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• Śro do wi sko pol skich ener ge ty kówuwa ża, że ko niecz na jest in ten syw na mo -der ni za cja i roz bu do wa sie ci prze sy ło wychwszyst kich ro dza jów – elek tro ener ge tycz -nych, ciepl nych, pa li wo wych. Ich zda niemwy ma ga nia pra wa obo wią zu ją ce go w Pol -sce od lat, sku tecz nie utrud nia ją mo der ni -za cję i roz bu do wę wszyst kich ro dza jówsie ci prze sy ło wych i dys try bu cyj nych. CzyPan się zga dza z ta ką oce ną obo wią zu ją cejle gi sla cji?
– Mo gę się zgo dzić z ta ką oce ną. Obo -

wią zu ją ca le gi sla cja nie uła twia mo der ni -
za cji i roz bu do wy wszel kie go ro dza ju sie -
ci. Jed no cze śnie, trze ba rów nież za uwa żyć,
że ist nie ją ce roz wią za nia praw ne nie są
przez in we sto rów w peł ni wy ko rzy sty wa -
ne. W szcze gól no ści do ty czy to moż li wo -
ści re ali za cji in we sty cji ce lu pu blicz ne go,
ja ko pro gra mów za wie ra ją cych za da nia
rzą do we, o któ rych mó wi usta wa o pla no -
wa niu i za go spo da ro wa niu prze strzen nym
w art. 48. Od cza su obo wią zy wa nia tej
usta wy żad ne ta kie za da nie przez or gan ad -
mi ni stra cji cen tral nej nie zo sta ło przy go to -
wa ne, a tym sa mym nie otwar to drzwi
do art. 12 ust. 3, w któ rym wo je wo da mo że
w try bie za stęp czym spo rzą dzić plan miej -
sco wy w za kre sie ko niecz nym dla re ali za -
cji in we sty cji ce lu pu blicz ne go, a więc tak -
że ta kich jak in we sty cje elek tro ener ge tycz -
ne. Wy da je się, że jest to za nie cha nie za -
rów no po stro nie in we sto rów – zbyt ma ły
na cisk na ad mi ni stra cję rzą do wą, jak
i po stro nie ad mi ni stra cji rzą do wej, któ ra
nie by ła w sta nie sko rzy stać z te go ist nie ją -
ce go za pi su. To po wo du je po szu ki wa nie
ja kichś szcze gól nych re gu la cji usta wo -
wych, któ re oczy wi ście bę dą w sprzecz no -
ści z in ny mi re gu la cja mi usta wo wy mi.

• Jak moż na za ra dzić pro ble mom (czywręcz je rozwiązać) zwią za nym z bra kiempo sia da nia pra wa słu żeb no ści prze sy łu?Czy zga dza się Pan z po stu la tem orze ka ją -cym, że usta no wie nie słu żeb no ści dlaurzą dzeń sie cio wych, wraz z wpi semdo księ gi wie czy stej o moż li wo ści każ do ra -zo we go doj ścia do tych urzą dzeń w ce lacheks plo ata cyj nych i mo der ni za cyj nych, by -ło by opty mal nym roz wią za niem, któ re jestpo wszech nie sto so wa nym od wie lu latw Eu ro pie?
– Uwa żam, że obec nie kwe stia pra wa

słu żeb no ści prze sy łu nie mu si być ob li ga -
to ryj nie zwią za na z wpi sem do księ gi wie -
czy stej o moż li wo ści każ do ra zo we go doj -
ścia do tych urzą dzeń. Rów nie do brze

moż na wy ko rzy stać art. 124 usta wy o go -
spo dar ce nie ru cho mo ścia mi, nie co go mo -
dy fi ku jąc, aby moż li wość do stę pu do in sta -
la cji tech nicz nych, zwią za na ze słu żeb no -
ścią prze sy łu by ła każ do ra zo wo re ali zo wa -
na. Prze cież pra wo słu żeb no ści prze sy łu
mo że być re ali zo wa ne w róż nym cza sie
w róż ny spo sób. Zmie nia się struk tu ra
urba ni stycz na i być mo że wpi sa nie do księ -
gi wie czy stej, na ist nie ją cych te raz dział -
kach, ta kie go do stę pu by ło by zbyt kosz -
tow ne dla eks plo ata to ra sie ci. Pro szę pa -
mię tać, że każ dy ta ki wpis, ogra ni cza ją cy
pra wa użyt ko wa nia grun tu kosz tu je. Tak że
wy da je się, że w tej chwi li le piej bę dzie
każ do ra zo wo po szu ki wać roz wią za nia,
któ re by ło by efek tyw ne. We współ pra cy
z Mi ni ster stwem Go spo dar ki roz wa ża my
roz wią za nia, któ re bę dą w nie da le kiej
przy szło ści przed mio tem prac le gi sla cyj -
nych w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry.

• Po ja wi ła się pro po zy cja uchwa le nia„spe cu sta wy”, na wzór ist nie ją cej Usta wyo szcze gól nych za sa dach przy go to wa niai re ali za cji in we sty cji w za kre sie drógpu blicz nych (tzw. Usta wa o dro gach)z dnia 10 kwiet nia 2003 r. Wpro wa dza ła byona in sty tu cjo nal ne i pro ce du ral ne uła -twie nia, któ re urze czy wist ni ły by gwa ran -cje re ali za cji obo wiąz ku za pew nie nia bądźroz wo ju sys te mów sie cio wych. Pod sta wo -wym uła twie niem po win no być wpro wa -dze nie no wych za sad lo ka li za cji li nio wychin we sty cji in fra struk tu ral nych w ener ge ty -ce. Ja ka jest Pa na opi nia w kwe stii przy go -to wa nia ta kiej „spe cu sta wy”? Czy rze czy -wi ście jest ona ko niecz na, czy win na po -wstać w po sta ci jed ne go ak tu praw ne go?
– Wy da je się, że przy go to wa nie spe cjal -

nej usta wy na wzór usta wy o szcze gól nych
za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we -
sty cji w za kre sie dróg pu blicz nych –
wbrew po zo rom – nie po mo że in we sto rom
sie ci ener ge tycz nych. In we sty cje ener ge -
tycz ne są re ali zo wa ne przez pod mio ty pry -
wat ne. Na to miast dro gi są wła sno ścią pu -
blicz ną. Dla te go kwe stia prze ka zy wa nia
wy własz czo nych nie ru cho mo ści na rzecz
pod mio tu pry wat ne go, nie mo że być ta ka
sa ma jak w przy pad ku in we sty cji dro go -

wych. Po dru gie – w przy pad ku ko lej nej
spe cu sta wy po wsta je py ta nie o jej pierw -
szeń stwo. Czy waż niej sza bę dzie dro ga,
czy sieć ener ge tycz na – oraz kto ma to roz -
strzy gnąć i w ja kim try bie? Wy da je się za -
tem, że znacz nie bar dziej ce lo wym by ło by
wy ko rzy sta nie ist nie ją cych roz wią zań do -
ty czą cych pra wa słu żeb no ści oraz ka ta lo gu
in we sty cji ce lu pu blicz ne go w usta wie
o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi. Przy go -
to wa li śmy no we li za cję usta wy o go spo dar -
ce nie ru cho mo ścia mi, któ ra bę dzie dla sta -
ro sty pod sta wą do nada nia ry go ru na tych -
mia sto wej wy ko nal no ści, w przy pad kach
okre ślo nych w art. 108 ko dek su po stę po -
wa nia ad mi ni stra cyj ne go lub uza sad nio -
nych waż nym in te re sem go spo dar czym de -
cy zji o udzie le niu pod mio to wi, któ ry bę -
dzie re ali zo wał cel pu blicz ny, ze zwo le nia
na nie zwłocz ne za ję cie nie ru cho mo ści
po wy da niu de cy zji o wy własz cze niu nie -
ru cho mo ści, jeże li zwło ka w jej za ję ciu
unie moż li wia ła by re ali za cję ce lu pu blicz -
ne go, na któ ry nie ru cho mość zo sta ła wy -
własz czo na. Chce my, aby ist nie ją ce art. 48
usta wy o pla no wa niu do ty czą cym za dań
rzą do wych i art. 12 o moż li wo ści in ter wen -
cji wo je wo dy, w przy pad ku nie re ali zo wa -
nia ta kich za dań przez gmi nę, były efek -
tyw nym i sku tecz nym na rzę dziem dla re -
ali za cji in we sty cji ener ge tycz nych i w tym
kie run ku idą w tej chwi li pra ce w Mi ni ster -
stwie In fra struk tu ry.

• Dziękujemy za rozmowę.
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• Jak Pan oce nia stan ener ge ty ki wia tro wej w Pol sce?– Z da nych Urzę du Re gu la cji Ener ge ty ki wy ni ka, że 31 grud nia2008 r. w Pol sce by ło po sa do wio nych 227 kon ce sjo no wa nych źró -deł o łącz nej mo cy za in sta lo wa nej 451 MW. Wśród in we sty cji wy -róż nić moż na 14 pro fe sjo nal nych pro jek tów oraz po je dyn cze tur bi -ny lub ze spo ły kil ku tur bin o ma łej mo cy roz sia ne po ca łym kra ju.Na sy ce nie elek trow nia mi wia tro wy mi w Pol sce na le ży do naj -niż szych w Eu ro pie. Moc za in sta lo wa na w ener ge ty ce wia tro wejna jed ne go miesz kań ca, to 0,0037 kW, a na 1 km2 ob sza ru lą do we -go przy pa da 0,45 kW. W 2008 r. elek trow nie wia tro we wy pro du -ko wa ły 722,5 GWh, a po nie waż kra jo wa pro duk cja wy nio sła 153TWh, więc to ozna cza, że udział ener ge ty ki wia tro wej wy no -sił 0,47%. Ozna cza to po stęp, bo w 2004 r. pro duk cja ener gii wia -tro wej wy no si ła 142,3 GWh (0,1%), nie mniej pod ką tem mo cy za -in sta lo wa nej w ener ge ty ce wia tro wej Pol ska nie jest jesz cze wi -dzial na na ma pie świa ta – je ste śmy da le ko za Niem ca mi, USA,Hisz pa nią, Da nią, Wło cha mi, UK, Ho lan dią, Por tu ga lią, Fran cją,Gre cją, Szwe cją, Ir lan dią... ale kraj nasz ma du ży po ten cjał roz wo -jo wy! 
• Czy mó wiąc o ener ge ty ce wia tro wej ro zu mieć mu si my, że na -

dal ak tu al ne są pro ble my wy ni ka ją ce ze sta nu sie ci prze sy ło wych,
pro te stów miesz kań ców i eko lo gów itp.? – Bez zde cy do wa nej po pra wy sta nu sie ci ener ge tycz nych,zwięk sze nia moż li wo ści przy ję cia no wo przy łą cza nych mo cy niema szans na ja ki kol wiek roz wój ener ge ty ki wia tro wej, ale nie tyl -ko jej. Są dzę, że rów nież utrud nio ne mo że być uru cha mia nie no -wych kon wen cjo nal nych źró deł wy twa rza nia ener gii.
• Ale si łow nie wia tro we są na pół no cy kra ju...– Nie tyl ko. Obec nie po wsta ją na te re nie ca łej Pol ski bo istot nejzmia nie ule gła tech no lo gia. Dziś mniej sze zna cze nie ma tzw.szorst kość grun tu po nie waż masz ty ma ją po nad 100 m wy so ko ści,a tam są zu peł nie in ne wa run ki niż na wy so ko ści np. 40–50 m.Z eko lo ga mi na wią za li śmy bar dzo ści słą współ pra cę. Choć moc nonas przy ci ska ją, to jed nak moż na mó wić o ja kiejś ko eg zy sten cji.My ślę, że do świad cze nia z do tych cza so wych in sta la cji po win nyprze ło żyć się na zła go dze nie za pi sów i wy ma gań. W tym ob sza rzenie wi dzę ba rier nie do po ko na nia. Je śli cho dzi o miesz kań cówczy li aspek ty spo łecz ne, to rze czy wi ście jest to trud na spra wa, za -leż na od re gio nu – ak tyw no ści lo kal nej spo łecz no ści. Je śli sąwśród niej oszo ło mi, któ rzy stra szą ja ki miś nie stwo rzo ny mi hi sto -ria mi, to czę sto uda je im się prze ko nać miesz kań ców i na mó wićdo pro te stów. Od stą pie nie od nich wy ma ga dłu go trwa łe go prze ko -ny wa nia.
• Ja kich ar gu men tów naj czę ściej uży wa ją?– Przede wszyst kim stra szą cho ro ba mi. Na szczę ście w Pol scejest co raz wię cej in sta la cji i pro te stu ją cych moż na wsa dzić w au to -bu sy i za wieźć „do pie kła” gdzie tur bi ny już pra cu ją. Tam mo gą jezo ba czyć, po roz ma wiać z miesz kań ca mi i prze ko nać się, że nie sąone ta kie strasz ne.

Je śli cho dzi o wy ko naw stwo to pro ble mem jest już brak pod mio -tów, któ re mo gą ta kie in we sty cje zre ali zo wać. Trud no zna leźć biu -ra, któ re wy ko na ją pro jek ty, urba ni stów, któ rzy zmie nią plan za go -spo da ro wa nia prze strzen ne go, czy eko lo gów zaj mu ją cych się mo -ni to rin giem. Dziś ener ge ty ka wia tro wa da je w Pol sce za trud nie niety siąc om lu dzi pra cu ją cym w róż nych przed się bior stwach.
• A co z im por tem wy eks plo ato wa nych ge ne ra to rów?– Je stem prze ciw ni kiem wy da wa nia ze zwo leń na im port sta rychtur bin. Uwa żam, że jest to błąd, ale – co przy kro mi stwier dzić – ni -ko go to w Mi ni ster stwie Go spo dar ki nie ob cho dzi! Ma my po dob -ną sy tu ację jak z im por tem sta rych sa mo cho dów. Rze czy wi ście,in sta lo wa ne ma łe tur bi ny są moc no zu ży te. Chwi lę po cho dzą,a po tem unie ru cho mio ne szpe cą kra jo braz. A wy star czy pra wo,któ re te mu pro ce de ro wi po sta wi ta mę. Pod kre ślę jed nak, że du żein sta la cje, kosz tu ją ce dzie siąt ki czy set ki mi lio nów zło tych, jak np.in sta lo wa ne przez RWE w Par ku Wia tro wym Su wał ki, któ ry do ce -lo wo bę dzie się skła dać z 18 tur bin wia tro wych o mo cy 2,3 MWkaż da, są wy po sa ża ne w no we tur bi ny.„Złom” to tur bi ny o mo cy 100-200 kW, któ re spro wa dza ją oso -by in dy wi du al ne lub ma łe pod mio ty. Nie ste ty, jest gru pa lu dzi za -in te re so wa nych im por tem sta rych, wy eks plo ato wa nych tur bin, bojest to bar dzo do cho do wy in te res.
• Ja kiej wiel ko ści mu si być far ma wia tro wa, by by ła opła cal -

na?– Nie ma ta kie go po ję cia. Za wsze to jest in dy wi du al na kwe stia,za leż na od pro jek tu, wy ma gań in we sto ra (każ dy chce osią gnąć in -ne ko rzy ści z za in we sto wa ne go ka pi ta łu) czy ry zy ka. Na to py ta -nie nie ma jed no znacz nej od po wie dzi.
• A jak Pan oce nia po mysł Mi ni ster stwa In fra struk tu ry, by fir -

my bu du ją ce elek trow nie wia tro we pła ci ły gmi nom kil ka ra zy
wyż sze po dat ki?– Ta awan tu ra, o któ rej w po ło wie kwiet nia by ło gło śno w me -diach, to efekt dzia ła nia Pol skie go Sto wa rzy sze nia Ener ge ty kiWia tro wej, bo to my śmy zna leź li pasz tet skrzęt nie ukry wa ny przezMi ni ster stwo In fra struk tu ry. Chciał bym jed nak pod kre ślić nie samfakt zmia ny pra wa, bo ro zu miem, że Sto wa rzy sze nie Gmin Przy -ja znych Ener gii Od na wial nej mia ło w tym in te res. Jesz cze rok te -mu sfor mu ło wa ło po stu lat po bie ra nia 2% od ca łej war to ści bu dow -li, bo je go zda niem fir my eks plo atu ją ce elek trow nie wia tro we za -ra bia ją za du żo pie nię dzy! Ale obec nie, po tej „awan tu rze”, to sta -no wi sko ule gło zmia nie i Le szek Ku liń ski, wójt Gmi ny Ko byl ni ca,prze wod ni czą cy Za rzą du SGPEO, pod kre śla, że mię dzy na mi niema żad nych róż nic, tyl ko cho dzi o ja sną de fi ni cję czym jest wia -
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Duży potencjał rozwojowy

Co ro ku ob ser wu ję po zy tyw ne zmia ny w po dej ściu do

kwe stii zwią za nych z ener ge ty ką wia tro wą. Co raz wię cej

śro do wisk spo za te go sek to ra do strze ga ko niecz ność jej

roz wo ju, bo zda je so bie spra wę, że jest to je dy na dro ga

do zdy wer sy fi ko wa nia źró deł ener gii i zre ali zo wa nia wy -

ma gań wy jąt ko wo zde ter mi no wa nej w tym za kre sie Ko -

mi sji Eu ro pej skiej – mó wi JA RO SŁAW MRO CZEK, pre zes

Pol skie go Sto wa rzy sze nia Ener ge ty ki Wia tro wej.



trak i ja ka je go część jest bu dow lą. PSEW uwa ża, że wia trak maoczy wi ście część bu dow la ną: fun da ment i wie żę. Ale nie ge ne ra -tor! To jak by po wy bu do wa niu na te re nie gmi ny elek trow ni ją dro -wej jej wła dze chcia ły  mieć po da tek od war to ści tur bi ny. Nie moż -na usta na wiać po dat ku od war to ści urzą dze nia tech nicz ne go.Źle się sta ło, że ta zmia na do pro jek tu no we li za cji Pra wa bu dow -la ne go zo sta ła wpro wa dzo na w spo sób przy po mi na ją cy afe ręz „lub cza so pi sma”! Wy glą da jak by ktoś wy jął sło wa „elek trow niewia tro we” z na wia su i wsta wił dwa wier sze wy żej, co kom plet niezmie ni ło zna cze nie za pi su te go punk tu. To jest skan dal. Tak niewol no pra co wać – przy go to wu jąc pra wo trze ba dzia łać trans pa -rent nie, przy pod nie sio nej kur ty nie.My je ste śmy prze ko na ni, że ist nie ją ce pra wo bu dow la ne w spo -sób ja sny i pre cy zyj ny de fi niu je czym jest elek trow nia wia tro wa.Je śli jed nak sa mo rzą dy gmin ne uwa ża ją, że za pis ten po wi nien byćbar dziej „ło pa to lo gicz ny” nie ma my nic prze ciw ko te mu. Mo że mywspie rać na wet dzia ła nia gmin, pod jed nym wa run kiem – zmia nynie bę dą nio sły pró by prze my ce nia wyż szych sta wek po dat kuod nie ru cho mo ści.
• Ener gię z wia tru nie za wsze moż na otrzy my wać. Czy na świe -

cie trwa ją pra ce nad „aku mu la to ra mi” prze cho wu ją cy mi nad -
miar ener gii?– Na świe cie tak, u nas nie. Je dy nym sen sow nym „aku mu la to -rem” ma ga zy nu ją cym ener gię – i to pro szę pod kre ślić – jest roz -po czę ta 21 kwiet nia w Pren zlau (Niem cy), z udzia łem kanc lerzAn ge li Mer kel, bu do wa elek trow ni hy bry do wej: wia tro wej, po łą -czo nej z ge ne ra cją ener gii elek trycz nej z bio ma sy oraz z in sta la -cją wy twa rza ją cą wo dór. Je śli wy stą pi „nad wyż ka ener gii elek -trycz nej” to bę dzie wy ko rzy sta na do hy dro li zy wo dy i pro duk cjiwo do ru. Wo dór to pa li wo przy szło ści – nad roz wo jem je go wy ko -rzy sta nia trwa ją u na szych są sia dów in ten syw ne pra ce. Kosz tu ją -ca 21 mln eu ro in we sty cja, któ rej bu do wa po trwa oko ło jed ne goro ku, jest je dy nym spo so bem na ma ga zy no wa nie ener gii elek -trycz nej. Ale przede wszyst kim się ocze ku je, że bę dzie w sta niewy pro du ko wać ener gię w ilo ści wy star cza ją cej do za opa trze niaok. 2 tys. do mów.
• Pro ble my do ty czą ce ener ge ty ki wia tro wej są te ma tem or ga ni -

zo wa nych przez PSEW kon fe ren cji. Jak Pan oce nia IV Kon fe -
ren cję „Ry nek ener ge ty ki wia tro wej w Pol sce” zor ga ni zo wa ną
w dniach 21–22 kwiet nia w pod war szaw skim Oża ro wie Ma zo -
wiec kim?– By ła wy jąt ko wym suk ce sem, gdyż wzię ło w niej udział bli -sko 700 osób (w ub.r. – 450). Wśród za pro -szo nych go ści by li przed sta wi cie le Rzą du,Par la men tu, na ukow cy, przed sta wi cie leme diów i firm, któ rym za le ży na szyb kimroz wo ju ener ge ty ki wia tro wej w na szymkra ju. Ho no ro wy pa tro nat nad kon fe ren cjąob ję li Wal de mar Paw lak, wi ce pre mier, mi -ni ster go spo dar ki i prof. Ma ciej No wic ki,mi ni ster śro do wi ska. Kon fe ren cję roz po -czę ła se sja ple nar na „Po li ty ka i Ry nek”,w któ rej głos za bra li Ar tho uros Ze rvos, pre -zes Eu ro pej skie go Sto wa rzy sze nia Ener ge -ty ki Wia tro wej i dr Hen ryk Maj chrzak, dy -rek tor De par ta men tu Ener ge ty ki w Mi ni -ster stwie Go spo dar ki i ja. W trak cie se sjizo stał przed sta wio ny stan roz wo ju ener ge -ty ki wia tro wej na świe cie oraz pro ble myz ja ki mi bo ry ka się ten sek tor w Pol sce wrazz roz wią za nia mi po dej mo wa ny mi przezpol ski rząd w ce lu ich li kwi da cji. Z ko leipod czas se sji „Ba rie ry tech nicz ne i le gi sla -cyj ne w roz wo ju ener ge ty ki wia tro wejw Pol sce z punk tu wi dze nia róż nych pod -mio tów” przed sta wi cie le Ope ra to ra Sie ci

Prze sy ło wej, Re gu la to ra i Pol skie go Sto wa rzy sze nia Ener ge ty kiWia tro wej za de kla ro wa li wy pra co wa nie wspól ne go sta no wi skadla zmian w pra wie, któ re trze ba pod jąć w ce lu li kwi da cji ba rierogra ni cza ją cych moż li wość roz wo ju ener ge ty ki wia tro wej w Pol -sce. Pra ce mia ły by do ty czyć głów nie spo so bu efek tyw ne go i spra -wie dli we go przy łą cza nia farm wia tro wych do sie ci oraz stwo rze -nia sys te mu mo ni to ro wa nia pra cy farm wia tro wych (uru cho mie niecen trów mo ni to rin gu prac OZE na wzór kra jów sta rej UE).Do dam, że przy szło rocz na Kon fe ren cja od bę dzie sięw przeded niu Kon fe ren cji EWEC 2010, or ga ni zo wa nej w War -sza wie przez Eu ro pej skie Sto wa rzy sze nie Ener ge ty ki Wia tro wej.PSEW jest współ or ga ni za to rem te go wy da rza nia. Wy bór Pol skina miej sce tej kon fe ren cji, w któ rej uczest ni czy kil ka ty się cyosób, jest do wo dem na do strze ga nie przez Eu ro pę po ten cja łu ja kijest w tej czę ści kon ty nen tu. EWEC zo sta nie po prze dzo ny 19kwiet nia 2010 r. Dniem Pol skim w Ho te luHil ton w War sza wie. 
• Jak wo bec te go wi dzi Pan przy szło ści

ener ge ty ki wia tro wej w Pol sce?– Pla ny rzą do we na 2010 rok za kła da -ją 2000 MW za in sta lo wa nych w ener ge ty -ce wia tro wej i uzy ska nie 2,3% udzia łu ge -ne ra cji wia tro wej w kra jo wym zu ży ciuener gii. Aby zre ali zo wać te za ło że nia, w la -tach 2006–2010 nie zbęd ny jest przy rostpo nad 1800 MW mo cy, co ozna cza ko -niecz ność przy łą cza nia ok. 450 MW rocz -nie. Da ne te po zo sta wiam bez ko men ta rza.Z dru giej stro ny Mi ni ster stwo Go spo dar -ki przy go tu je Kra jo wy Plan Dzia łań, któ ryma bar dzo pre cy zyj nie okre ślić ce le: nietyl ko do ro ku 2020, ale wy zna czo nena każ dy rok. I co ro ku bę dzie my wi dziećgdzie je ste śmy i cze go nie zre ali zo wa li -śmy. A w przy pad ku nie zre ali zo wa nia wy -tycz nych dy rek ty wy unij nej gro żą nam bar -dzo wy so kie ka ry. I to jest, nie ste ty, jej za -le ta.
• Dzię ku jemy za roz mo wę.
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In sta la cje pro fe sjo nal ne:

Lo ka li za cja Wo je wódz two Moc (MW)
Kar ści no za chod nio po mor skie 69
Ty mień za chod nio po mor skie 50
Ło si na k. Słup ska za chod nio po mor skie 48
Ki sie li ce war miń sko -ma zur skie 40,5
Ja gniąt ko wo za chod nio po mor skie 30,6
Za gó rze za chod nio po mor skie 30
Ka mieńsk łódz kie 30
Ostro wo po mor skie 30
Puck po mor skie 22
Gnież dże wo po mor skie 22
Ci so wo za chod nio po mor skie 18
Li se wo po mor skie 10,8
Łebcz po mor skie 8
Ba rzo wi ce za chod nio po mor skie 5,1

Pro jek ty w re ali za cji: 

Łebcz po mor skie 8
Mal bork po mor skie 18
Za jącz ko wo i Wi dzi no po mor skie 90
Ty cho wo za chod nio po mor skie 50
Je le nie wo su walsz czy zna 30
Śnia to wo za chod nio po mor skie 32



• Czy wo bec na ra sta ją cych wy so kich kosz -
tów wy twa rza nia ener gii w źró dłach wę glo -
wych oraz wy czer py wa nia się ope ra cyj nych
po kła dów wę gla ka mien ne go w Pol sce na dal
słusz ne jest uzna nie w po li ty ce ener ge tycz nej
Pol ski kra jo wych za so bów wę gla, ja ko waż -
nych sta bi li za to rów bez pie czeń stwa ener ge -
tycz ne go kra ju?– S. Kry stek: – Co raz ostrzej sze wy mo gieko lo gicz ne ja kie sta wia UE ener ge ty ce, na -wet ma łym blo kom cie płow ni czym, unie moż -li wią z cza sem, ze wzglę dów eko no micz nych,spa la nie wę gla. Tym sa mym prze sta nie on byćpa li wem przy szło ści.– J. Le wan dow ski: – No wa dy rek ty wa UEo emi sjach prze my sło wych wpro wa dza ko -niecz ność okre ślo ne go oczysz cza nia spa linna wet w bar dzo ma łych jed nost kach ener ge -tycz nych. Mo im zda niem, jest to bar dzo jed -no znacz nym sy gna łem, z punk tu wi dze niaunij nej po li ty ki ener ge tycz nej, że w ob sza rze

za opa trze nia w cie pło w Pol sce ma łych i śred -nich miast, gdzie do tych czas kró lo wał wę giel– trze ba go bę dzie za stą pić in nym pa li wem.In sta la cje oczysz cza ją ce dla tak ma łych źró dełbę dą bo wiem nie opła cal ne.– S. Kry stek: – Je że li sta nie sie tak jak za -kła da Ko mi sja Eu ro pej ska, że po ro ku 2012ce na to ny emi sji CO2 utrzy ma się na po zio mieoko ło 35 eu ro, to wę giel, przez ko niecz nośćku po wa nia po zwo leń na emi sję CO2, sta nie sięw ener ge ty ce pa li wem nie opła cal nym. Z te gotrze ba so bie za cząć zda wać spra wę. Jed no cze -śnie, w Pol sce wę giel im por to wa ny za czy -na być tań szy niż kra jo wy. Ener ge ty ka z pół -no cy kra ju już pra wie nie ku pu je wę gla kra jo -we go. Je że li w do dat ku w Por cie Pół noc nymzbu do wa ny zo sta nie pirs wę glo wy mo gą cyprzyj mo wać du że stat ki z wę glem, to ta sy tu -acja na bie rze jesz cze więk sze go wy mia ru.– M. Du da: – To nie bę dzie kło pot dla ener -ge ty ki lecz dla gór nic twa i lob by wę glo we go.

Dla ener ge ty ki wę giel jest pro ble mem samw so bie, a nie skąd jest do star cza ny. Sy tu acjana ryn ku świa to wym wę gla zmie rza do te go byje go ce ny od po wia da ły ce nom ryn ko wym,a nie by ły dyk to wa ne przez lob by gór ni cze jakjest to obec nie u nas. Gdy mó wi my o wę glu niemoż na jed nak sku piać się je dy nie na ochro nieśro do wi ska i eko no mii. Trze ba też spoj rzećna per spek ty wy i bez pie czeń stwo do staw na tlein nych no śni ków ener gii. Wę giel jest do stęp nyna ryn kach świa to wych, choć do sta wy te go no -śni ka ener gii pod le ga ją pew nym ogra ni cze -niom. Je go wy do by wal ne za so by na świe ciewy star czą na oko ło 130 lat, przy obec nym po -zio mie wy do by cia. Wy star czal ność świa to -wych za so bów wę gla jest znacz nie wyż sza niżro py i ga zu. Czy jed nak słusz nie, mó wiąco bez pie czeń stwie do staw wę gla, kła dzie sięna cisk na je go kra jo we za so by?– Z. Kasz te le wicz: – Pro szę za uwa żyć, żenasz kraj po sia da ro dzi me su row ce ener ge -
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Wzra sta ją ce wy ma ga nia eko lo gicz ne Unii Eu ro pej skiej, zwłasz cza za war te w Pa kie cie Ener ge tycz no -Kli ma tycz nym,
sta wia ją przed pol ską ener ge ty ką wę glo wą ogrom ne wy zwa nia. De ro ga cje, uzy ska ne pod czas po sie dze nia Ra dy Unii
Eu ro pej skiej w grud niu 2008 r., zo sta ły ob wa ro wa ne ty lo ma za strze że nia mi, że sko rzy sta nie z nich bę dzie nie zwy kle
trud ne. Dla Pol ski do sto so wa nie się do tej no wej sy tu acji bę dzie szcze gól nie trud ne, gdyż du że go udzia łu wę gla w struk -
tu rze pa li wo wej ener ge ty ki nie da się istot nie zmniej szyć w bli skiej per spek ty wie, a za po trze bo wa nie na ener gię elek -
trycz ną bę dzie wzra stać po mi mo prze wi dy wa nych in ten syw nych dzia łań na rzecz oszczęd no ści jej użyt ko wa nia. W pro -
gno zie do 2030 r., sta no wią cej za łącz nik do pro jek tu po li ty ki ener ge tycz nej Pol ski, prze wi du je się wzrost fi nal ne go za -
po trze bo wa nia na ener gię elek trycz ną z po zio mu ok. 111 TWh w 2006 r. do ok. 172 TWh w 2030 r., tzn. o ok. 55%. Za -
po trze bo wa nie na moc szczy to wą wzro śnie z po zio mu 23,5 tys. MW w 2006 r. do ok. 34,5 tys. MW w 2030 r. Pro duk cja
ener gii elek trycz nej brut to wzro śnie z po zio mu ok. 162 TWh w 2006 r. do ok 217 TWh w 2030 r.

W pro gno zie prze wi du je się, iż pro duk cja ener gii elek trycz nej net to z wę gla ka mien ne go zmniejszy się z po zio mu
ok. 86 TWh w 2006 r. do ok. 72 TWh w 2030 r., a z wę gla bru nat ne go od po wied nio z po zio mu ok. 50 TWh w 2006 r.
do 42 TWh. Głów na przy czy na to wy mu szo ny prze pi sa mi UE roz wój OZE oraz prze wi dy wa ny roz wój ener ge ty ki ją dro -
wej po 2020 r. Na dal jed nak udział wę gla ka mien ne go i bru nat ne go w kra jo wej pro duk cji ener gii elek trycz nej bę dzie
wy no sił w 2030 r. po nad 55%.

Wy so ki wy mu szo ny udział dro giej ener gii od na wial nej oraz wy so kie prze wi dy wa ne opła ty za upraw nie nia do emi sji
ga zów cie plar nia nych spo wo du ją w okre sie do 2030 ro ku po nad dwu krot ny wzrost re al nych cen ener gii elek trycz nej.

W świe tle tych fak tów, za sad nym sta je się py ta nie o: „Per spek ty wy dla wę gla w pol skiej elek tro ener ge ty ce?” Stąd
Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska po sta no wi ła zor ga ni zo wać dys ku sję, w cy klu dys ku sji re dak cyj -
nych or ga ni zo wa nych na naj bar dziej pa lą ce dla pol skiej elek tro ener ge ty ki te ma ty, pod czas któ rej pod ję li śmy pró bę
od po wie dzi na wcze śniej po sta wio ne py ta nie.

Do dys ku sji za pro si li śmy:
– Grze go rza Gór skie go – Pre ze sa Za rzą du GDF SU EZ Ener gia Pol ska S.A.,
– Krzysz to fa Ka ba łę – Menedżera Portfela Vat ten fall He at Po land S.A.,
– Prof. dr hab. inż. Zbi gnie wa Kasz te le wi cza – Aka de mia Gór ni czo -Hut ni cza,
– Prof. dr hab. inż. Ja nu sza Le wan dow skie go – Dy rek to ra In sty tu tu Tech ni ki Ciepl nej, Po li tech ni ka War szaw ska.
Stro nę re dak cyj ną re pre zen to wa li: Dr Mi ro sław Du da z ARE – mo de ra tor dys ku sji oraz Sła wo mir Kry stek – Dy rek -

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

Perspektywy dla węgla
w polskiej elektroenergetyce?



tycz ne w po sta ci wę gla. U nas nie Ku wejt.W ener ge ty ce, wy cią ga nie wnio sków z te goco dzie je się w niej dziś, jest bar dzo ry zy kow -ne. Dziś jest po waż ny kry zys. Po kry zy siePol ska i Świat nie mo że się roz wi jać bez ener -gii. Do 2050 ro ku prze wi du je się po dwo je nieza po trze bo wa nia na ener gię. Na ener ge ty kętrze ba pa trzeć w per spek ty wie 20–40 lat. Rokte mu ba rył ka ro py naf to wej kosz to wa ła 200do la rów, dziś kosz tu je 40. Wę giel był przedro kiem droż szy niż obec nie. Te raz ma my pro -blem z emi sją CO2, a nie wia do mo czy, daj myna to, za lat pięć nie za stą pi go ja kiś in ny,o wie le po waż niej szy pro blem. Obec ne wy -do by cie wę gla w Pol sce to 2% wy do by ciaświa to we go. W cią gu 20–30, lat świa to wewy do by cie wę gla po dwoi się, zaś udziałw nim na sze go wy do by cia spad nie do 1%.I te raz my ro bi my „re li gię” z emi sji CO2 i kry -ty ki ener ge ty ki wę glo wej, któ ra sta no wiu nas 95–96 % ca łej ener ge ty ki. Obec ne za so -by ro py wy star czą na 40 lat, na to miast ga zuna 60 lat. Po tem bę dą do stęp ne ta kie, któ rychwy do by cie bę dzie 3–4 ra zy droż sze. Ja kąwięc ma my al ter na ty wę dla wę gla – OZE?Nie. Al ter na ty wą jest wę giel i ener ge ty ka ją -dro wa. Ma my wła sne za so by wę gla, je go gór -nic two i prze mysł pra cu ją cy na je go rzeczna świa to wym po zio mie, naj lep szą na świe cieuczel nię kształ cą cą ka dry dla gór nic twa– AGH w Kra ko wie ze zgro ma dzo nymogrom nym po ten cja łem in te lek tu al nym, ma -my biu ra pro jek to we itd., itp. Na sze za so bywę gla ka mien ne go wy no szą po nad 40 mldton, zaś w czyn nych ko pal niach po nad 2 mldton. Wie my ja ka by ła po li ty ka wo bec gór nic -twa przed 20 la ty. Wie le ko palń po sia da ją cychza so by wę gla na wet na 100 lat zo sta ło za -mknię tych. Z ko lei gór nic two wę gla bru nat -ne go to bran ża od lat do star cza ją ca pa li wado pro duk cji naj tań szej w Pol sce ener gii elek -trycz nej. Bran ża ta ma u nas znacz ne per spek -ty wy roz wo jo we. W USA, Eu ro pie trwa wiel -ka pra ca nad opra co wa niem tech no lo gii pro -duk cji czy stej ener gii z wę gla. Pra cu je sięnad tym już tak że w Elek trow ni Beł cha tów.Obec nie na świe cie 40% ener gii elek trycz nejpro du ku je się z wę gla. W 2030 ro ku tenwskaź nik ma zejść do 30%. W świe tle tychfak tów, wy cią ga nie dziś wnio sków z obec nejsy tu acji, że wę giel nie bę dzie sta bi li za to remna sze go za opa trze nia w ener gię – wy da je misię nad uży ciem. Od 20 lat mó wi się o ga zie ja -ko al ter na tywie dla wę gla przy pro duk cjiener gii elek trycz nej. Ale ta al ter na ty wa jestod wę gla znacz nie droż sza, po za tym spa la niega zu pro wa dzi do wpraw dzie o po ło wę mniej -szej niż w przy pad ku spa la nia wę gla, ale jed -nak tak że emi sji CO2.– M. Du da: – Ja ro zu miem, że Pan si łąrze czy przed sta wia po glą dy gór ni ków.Rzecz w tym, iż wy ko rzy sta nie wę glaw ener ge ty ce bę dzie za le ża ło od te go, czyznaj dą się in we sto rzy go to wi in we sto waćw źró dła wę glo we wo bec wy so kich kosz tóweko lo gicz nych.

– S. Kry stek: – Ener ge ty cy zga dza ją się, żewę giel po wi nien być sta bi li za to rem bez pie -czeń stwa ener ge tycz ne go kra ju. Pro blemw tym, że przy ta kiej po li ty ce ja ką pro wa dziUE wo bec wę gla, i tyl ko UE, bo nie USA,Chi ny i In die, pro duk cja ener gii elek trycz nejz wę gla bę dzie nie opła cal na. Naj bar dziej wy -su bli mo wa ne tech no lo gie pro duk cji ener giielek trycz nej z ga zu ma ją spraw ność net to oko -ło 58%. Pro duk cja ener gii elek trycz nej z za -sto so wa niem in sta la cji CCS, do cze go przy -mie rza ją się w Beł cha to wie, bę dzie mia łaspraw ność net to po ni żej 30%.– G. Gór ski: – Je stem głę bo ko prze ciw nytrak to wa niu po li ty ki kli ma tycz nej oraz prze pi -sów do ty czą cych re duk cji za nie czysz czeń ja -ko pa ra po dat ku. To nie jest pa ra po da tek. Chy -ba nikt przy zdro wych zmy słach nie chce żyćw za nie czysz czo nym śro do wi sku i w wa run -kach nie ko rzyst nych zmian kli ma tu. A sko rotak, to do prze sta wie nia go spo dar ki dojść mu -si. Spra wa na stęp na do ty czy róż nych gór no -lot nych de kla ra cji na te mat ro li wę gla w go -spo dar ce i ener ge ty ce. To jest w grun cie rze -czy pu sto sło wie. De kla ra cje bo wiem de kla ra -cja mi, a przed sta wio ne w pro gra mie po li ty kiener ge tycz nej licz by mó wią swo je. Za kła da jąnie tyl ko względ ny, ale i bez względ ny spa dekpro duk cji ener gii elek trycz nej z wę gla. Alew za sa dzie to co jest za pi sa ne w po li ty ceener ge tycz nej nie ma żad ne go zna cze nia. Bę -dzie to co zro bią in we sto rzy. In we sto wa niedziś w no we źró dła wę glo we ener gii elek -trycz nej sta no wi bar dzo du że ry zy ko. W Eu ro -pie jest wpraw dzie jesz cze spo ro te go ty pu in -we sty cji, któ re się to czą, ale nie wiem czy bę -dą roz po czy na ne no we, ze wzglę du na zbytdu że ry zy ko re gu la cyj ne i tech no lo gicz ne.Wszyst ko za le ży od te go czy uda się opra co -wać sen sow ny CCS. Bar dzo chciał bym, że bysię uda ło, ale prze ko na ny o tym nie je stem,być mo że jest to dro ga do ni kąd. CCS w obec -nym kształ cie to bez sens eko no micz ny. Gdy byjed nak ta tech no lo gia sta ła się doj rza ła tech -nicz nie i opła cal na eko no micz nie, wów czaswę giel bę dzie miał przy szłość na wie le, wie lelat. Bez pie czeń stwo ener ge tycz ne opar te na

pro duk cji ener gii z wę gla wi dzę nie w tym, żema my je go wła sne za so by lecz w tym, iż jestwie lu kon ku ru ją cych do staw ców i na tym ryn -ku nie ma OPEC -u i Gaz pro mu. Pol skie gór -nic two mu si stać się ele men tem świa to we goryn ku wę gla, ofe ru jąc go po świa to wych ce -nach. Po zwo li to pro du cen tom ener gii elek -trycz nej z wę gla na za bez pie cze nie ich ry zyk.Przy szłość pol skie go gór nic twa za le ży od te goja ki bę dzie sce na riusz roz wo ju go spo dar kiświa to wej i cen no śni ków ener gii. Przy ni -skich ce nach wszyst kich no śni ków, pol skiegór nic two nie ma szans. Jak bo wiem moż -na kon ku ro wać eks plo atu jąc kil ku dzie się cio -cen ty me tro we po kła dy wę gla na głę bo ko ścipo nad ki lo me tra z kimś, kto zdej mu je 30 me -trów nad kła du i ma po kład wę gla o gru bo -ści 15 me trów? A te go ro dza ju pro du cen ci wę -gla na ryn kach świa to wych do mi nu ją, oni wy -zna cza ją ce ny, ich kosz ty krań co we to kil kado la rów na to nę.– Z. Kasz te le wicz: – Nie jest tak, że tyl kow Pol sce wy do by wa się wę giel ka mien ny me -to dą pod ziem ną a po zo sta ły świat wy do by wame to dą od kryw ko wą!– K. Ka ba ła: – Nie daw no opu bli ko wa now Niem czech Ra port Rocz ny Urzę du Re gu la -cji Ener ge ty ki, we dług któ re go obec nie wa -run ki przy łą cze nia do sie ci otrzy ma ły, bądźnie dłu go otrzy ma ją no we jed nost ki o mo cy 60tys. MW. Z te go 21 tys. MW, czy li 34%, są tojed nost ki wę glo we. Ale w Niem czech nie bu -du je się elek trow ni ato mo wych. Gdy by zmie -ni ło się do nich po dej ście, o czym mó wi siępo ci chu w kon tek ście za my ka nia ko palń,wów czas udział elek trow ni wę glo wych w nie -miec kiej elek tro ener ge ty ce spadł by po ni -żej 20%. Gdy pięć lat te mu wstę po wa li śmydo Unii mó wi ło się, że pol skie za so by wę glabę dą sta no wi ły o jej bez pie czeń stwie ener ge -tycz nym. Dziś sta wia my w wąt pli wość czy teza so by sta no wią o na szym bez pie czeń stwieener ge tycz nym. Cie kaw je stem co na ten te -mat bę dzie się mó wi ło za ko lej nych pięć lat.W tej chwi li mó wi się u nas o wy do by wa niuwę gla z po kła dów na głę bo ko ści 1130 m.W 2005 ro ku Ro sja wy do by ła 330 mln ton wę -
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gla. Z te go po nad 200 mln ton z ko pal ni od -kryw ko wych. W Pol sce, w ub.r., na jed ne goza trud nio ne go wy do by li śmy 580 ton wę gla,a Ro sja w 2005 ro ku mia ła ten wskaź nikna po zio mie 1660 ton. To praw da, że tam tenwę giel trze ba wieźć pa rę ty się cy ki lo me trów.Nie zmie nia to fak tu, że ni gdy pol skie gór nic -two nie wy gra z od kryw ko wym. Nie ozna czato, że na le ży je prze kre ślić. Trze ba tyl ko miećświa do mość jak trud na jest je go sy tu acja.Szczę ście, że więk szość na szych elek trow nile ży na po łu dniu kra ju. Tym sa mym wa run kido staw wę gla są wy jąt ko wo ko rzyst ne. Mi moto my ślę, iż nie da się w dal szej per spek ty wieutrzy mać sy tu acji zmo no po li zo wa nia do stawwę gla przez pol skie gór nic two dla na szej elek -tro ener ge ty ki.
• Jak mo gą się ukształ to wać ce ny upraw -

nień za emi sję ga zów cie plar nia nych po wej -
ściu w ży cie no wej dy rek ty wy o han dlu emi -
sja mi? Czy nie bę dzie to ko lej ne po le do spe -
ku la cji jak te na ryn kach fi nan so wych, któ -
rych owo cem jest obec ny kry zys?– G. Gór ski: – Je stem prze ko na ny, że spe -ku la cji nie bę dzie. Nie daw no mia łem przy -jem ność dłu giej roz mo wy z wy so kiej kla syszwedz kim ana li ty kiem ener ge tycz nym.Oczy wi ście wszy scy ana li ty cy są naj lep siw tłu ma cze niu dla cze go to co wczo raj prze wi -dzie li, dziś nie spraw dzi ło się. Nie mniej, we -dług oce ny te go ana li ty ka wszyst ko bę dzie za -le ża ło od wiel ko ści pu li CO2 do roz dzia łu. I je -że li owa pu la bę dzie ta ka, że ener gię da sięwy pro du ko wać tyl ko na ga zie, to ce na emi sjibę dzie ta ka, ja ka wy nik nie z ce ny wę gla, ro pyi ga zu, a CO2 bę dzie to wszyst ko nie ja ko za -my ka ło, tak by ener gię pro du ko wać na ga zie.Je że li więc pa da py ta nie: – ja kie bę dą ce nyupraw nień za emi sję ga zów cie plar nia nych, tonie spo sób na nie od po wie dzieć nie udzie liw -szy wcze śniej od po wie dzi na py ta nie: – a ja kiebę dą ce ny wę gla, ro py i ga zu?– J. Le wan dow ski: – To lo gicz ne, ale nieza my ka ją ce pro ble mu. Ko lej nym, krań co wymkosz tem był by tu bo wiem koszt CCS -u. Al bo

weń in we stu ję, al bo ku pu ję upraw nie nia. Aleznów nie da się prze wi dzieć te go kie dy zo sta -ną do pra co wa ne doj rza łe i eko no micz ne tech -no lo gie, ile to bę dzie kosz to wa ło? Te go niewie my. Pó ki co zaś, CCS zo stał po sta wio nyna gło wie. Ma my w nim nie ja ko trzy eta pydzia ła nia. Pierw szy – to wy dzie le nie CO2.Obec ne tech no lo gie eks tra ho wa nia CO2 zespa lin są ir ra cjo nal ne. Na le ża ło by za bro nić ichsto so wa nia bo zmniej sza ją spraw ność pro duk -cji ener gii o 1/3. Ozna cza to za ra zem skró ce -nie o 1/3 cza su w ja kim bę dzie my mo gli dys -po no wać świa to wy mi za so ba mi su row cówener ge tycz nych. Dru gi – w Pol sce, Eu ro pie,na świe cie trze ba by zbu do wać sieć ru ro cią -gów, któ ry mi bę dzie pły nął CO2. Trze ba byuzy skać zgo dę spo łecz ną na to aby je że li niepod mo im ogród kiem, to są sia da prze bie ga łaru ra, w któ rej pły nę ła by jed nak tru ci zna. Trze -ci – trze ba by wresz cie uzy skać zgo dę spo łecz -ną na za tło cze nie CO2 pod zie mię. Jak ja sły -szę, że w Pol sce za tła cza no by go w struk tu rywo do no śne pod War sza wą, Ło dzią, a tenz Beł cha to wa pod Zgie rzem, to nikt przy zdro -

wych zmy słach się na to nie zgo dzi. Je że li dziśje ste śmy w sta nie wy tłu ma czyć wy edu ko wa -ne mu spo łe czeń stwu, że ener ge ty ka ją dro wajest bez piecz na, że pro ce sy są zna ne, że jew peł ni kon tro lu je my, to rów no cze śnie niktod po wie dzial ny nie po wie, że wtło cze niepod ci śnie niem CO2 do zie mi nie jest groź ne.Są to pro ce sy nie zna ne, bo nie zba da ne, niewie my więc zu peł nie ja kie mo gą być te goskut ki.– Z. Kasz te le wicz: – Kto jest mi w sta nieza gwa ran to wać, że za pięć lat „re li gia” wo kółCO2 na dal bę dzie obo wią zy wa ła, że na dal bę -dzie do mi no wał po gląd, iż dzia łal ność ludz kama istot ny i je dy ny wpływ na ocie pla nie siękli ma tu? Czy obec ny kry zys nie spo wo du jezmia ny na sta wie nia do pro ble mu CO2! Czyw tej sy tu acji, mó wiąc po pił kar sku, Eu ro panie strze la so bie go la? Bo je śli USA, In die,Chi ny, Ro sja, Au stra lia nie po dej mą dzia łańzmie rza ją cych do re duk cji CO2, to co sta niesię z kon ku ren cyj no ścią go spo dar ki unij nej,

w tym pol skiej? 15 lat te mu dys ku sja na te matte go, że wę giel jest „be” do pro wa dzi ła do za -mknię cia 30 ko palń. Dziś zno wu za czy na sięmó wić, że wę giel jest zły. Ma my za mknąć ko -lej ne ko pal nie? Prze cież każ dy roz sąd ny wie,że na szej wę glo wej ener ge ty ki nie da się prze -sta wić na gaz. Kto mi za gwa ran tu je, że za kil -ka, kil ka na ście lat na dal bę dzie się mó wi ło źleo wę glu? Co sta nie się gdy ce ny ro py i ga zuwzro sną trzy krot nie? Ame ry ka nie w co razwięk szym stop niu idą w ener ge ty kę wę glo wą,zaś mi ni ster ener ge ty ki In dii po wie dział: – wymó wi cie o wy chwy ty wa niu CO2, a u nas 80%spo łe czeń stwa nie ma do stę pu do ener gii elek -trycz nej.– G. Gór ski: – Nie jest tak, że Unia, Eu ro -pa dzia ła, a in ni nie. Ro sja pod pi sa ła Pro to kółz Kio to, zaś go spo dar ka USA po nio sła do tych -czas wyż sze kosz ty do sto so wa nia jej do zmiankli ma tu niż go spo dar ka Eu ro py. To, że są dzi -my o tym ina czej, wy ni ka z in nych me cha ni -zmów fi nan so wa nia tych pro ce sów tami w Eu ro pie oraz fra ze olo gii po przed nie go pre -zy den ta USA. Są dzę, że nie dłu gi czas dzie linas od pod pi sa nia przez Unię i USA po ro zu -mie nia w spra wie wal ki ze zmia na mi kli ma tu.Bar dziej skom pli ko wa ny jest pro blem Chini In dii. Ro dzi się bo wiem py ta nie: – Kto zmia -ny kli ma tycz ne spo wo do wał? Chiń czy cy orazHin du si mó wią, że kra je uprze my sło wio -ne. I ma ją ra cję. Wpraw dzie my, choć re la tyw -nie bied niej si niż in ne kra je Unii, ale też mie -li śmy w tym nie ma ły udział.– M. Du da: – Je że li li czyć efekt ku mu la cjiCO2 w at mos fe rze, to Pol ska na tle in nychkra jów wca le nie wy cho dzi źle. Gros za nie -czysz czeń umiesz czo nych już w at mos fe rzepo cho dzi z wy so ko roz wi nię tych kra jów,z okre su gdy w ogó le nie zwra ca no uwa gina ochro nę śro do wi ska. I te raz, ope ru jąc bie -żą cy mi emi sja mi, pró bu je się w nas wy wo łaćpo czu cie wi ny za ist nie ją cą sy tu ację. Nie mapo wo du by śmy mie li się bić w pier si. Roz są -dek na le ży za cho wać i w in nym ob sza rze. Ca -ła emi sja CO2 Unii to oko ło 5% świa to wejemi sji te go ga zu cie plar nia ne go. Je że li uda
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nam się re duk cja je go emi sji dwu a na -wet 3-krot nie, a in ne kra je się w to nie włą czą,np. Chi ny i In die, to tyl ko nie znacz nie po pra -wi my sy tu ację w ska li glo bal nej Ja ka bę dzieefek tyw ność te go ro dza ju dzia łań w kon fron -ta cji z ewen tu al nym zmniej sze niem kon ku ren -cyj no ści Eu ro py?– K. Ka ba ła: – A Chiń czyk po wie nam tak:– Ma my od was 20-krot nie więk sze wy do by -cie wę gla i 40- krot nie więk szą po pu la cję lud -no ści. Jak bę dzie my wy do by wa li rocz nie 5mld ton wę gla, a każ dy Chiń czyk, tak jak Po -lak, bę dzie miał w swym dom ku na wsi prądi in ter net – wte dy po roz ma wia my o re duk cjiemi sji CO2, ale nie wcze śniej.– J. Le wan dow ski: – W koń cu ro ku 2007,ce ny ener gii elek trycz nej dla od bior cy prze -my sło we go i in dy wi du al ne go we Fran cjii w Pol sce by ły iden tycz ne. Tyl ko, że we Fran -cji 10% pro du ko wa nej ener gii zo sta nie ob cią -żo ne za ku pem upraw nień do emi sji,a u nas 90%. We Fran cji ce ny ener gii prak tycz -nie nie zmie nią się, a u nas wzro sną znacz nie.Jak znacz nie – nie wie my, bo nie ma my wie -dzy ile bę dą kosz to wa ły upraw nie nia.– G. Gór ski: – Ta niej ener gii fran cu skiejnie ku pi nikt po za Fran cją. Zresz tą, nie wia do -mo jak bę dzie z tą ich ta nią ener gią, bo to czysię prze ciw Fran cji w tej spra wie po stę po wa -nie Ko mi sji Eu ro pej skiej. Ce ny ener gii weFran cji dla od bior cy in dy wi du al ne go są po ni -żej cen hur to wych, bo są re gu lo wa ne. W tymjest pe wien sens. Pań stwo jest wła ści cie lemEdF, a ener ge ty kę ją dro wą zbu do wa no tamwiel kim wy sił kiem ca łe go spo łe czeń -stwa. I pań stwo fran cu skie uwa ża, że spo łe -czeń stwo po win no z te go wy sił ku ko rzy stać.Na mar gi ne sie, dziś ta ki pro gram ją dro wy niejest ni gdzie do po wtó rze nia. Fran cja jest jed -na, spe cy ficz na i nie po rów nuj my się do niej.Je śli już, to bar dziej do Nie miec, bo tu po do -bieństw jest wię cej.– M. Du da: – Co by nie mó wić, kosz ty re -duk cji emi sji CO2 bę dą jed nak swe go ro dza jupo dat kiem. I dla te go utrzy my wa nie w na szejener ge ty ce do mi na cji ener ge ty ki wę glo wej za -

gra ża na szej go spo dar ce. Ja li czę, że Eu ro paotrzeź wie je, je śli cho dzi o re stryk cyj ne wy ma -ga nia w od nie sie niu do ta kich kra jów jak Pol -ska, ale nie na ty le, że w ogó le się z nich wy -co fa. Na to li czyć nie mo że my.– G. Gór ski: – Pro duk cja ener gii elek trycz -nej z ga zu, w wa run kach nie pew no ści je go do -staw, ma tę za le tę, że elek trow nię ga zo wą bu -du je się szyb ko. Tym sa mym naj szyb ciej za -czy nam za ra biać i naj szyb ciej zwra ca mi sięwy ło żo ny na in we sty cję ka pi tał. Za 20 latna ryn ku eu ro pej skim zo sta nie tyl ko LNGi gaz ro syj ski.– Z. Kasz te le wicz: – Wte dy gaz i ro pa bę -dą dro gie i wę giel znów bę dzie sie ja wił,z eko no micz ne go punk tu wi dze nia, w in nymświe tle. Czy kraj, któ ry po sia da wła sne za so byener ge tycz ne -wę giel ma się to tal nie uza leż nićod su row ców im por to wa nych? Czy już nie pa -mię ta my po cząt ku ostat niej zi my jak wie lekra jów cier pia ło z te go po wo du?– S. Kry stek: – Z te go co do tych czas tu zo -sta ło po wie dzia ne na te mat re stryk cyj nychdzia łań Unii, na sza ener ge ty ka w po nad 90%

opar ta na wę glu, eko no micz nie te go nie prze -trzy ma. Mu si dojść do kom pro mi su z UEi szyb kiej prze bu do wy ener ge ty ki, aby uży wa -ła in ne go ro dza ju pa li wa pier wot ne go. Niechto wresz cie do trze do głów po li ty ków.
• Dla te go mu si my zmie nić struk tu rę pa li -

wo wą. Tym cza sem, szyb ko nie da się zmniej -
szyć udzia łu wę gla w elek tro ener ge ty ce. Dla -
te go na le ży roz wi jać tech no lo gie wę glo we.
Je że li uda się CCS, w co na le ży wąt pić, to bę -
dzie to szczę ście, ale nie dla na sze go wę gla
ka mien ne go lecz dla bru nat ne go. Oczy wi ście
pod wa run kiem, że uda się prze ko nać eko lo -
gów.– Z. Kasz te le wicz: – Na le ży wo kół wę glabru nat ne go stwo rzyć wła ści wy kli mat byprze sta no mó wić, że je go wy do by cie de wa stu -je. Ja mó wię, że prze kształ ca kra jo braz. Zre -kul ty wo wa ne te re ny po wy eks plo ato wa nychzło żach w Pol sce, Cze chach, Niem czech i in -

nych kra jach są o wie le bar dziej atrak cyj ne niżwów czas gdy za czy na no na nich wy do by waćwę giel bru nat ny. Zło że Le gnic kie. Obec nie 15mld ton udo ku men to wa ne go wę gla, a je śliuwzględ ni się część pół noc ną, gło gow ską, tomo że go być 30 mld ton. Naj więk sze zło żewę gla bru nat ne go w Eu ro pie. Je że li dziś za pa -dła by de cy zja, że to zło że bę dzie my eks plo -ato wać, to pierw sza ener gia z nie go po pły nę -ła by za oko ło 15 lat. Tam moż na wy do by waćna wet 60 mln ton wę gla bru nat ne go rocz nie,czy li ty le ile ko pie my go dziś w Pol sce. Niem -cy ma ją na 50 lat stra te gię wy do by cia 180 mlnton wę gla bru nat ne go rocz nie. I ich dziś nieprze ra ża ją li mi ty CO2. Ich prze ra ża kry zys.Pod ję cie eks plo ata cji Zło ża Le gnic kie go matrud ny do prze ce nie nia wy miar spo łecz ny.Tam zna la zła by się pra ca dla lu dzi z za głę biamie dzio we go, po wy eks plo ato wa niu po kła -dów mie dzi. Za 30 lat w Pol sce mo że my eks -plo ato wać 115–120 mln ton wę gla bru nat ne gorocz nie. Część te go wę gla mo że my zga zo wy -wać, z czę ści pro du ko wać wo dór. Mo że mystwo rzyć no we ga łę zie pol skie go prze my słuco za gwa ran tu je pra cę dla dzie siąt ków ty się cyPo la ków.– M. Du da: – I być mo że za ener gię ze Zło -ża Le gnic kie go przyj dzie nam wię cej pła cić,ale zwa żyw szy, że unik nie się w ten spo sóbogrom nych kosz tów spo łecz nych li kwi da cjiwy eks plo ato wa ne go za głę bia mie dzio we go– mo że to być opła cal ne. Po sia da nie za so bówin fra struk tu ral nych jest rów nież istot nym ar -gu men tem za bu do wą elek trow ni ato mo wychpo wy czer pa niu po kła dów wę gla bru nat ne gow Beł cha to wie.– J. Le wan dow ski: – I dla te go w po li ty ceener ge tycz nej Zło że Le gnic kie po win no byćza bez pie czo ne na przy szłość. Nie moż na tamdo pro wa dzić do nie od wra cal ne go unie moż li -wie nia eks plo ata cji w przy szło ści te go zło ża.Nie wol no więc tam zbu do wać sie ci au to strad,roz bu do wać in fra struk tu rę itp.
• Dzię ku je my za roz mo wę.
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We wnętrz ne uwa run ko wa nia funk cjo no wa nia
sys te mów prze sy łu i dys try bu cji me diów

ener ge tycz nych w Pol sce

Bez pie czeń stwo ener ge tycz ne Pań stwa jest uza leż nio ne od bez a wa -ryj ne go i pew ne go prze sy ła nia oraz dys try bu cji me diów ener ge tycz -nych. Ro sną ce za po trze bo wa nie na ener gię i pa li wa wy ma ga roz bu do -wy i mo der ni za cji in fra struk tu ry. Nie ste ty, ist nie ją ce re gu la cje praw nepo wo du ją opóź nie nia w prze bie gu pro ce su in we sty cyj ne go przez coskut ku ją nie ter mi no wą bu do wą no wych obiek tów sie ci prze sy ło weji dys try bu cyj nej. Do tych cza so we wy sił ki ope ra to rów ma ją ce na ce luli kwi da cję tych ba rier nie przy nio sły po żą da ne go skut ku, dla te go ope -ra to rzy spo rzą dzi li ni niej szy ra port. Ope ra to rzy wy ra ża ją prze ko na -nie, że zro zu mie nie za gro żeń pły ną cych z tre ści ra por tu spo wo du jepod ję cie szyb kich i sku tecz nych dzia łań le gi sla cyj nych oraz ak cep ta -cję przez spo łe czeń stwo dzia łań przez nich po dej mo wa nych.Bu do wa sys te mów prze sy ło wych i dys try bu cyj nych wy ni kaz ko niecz no ści do star cze nia me diów ener ge tycz nych z cen trówwy twa rza nia lub z miejsc lo ka li za cji ich za so bów do od bior ców.Na po cząt ku XX wie ku za po trze bo wa nie na me dia ener ge tycz neby ło zni ko me, więc wy star cza ją cą in fra struk tu rą do ich do star cza -nia by ły lo kal ne źró dła i sie ci. Wraz ze wzro stem za po trze bo wa niaroz wi ja no cen tra wy twa rza nia, od kry to no we zło ża ga zu ziem ne gooraz roz bu do wa no sys te my prze sy ło we i dys try bu cyj ne.Elek tro ener ge tycz ny sys tem prze sy ło wy bu do wa ny był w opar -ciu o lo ka li za cję źró deł ener gii elek trycz nej, któ re z po wo du uza -leż nie nia od pa liw ko pal nych bu do wa ne by ły głów nie w ich po bli -żu. Tam też zlo ka li zo wa no ener go chłon ny prze mysł. Pół noc naczęść Pol ski, mniej zur ba ni zo wa na, za si la na by ła po przez zbu do -wa ny elek tro ener ge tycz ny sys tem prze sy ło wy i dys try bu cyj ny.Elek tro ener ge tycz ne sie ci dys try bu cyj ne pro jek to wa no, głów niez my ślą o do star cza niu ener gii do od bior ców, w po sta ci sie ci pro -mie nio wych, któ re obec nie nie za pew niają cią gło ści za si la nia.W 1912 r. po wstał pierw szy ga zo ciąg łą czą cy dwa ośrod ki w tzw.wschod nim za głę biu naf to wym. Sieć roz wi ja ła się sta bil nie aż do latosiem dzie sią tych, kie dy na stą pił szyb ki przy rost bu do wa nych ga zo -cią gów. By ło to zwią za ne z li kwi da cją lo kal nych ga zow ni miej skichwy twa rza ją cych gaz ze spa la nia wę gla i przej ściem na za si la nie od -bior ców ga zem wy so ko me ta no wym lub za azo to wa nym do star cza -nym z pod ziem nych złóż kra jo wych bądź za gra nicz nych.Sieć ru ro cią gów do trans por tu ro py po wsta wa ła od 1959 ro ku,na mo cy umów rzą do wych po mię dzy ZSRR, Pol ską oraz NRDo do sta wach i trans por cie ro py naf to wej. W 1960 ro ku roz po czę łasię bu do wa pierw szej nit ki ru ro cią gu „Przy jaźń”. Zwięk sza ją ce sięza po trze bo wa nie na ro pę naf to wą w Pol sce zde cy do wa ło o bu do -wie ko lej nej nit ki ru ro cią gu „Przy jaźń” a na stęp nie dwu kie run ko -we go Ru ro cią gu Po mor skie go łą czą ce go Płock z Gdań skiem.Scen tra li zo wa ne cie płow nic two za czę ło po wsta wać w Pol sceprzed II woj ną świa to wą w War sza wie. Wy bu do wa ne po woj nie sie -ci, w więk szo ści pod wzglę dem tech nicz nym wzo ro wa ne na roz wią -za niach ra dziec kich, nie by ły czę sto opty mal ne dla wa run ków pol -skich. Sto sun ko wo du ża część ma jąt ku cie płow ni cze go po cho dzą casprzed 30 i wię cej lat cha rak te ry zu je się nad mier ny mi stra ta mii awa ryj no ścią spo wo do wa ny mi nie tyl ko upły wem lat eks plo ata cji,ale w du żej mie rze tak że wa dli wy mi roz wią za nia mi tech nicz ny mi.

Obec nie ro śnie za po trze bo wa nie na me dia oraz ro sną wy ma ga -nia klien tów w za kre sie ja ko ści i nie za wod no ści do star cza nychme diów. Ko niecz na jest więc in ten syw na mo der ni za cja i roz bu do -wa sie ci wszyst kich ro dza jów. Nie ste ty, wy ma ga nia pra wa po -wszech nie obo wią zu ją ce go od wie lu lat, sku tecz nie utrud nia ją mo -der ni za cję i roz bu do wę wszyst kich ro dza jów sie ci prze sy ło wychi dys try bu cyj nych. Skut kiem tych utrud nień jest sta rze nie się ist -nie ją cej sie ci, głów nie jej obiek tów li nio wych, oraz opóź nie niaw jej roz wo ju. Wzrost za po trze bo wa nia oraz wy czer py wa nie sięła two do stęp nych za so bów ener gii mo że wkrót ce spo wo do wać ko -niecz ność wpro wa dze nia ogra ni czeń w do sta wach me diów.
Struk tu ra wie ko wa i oce na sta nu

tech nicz ne go sys te mów
Elek tro ener ge tycz ny sys tem prze sy ło wyZa sięg te ry to rial ny sys te mu prze sy ło we go obej mu je ca łą Pol skę.Naj więk sza gę stość sie ci wy stę pu je na po łu dniu kra ju a naj mniej -sza na pół noc nym wscho dzie. Na ma pie przed sta wio no frag menteu ro pej skiej sie ci prze sy ło wej. Po rów nu jąc gę stość pol skiej sie cielek tro ener ge tycz nej z sie cia mi roz wi nię tych kra jów Eu ro py Za -chod niej moż na wy cią gnąć wnio ski od no śnie ska li ko niecz nej jejroz bu do wy. Więk szość li nii prze sy ło wych wy bu do wa no w la tachsie dem dzie sią tych i osiem dzie sią tych XX wie ku. Wiek stop nio woob ni ża stan tech nicz ny li nii, obiek tów i urzą dzeń. Sto so wa ne ma -te ria ły i tech no lo gie tak że ma ją ogra ni czo ny czas funk cjo no wa nia.Część obiek tów mo że być jesz cze eks plo ato wa nych przez kil ka na -ście lat, jed nak w przy pad ku li nii 220 kV (ra zem 7800 km) czas tenjest wy jąt ko wo krót ki. Wy ma ga ją one pil nej mo der ni za cji i prze -bu do wy na na pię cie 400 kV. Po trze by roz bu do wy sie ci wy ni ka jąrów nież z bu do wy no wych źró deł wy twór czych, zwłasz cza od na -wial nych (OZE) i tzw. źró deł in ter wen cyj nych.

Sys tem dys try bu cyj ny ener gii elek trycz nejW przy pad ku ist nie ją cej w Pol sce sie ci dys try bu cji ener gii elek -trycz nej, naj więk szy sto pień zu ży cia ce chu je li nie 110 kV. Oko -ło 50% tych li nii wy bu do wa no po nad 30 lat te mu i od tam te gocza su, ze wzglę du na ba rie ry praw ne oraz brak od po wied nichśrod ków, w więk szo ści przy pad ków nie by ły one wy mie nia nelub mo der ni zo wa ne, a prze cho dzi ły je dy nie wy ma ga ne prze glą-dy i re mon ty. Po dob na sy tu acja do ty czy sta cji trans for ma to ro -wych WN/SN (po nad 40% ma po nad 30 lat) wy po sa żo nych
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Raport o wpływie uregulowań prawnych na warunki
eksploatacji i rozwoju infrastruktury technicznej

liniowej sektora paliwowo-energetycznego decydującej
o bezpieczeństwie energetycznym kraju. Część I



w apa ra tu rę na po -wietrz ną na ra żo nąna bez po śred niedzia ła nie czyn ni kówpo wo du ją cych częst -sze awa rie oraz szyb -sze zu ży cie. Obokprzed sta wio no struk -tu rę wie ko wą sys te -mu dys try bu cyj ne goener gii elek trycz nej.
Sys tem prze sy łu ga zu ziem ne goW ra mach sie ci prze sy ło wej ga zu ziem ne go (wy so kie go ci śnie -nia po wy żej 2,5Mpa) pra cu je 812 sta cji ga zo wych, 14 tłocz ni i 57wę złów roz dziel czo -po mia ro wych. Sys tem prze sy ło wy ga zu wy -so ko me ta no we go za si la ny jest pa li wem ga zo wym z im por tu orazwy do by cia kra jo we go i prze sy ła ny na te ry to rium ca łe go kra ju sie -cia mi o dłu go ści ok. 8,9 tys. km. Sys tem prze sy ło wy ga zu za azo -to wa ne go za si la ny jest z wy do by cia kra jo we go. Je go za sięg jestogra ni czo ny do te ry to rium Ni żu Pol skie go (wo je wódz twa lu bu -skie oraz czę ści dol no ślą skie go i wiel ko pol skie go). Dłu gość tejsie ci wy no si ok. 0,8 tys. km. Po ni żej po ka za no eu ro pej ską siećprze sy ło wą ga zu ziem ne go. Za zna czo ne ob sza ry przed sta wia jązróż ni co wa nie gę sto ści sie ci w Pol sce i Eu ro pie Za chod niej.

Bli sko 60% ga zo cią gów jest eks plo ato wa na po wy żej 25 lati wy ma ga du żych na kła dów fi nan so wych na ich utrzy ma nie i od -two rze nie. Ga zo cią gi bu do wa ne obec nie, po mi mo wy bu do wa niaoko ło 700 km w cią gu ostat nich 10 lat, nie wy star cza ją do od two -rze nia sta rze ją cej się sie ci prze sy ło wej. Jesz cze 20 lat te mu ukła -da no je w zie mi bez po włok ochron nych lub w izo la cji bi tu micz -nej. Obec nie są one w znacz nym stop niu sko ro do wa ne i na ra żo -ne na dzia ła nie ko ro zji. Do pie ro w la tach 90. za czę to sto so waćpo li ety le no we po wło ki izo la cyj ne, któ re sku tecz nie za bez pie -czają ga zo cią gi przed per fo ra cją i wy cie ka mi ga zu. Po wło ki tewraz ze sto so wa ną po wszech nie ochro ną ka to do wą wy dłu ża jączas eks plo ata cji ga zo cią gów. Mi mo te go, że część z urzą dzeńpo moc ni czych w tłocz niach ga zu zo sta ła w ostat nich la tach wy -re mon to wa na, pod da na wy mia nie lub mo der ni za cji, po ziomtech nicz ny nie któ rych obiek tów po zo sta je na po zio mie tech no lo -gii sto so wa nej na prze ło mie lat 60. i 70. i wy ma ga pil nej mo der -ni za cji
Sys tem dys try bu cyj ny ga zuSie ci dys try bu cyj ne eks plo ato wa ne przez OSD to łącz nie oko -ło 105 ty się cy km ga -zo cią gów z tłocz nia -mi, sta cja mi re duk -cyj no -po mia ro wy mii licz ni ka mi po bo ruga zu. Obok przed sta -wio no struk tu rę wie -ko wą obiek tów sie cidys try bu cyj nej.

Sys tem prze sy łu ro py naf to wejSys tem prze sy łu ro py naf to wej sta no wi sieć pod ziem nych ru ro -cią gów da le ko sięż nych do trans por tu ro py oraz pro duk tów naf to -wych o łącz nej dłu go ści 2500 km. In te gral ną czę ścią te go sys te musą ba zy ma ga zy no we. PERN po sia da trzy ba zy zbior ni ko wedo ma ga zy no wa nia ro py naf to wej o łącz nej no mi nal nej po jem no -ści 2,77 mln m3. Po nad to eks plo ato wa ne są ru ro cią gi pro duk tów fi -nal nych do trans por tu pa liw trak cyj nych z naj więk szej pol skiej ra -fi ne rii do sze ściu baz ma ga zy no wych usy tu owa nych na te re niekra ju. 34% ru ro cią gów ma po nad 40 lat, a ko lej nych 35% po mię -dzy 35 i 40 lat. Wy ma gać to bę dzie w naj bliż szym cza sie pro wa -dze nia znacz nej ilo ści prac re mon to wych, mo der ni za cyj nych i od -two rze nio wych.
Sys tem dys try bu cyj ny cie płaCie płow nic two sie cio we ma cha rak ter lo kal ny. Ope ra to ra mitych sie ci są miej sco we przed się bior stwa. W du żych mia stach wy -twa rza nie i prze sył cie pła zo sta ły roz dzie lo ne po mię dzy od ręb nepod mio ty, na to miast w mniej szych przed się bior stwa cie płow ni czezaj mu ją się jed nym i dru gim. W 2006 r. 505 przed się biorstw po sia -da ło sieć cie płow ni czą o łącz nej dłu go ści po nad 18,5 tys. km. Sys -te my cie płow ni cze obej mu ją z za sa dy ob szar mia sta lub aglo me ra -cji miej skiej, nie łą cząc się z so bą. Cie płow nic twem scen tra li zo wa -nym, o róż nym po ten cja le moż li wo ści do staw cie pła, ob ję te jestpo nad 300 miast i mia ste czek w Pol sce, w któ rych oko ło 15 mlnmiesz kań ców ko rzy sta z cie pła sie cio we go. 20% sie ci cie płow ni -czych ma wię cej niż 30 lat. W tym cza sie na stą pił ogrom ny po stęptech no lo gicz ny w dzie dzi nie me tod ukła da nia sie ci i ich izo la cji.Na dal jed nak jesz cze sta ra tech no lo gia ukła da nia sie ci w ka na łachprze wa ża nad no wo cze sną – ru ra mi pre izo lo wa ny mi.

Pro ble my zwią za ne z bra kiem po sia da nia
pra wa słu żeb no ści prze sy łu

Nie ure gu lo wa ne kwe stie praw ne do ty czą ce po sa do wie nia in -fra struk tu ry li nio wej na cu dzym grun cie, nio są za so bą sze regpro ble mów pod czas pro wa dze nia eks plo ata cji, mo der ni za cjii roz bu do wy sie ci. Szcze gól ne nie bez pie czeń stwo po ja wia się
przy bra ku zgo dy wła ści cie la na wej ście na nie ru cho mość
pod czas pro wa dze nia dzia łań zmie rza ją cych do ogra ni cze nia
awa rii, jak i li kwi da cji sta nów awa ryj nych. In fra struk tu ra sie -cio wa bu do wa na by ła zgod nie z obo wią zu ją cy mi w da nym okre -sie re gu la cja mi praw ny mi, w tym rów nież w za kre sie wy pła ty re -kom pen sat lub od szko do wań. Nie ste ty, z ra cji obo wią zu ją cychwów czas prze pi sów, w więk szo ści przy pad ków nie za cho wa nezo sta ły do ku men ty świad czą ce o ure gu lo wa niu kwe stii wła sno -ścio wych i od szko do waw czych (przed się bior stwa na ogół nie po -sia da ją na wet do ku men ta cji sprzed ro ku 1990 zwią za nej z bu do -wą urzą dzeń). Nie moż li we by ło wte dy do ko na nie od po wied nichwpi sów w księ gach wie czy stych. Słu żeb ność prze sy łu moż nausta na wiać do pie ro od 3 sierp nia 2008 r. tj. od dnia wej ścia w ży -cie, usta wy z dnia 30.05.2008 r. o zmia nie usta wy – Ko deks cy -wil ny oraz nie któ rych in nych ustaw (Dz.U. nr 116 poz. 731) i toprak tycz nie po uzy ska niu zgo dy wła ści cie li lub na pod sta wie wy -ro ku są du.

Usta no wie nie słu żeb no ści dla urzą dzeń sie cio wych, wraz
z wpi sem do księ gi wie czy stej o moż li wo ści każ do ra zo we go
doj ścia do tych urzą dzeń w ce lach eks plo ata cyj nych i mo der ni -
za cyj nych by ło by naj lep szym roz wią za niem, któ re sto so wa ne
jest po wszech nie w Eu ro pie od dzie siąt ków lat. Słu żeb ność
prze sy łu jest kon struk cją praw ną usta na wia ną na rzecz przed -
się bior cy, któ ry jest wła ści cie lem lub za mie rza wy bu do wać
urzą dze nia do prze sy ła nia pły nów, pa ry, ga zu, ener gii elek -
trycz nej. Usta no wie nie słu żeb no ści prze sy łu mo że na stą pić nie -
od płat nie lub od płat nie, na pod sta wie umo wy mię dzy wła ści -
cie lem nie ru cho mo ści a przed się bior cą wy ma ga ją cej for my
ak tu no ta rial ne go. Je że li wła ści ciel od ma wia usta no wie nia słu -
żeb no ści, a jest ona ko niecz na do ko rzy sta nia z urzą dzeń,
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przed się bior ca mo że na dro dze są do wej żą dać jej usta no wie nia
za wy na gro dze niem. Z po dob nym żą da niem mo że wy stą pić
wła ści ciel nie ru cho mo ści.W chwi li obec nej brak jest ja kich kol wiek do świad czeń w usta -na wia niu słu żeb no ści prze sy łu. Jej uzy ska nie dla ist nie ją cych lubre ali zo wa nych in we sty cji w za kre sie ko rzy sta nia z nie ru cho mo ści,czy też od płat no ści wy ma ga prak tycz nie kie ro wa nia spra wyna dro gę są do wą. Pra wo moc ne go wy ro ku ocze ki wać na le ży
po kil ku, kil ku na stu la tach po stę po wa nia, co mo że cał ko wi cie
za blo ko wać in we sty cję, za gra żać bez pie czeń stwu ener ge tycz -
ne mu pań stwa i po wo do wać ol brzy mie stra ty fi nan so we. Usta -wo daw ca zu peł nie po mi nął kry te ria i spo sób usta la nia wy na gro -dze nia za usta no wie nie słu żeb no ści prze sy łu. W chwi li obec nejtrze ba kie ro wać się kry te rium cen ryn ko wych, któ rych de fac to niema. Moż na roz strzy gnię cie te go za gad nie nia po wie rzyć rze czo -znaw com ma jąt ko wym lub też po wi nien roz wią zać je usta wo daw -ca sto sow nym ak tem praw nym. To dru gie roz wią za nie jest lep sze,nie bu dzi żad nych wąt pli wo ści w prak ty ce sto so wa nia i spraw dzi -ło się w in nych kra jach unij nych. Po wie rze nie spra wy rze czo znaw -com po wo du je roz bież no ści w wy ce nach, sto so wa nie sta wek jakdla naj mu lub dzier ża wy, a tak że kon flik ty in te re sów. Pro blemstwa rza też ol brzy mia ilość dzia łek, przez któ re prze bie gają urzą -dze nia li nio we i wy ni ka ją ca stąd ilość spraw zwią za nych z usta no -wie niem słu żeb no ści prze sy łu. Prze wle kłość pro ce sów są do wychsku tecz nie za blo ku je sto so wa nie słu żeb no ści prze sy łu. Po ja wia ją
się tak że do wol nie wy so kie rosz cze nia wła ści cie li, nie jed no -
krot nie prze wyż sza jąc war tość sa mej nie ru cho mo ści. Wie lośćta kich spo rów po waż nie za gro zi funk cjo no wa niu przed się biorstwener ge tycz nych. Usta wo daw ca nie do ko nał ana li zy skut ków fi nan -so wych dla ope ra to rów sie ci zwią za nych z wpro wa dze niem te goprze pi su. Dziś, w kil ka mie się cy po wej ściu w ży cie tych prze pi -sów, ob ser wu je się po waż ny wzrost licz by i kwot rosz czeń orazilo ści spraw są do wych. In nym man ka men tem słu żeb no ści prze sy -łu jest moż li wość jej sto so wa nia wy łącz nie wzglę dem wła ści cie linie ru cho mo ści, z wy łą cze niem użyt kow ni ków wie czy stych.W prak ty ce przed się bior stwa sie cio we bę dą zmu szo ne uzgad niaćza kres słu żeb no ści prze sy łu oraz wy pła cać sto sow ne wy na gro dze -nie wła ści cie lo wi grun tu, czy li w więk szo ści przy pad ków Skar bo -wi Pań stwa, z po mi nię ciem wo li, a na wet wie dzy użyt kow ni kawie czy ste go.Pro blem stwa rza roz miar rosz czeń fi nan so wych zgła sza nychprzez wła ści cie li nie ru cho mo ści, któ rzy wie lo krot nie chcą zro bićtzw. „in te res ży cia” i za pew nić so bie sta łe źró dło wy so kich do cho -dów. Orzecz nic two są dów jest w tej kwe stii bar dzo zróż ni co wa ne,po dob nie jak opi nie bie głych są do wych usta la ją cych za kres ko rzy -sta nia z nie ru cho mo ści oraz wy so kość wy na gro dze nia. Sta le ro śnieilość ta kich spo rów. Po waż ne pro ble my i na pię cia po wsta ją w sy -tu acji po trze by pil ne go usu wa nia awa rii urzą dzeń przed się bior cypo ło żo nych na cu dzych grun tach, prze pro wa dza nia re mon tów,mo der ni za cji, kon ser wa cji i na pra wy tych urzą dzeń. Utrud nie niaskut ku ją ko niecz no ścią wy płat wy so kich od szko do wań, po zy ska -nia de cy zji ad mi ni stra cyj nych al bo prze pro wa dze nia prac w opar -ciu o znacz nie droż sze tech no lo gie. Wszyst ko to zna czą co pod no -si kosz ty oraz wy dłu ża, a czę sto wręcz unie moż li wia do ko na nienie zbęd nych na praw i mo der ni za cji oraz bu do wy no wej in fra struk -tu ry sie cio wej.

In ne uwa run ko wa nia

Pro wa dzo na przez URE w ostat nich la tach po li ty ka ta ry fo -
wa nie gwa ran to wa ła środ ków fi nan so wych na wet na po zio mie
wy star cza ją cym na za ha mo wa nie pro ce sów de ka pi ta li za cji ist -
nie ją cej in fra struk tu ry sie cio wej. Z uwa gi na wy mo gi usta wy
Pra wo ener ge tycz ne na rzu ca ją cej ope ra to rom fi nan so wa nie
za dań przy łą cze nio wych na po zio mie 3/4 ich war to ści na stę po -
wa ło cią głe uszczu pla nie na kła dów na od two rze nie sta nu ist -
nie ją cych sie ci. Za gro że nie nie efek tyw ne go wy ko rzy sty wa nia

ist nie ją cych środ ków fi nan so wych wy ni ka tak że ze zwol nie nia
pod mio tów przy łą cza nych z obo wiąz ku od po wia da nia za prze -
wy mia ro wa ne in we sty cje przy łą cze nio we wy bu do wa ne na ich
wnio sek. Nie stwo rzo no kla row nych me cha ni zmów, któ re cho -
ciaż by w nie wiel kim stop niu prze no si ły by od po wie dzial ność
na wnio sko daw cę.Dba łość or ga nów sta no wią cych UE w za kre sie ochro ny śro do -wi ska na tu ral ne go, w tym ogra ni cze nia emi sji CO2, za owo co wa ła
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pa kie tem ure gu lo wań praw nych, na ka zu ją cych zwięk sze nie udzia -łu ener gii z od na wial nych źró deł ener gii (OZE) w ogól nym bi lan -sie ener ge tycz nym kra jów człon kow skich. Od pew ne go cza su, ist -nie je du że za in te re so wa nie bu do wą no wych OZE, a od 2007 ro kuma my do czy nie nia wręcz z la wi no wym wzro stem skła da nychdo ope ra to rów sie ci wnio sków o wy da nie wa run ków przy łą cze niadla farm wia tro wych na po zio mie się ga ją cym obec nie 42 GW. Wy -da no już wa run ki przy łą cze nia dla 6 GW, ale z ra cji iż moc ca łe gosys te mu wy no si mak sy mal nie oko ło 25 GW nie moż li we jest przy -łą cze nie do sie ci wszyst kich za in te re so wa nych. Wy ma ga to po nad -to głę bo kiej prze bu do wy i roz bu do wy wszyst kich sie ci elek tro -ener ge tycz nych w Pol sce, zwłasz cza na te re nach pół noc nych,gdzie sieć dys try bu cyj na jest wy jąt ko wo sła bo roz bu do wa na.
Ze wnętrz ne uwa run ko wa nia

funk cjo no wa nia sys te mów prze sy łu
w Pol sce

Zgod nie z eu ro pej ską po li ty ką ener ge tycz ną we wnętrz ny ry nekener gii ma spro stać trzem wy zwa niom sto ją cym przed Eu ro pąw dzie dzi nie ener gii, ja ki mi są: bez pie czeń stwo do staw ener gii,kon ku ren cyj ność i trwa łość. Wy ma ga to pod ję cia sze re gu dzia łańna rzecz stwo rze nia w cią gu trzech lat eu ro pej skiej sie ci ga zo weji elek tro ener ge tycz nej oraz praw dzi wie kon ku ren cyj ne go ogól no -eu ro pej skie go ryn ku ener gii. Wśród czte rech eu ro pej skich pro jek -tów prio ry te to wych zna la zły się m.in. po łą cze nia elek tro ener ge -tycz ne go sys te mu mię dzy Niem ca mi, Pol ską i Li twą oraz ga zo ciągNa buc co, któ rym ka spij ski gaz bę dzie trans por to wa ny do Eu ro pyŚrod ko wej.Ko mi sja Eu ro pej ska nie naj le piej oce nia stan za awan so wa niain we sty cji w in fra struk tu rę elek tro ener ge tycz ną. Za sad ni czympo wo dem opóź nień jest zło żo ność pla no wa nia i pro ce dur uzy ski -wa nia ze zwo leń. Do ty czy to zwłasz cza in te gra cji róż nych sie ci,za an ga żo wa nia róż nych or ga nów oraz dłu gich okre sów kon sul ta -cji lub pro ce dur uzy ski wa nia ze zwo leń. Je śli pro jekt do ty czydwu lub wię cej państw człon kow skich, brak har mo ni za cji pro ce -dur pla no wa nia i wy da wa nia ze zwo leń czę sto pro wa dzi do nad -mier nych opóź nień. Za strze że nia in ne niż o cha rak te rze śro do wi -sko wym lub zdro wot nym mo gą znacz nie opóź nić za koń cze niewie lu pro jek tów. Opóź nie nia wy wo łu ją tak że trud no ści w fi nan -so wa niu nie któ rych pro jek tów, a zwłasz cza przy łą cza nia od na -wial nych źró deł ener gii elek trycz nej i po łą czeń z są sia du ją cy mipań stwa mi.Cza so chłon ne pro ce du ry praw ne i uzy ski wa nie ze zwo leń są po -waż ny mi prze szko da mi w roz wo ju pro jek tów in fra struk tu ry. Roz -drob nie nie pro ce dur, sil ny sprze ciw spo łecz no ści lo kal nych i re -gio nal nych, nie uza sad nio ne wy ko rzy sta nie pra wa we ta oraz du żalicz ba pod mio tów od po wie dzial nych za wy da wa nie po zwo leń sta -no wią naj waż niej sze prze szko dy. Okres po trzeb ny na bu do wę no -we go po łą cze nia mo że w nie któ rych przy pad kach wy no sić po nad10 lat, dla po rów na nia zaś czas bu do wy far my wia tro wej lub tur bi -ny ga zo wej w cy klu łą czo nym wy no si 2–3 la ta.
Przy go to wa no w ra mach PO RO ZU MIE NIA o współ pra cy

w za kre sie stwo rze nia no wych roz wią zań praw nych
uła twia ją cych re ali za cję in we sty cji in fra struk tu ral nych.

AU TO RZY:
Ope ra tor Ga zo cią gów Prze sy ło wych GAZ -SYS TEM S.A.

Izba Go spo dar cza Ga zow nic twa
Pol skie To wa rzy stwo Prze sy łu i Roz dzia łu Ener gii
Pol skie Sie ci Elek tro ener ge tycz ne Ope ra tor S.A.

To wa rzy stwo Roz wo ju In fra struk tu ry Pro Li nea
Izba Go spo dar cza CIE PŁOW NIC TWO POL SKIE

Przed się bior stwo Eks plo ata cji Ru ro cią gów Naf to wych
„Przy jaźń” S.A.
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W
dniu 20 kwiet nia b.r. w In sty tu cie
Eu ro pej skim w Ło dzi od by ła siękon fe ren cja „Ni sko emi syj ne tech -
no lo gie wę glo we w ener ge ty ce

– szan są dla roz wo ju re gio nu”. Ideą te gospo tka nia by ło m.in. przy bli że nie pro jek tu bu -do wy pio nier skiej in sta la cji CCS (Car bonCap tu re nad Sto ra ge) do wy chwy ty wa nia,trans por tu i ma ga zy no wa nia dwu tlen ku wę -gla, któ ra po wsta nie w bu do wa nym obec nieblo ku ener ge tycz nym o mo cy 858 MW na te -re nie PGE Elek trow ni Beł cha tów S.A. Zda -niem przed sta wi cie li PGE zdo by te pod czas re -ali za cji tej in we sty cji do świad cze nie zo sta niewy ko rzy sta ne przy ko lej nych, po trzeb nychPol sce, pro jek tach te go ty pu i przy czy ni siędo roz wo ju czy stych tech no lo gii wę glo wychw ro dzi mej ener ge ty ce. Pa tro nat nad kon fe -ren cją ob ję li: mar sza łek wo je wódz twa łódz -kie go Wło dzi mierz Fi siak, po seł Par la men tuEu ro pej skie go i prze wod ni czą cy je go Ko mi sjiSpraw Za gra nicz nych Ja cek Sa ry usz -Wol ski,a tak że Po li tech ni ka i Uni wer sy tet Łódz ki.Kon fe ren cję roz po czę ła Elż bie ta Wró -
blew ska z De par ta men tu Ener ge ty ki Mi ni -
ster stwa Go spo dar ki, któ ra przed sta wi łagłów ne za ło że nia i kie run ki pol skiej po li ty kiener ge tycz nej do 2030 ro ku. Za kła da ona po -pra wę efek tyw no ści ener ge tycz nej, pod wyż -sze nie bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go, roz -wój źró deł od na wial nych, w tym bio pa liw,roz wój kon ku ren cyj nych ryn ków ener gii i pa -liw oraz ogra ni cze nie wpły wu sek to ra ener ge -tycz ne go na śro do wi sko. Jed nym z naj więk -szych wy zwań, przed któ ry mi stoi pol ski rząd,jest re duk cja emi sji ga zów cie plar nia nychz jed nej stro ny i za pew nie nie bez pie czeń stwaener ge tycz ne go kra ju, z dru giej. Za da nie tojest tym trud niej sze, że Pol ska cha rak te ry zu jesię wy jąt ko wo wy so kim udzia łem wę glaw pro duk cji ener gii (95 proc. dla ener gii elek -trycz nej i 70 proc. dla ener gii ciepl nej). Po nie -waż wy eli mi no wa nie wę gla w naj bliż szej per -spek ty wie nie jest moż li we, szcze gól ne go zna -cze nia na bie ra wdro że nie czy stych tech no lo giiwę glo wych.Obec nie w ra mach pro jek tów pi lo ta żo wychre ali zo wa ne są dwie in we sty cje; pierw sza toin sta la cja CCS na no wym blo ku ener ge tycz -nym o mo cy 858 MW w Elek trow ni Beł cha -tów, a dru ga to in sta la cja w tech no lo gii IGCC(pre com bu stion) w Po li ge ne ra cyj nej Elek -trow ni w Kę dzie rzy nie. Po nad to pro jekt „Po li -ty ki ener ge tycz nej Pol ski do 2030 ro ku” prze -wi du je roz wój tech no lo gii pro duk cji pa liwsyn te tycz nych, wy ko rzy sta nie me ta nu z ko -palń, a tak że wy ko rzy sta nie od pa dów wę glo -wych oraz ogniw pa li wo wych.Dys ku sję o po li ty ce ener ge tycz nej z po zio -mu kra jo we go na re gio nal ny prze niósł Wi told
Stę pień, wi ce mar sza łek wo je wódz twa łódz -

kie go, któ ry przed sta wił za ło że nia stra te gicz -ne po li ty ki sek to ro wej „Ener ge ty ka i Ochro naŚro do wi ska” wo je wódz twa łódz kie go. Za -pew nie nie bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go re -gio nu, wzrost kon ku ren cyj no ści go spo dar kii jej efek tyw no ści ener ge tycz nej, a tak żeochro na śro do wi ska przed ne ga tyw ny mi skut -ka mi dzia łal no ści sek to ra ener ge tycz ne go topod sta wo we za ło że nia tej po li ty ki. Re ali za cjitych ce lów słu żyć bę dzie roz wój lo kal nychryn ków ener gii, wzrost za po trze bo wa niana ener gię fi nal ną, pro mo wa nie źró deł ener giiod na wial nej, łą cze nie pro ce sów wy twa rza niacie pła i ener gii elek trycz nej oraz li kwi da cjatzw. ni skiej emi sji wę glo wej. Zda niem wi ce -mar szał ka bu do wa kon ku ren cyj nej go spo dar -ki nie uda się bez wpro wa dze nia no wych tech -no lo gii w sek to rze ener ge tycz nym ta kich jakCCS, ga zy fi ka cja wę gla bru nat ne go, pro mo cjatech no lo gii wo do ro wych, roz wój tech nik spa -la nia w czy stym tle nie z wtór nym za go spo da -ro wa niem CO2, czy w koń cu roz wój tech no lo -gii po li ge ne ra cyj nych. Po li ty ka ener ge tycz nare gio nu prze wi du je wzrost in we sty cji w od na -wial ne (ener gia geo ter mal na, wia tro wa, z bio -ma sy) i roz pro szo ne źró dła ener gii (lo kal nebio ra fi ne rie i bio ga zow nie, roz wój ukła dówhy bry do wych). Wła dze wo je wódz twa pla nu jąstwo rze nie w Ło dzi Re gio nal ne go In sty tu tuZrów no wa żo nej Ener gii, ośrod ka sku pia ją ce -go przed sta wi cie li wszyst kich in sty tu cji na -uko wo -ba daw czych, sa mo rzą do wych i prze -my sło wych, któ re go ce lem bę dzie zbu do wa -nie trwa łe go part ner stwa sek to ra pu blicz ne go,śro do wi ska na uko we go i biz ne so we gona rzecz roz wo ju ener ge ty ki w re gio nie łódz -kim.
An to ni Piet kie wicz, pre zes za rzą du PGEGór nic two i Ener ge ty ka S.A. w re fe ra cie

„Czy ste tech no lo gie wę glo we w PGE szan są
dla re gio nów” zwró cił uwa gę na pro blem mo -der ni za cji pol skiej ener ge ty ki. Pod kre ślił, żewy ma ga ona ol brzy mich na kła dów in we sty -cyj nych ze wzglę du na zu ży ty, po nad 25-let nipark ma szy no wy i ro sną ce po trze by ener ge -tycz ne kra ju. Wpraw dzie obec nie ener gia po -cho dzą ca z wę gla bru nat ne go jest naj tań sza, towpro wa dze nie opłat za emi sję CO2 w nie dłu -

giej per spek ty wie spo wo du je, że sta nie się naj -droż sza. Stąd ko niecz ność po szu ki wa nia no -wych roz wią zań tech no lo gicz nych.Z du żym za in te re so wa niem spo tka ło sięwy stą pie nie Jac ka Sa ry usza -Wol skie go po -świę co ne bez pie czeń stwu ener ge tycz ne muw Unii Eu ro pej skiej. Przy po mniał on, że po li -ty ka ener ge tycz na Wspól no ty za kła da nie tyl -ko dy wer sy fi ka cję źró deł do staw, ale rów nieżzróż ni co wa nie źró deł ge ne ro wa nia ener gii.Z tej per spek ty wy szcze gól ne go zna cze nia na -bie ra ją in we sty cje w ener ge ty kę od na wial ną,ją dro wą, a tak że w no we tech no lo gie wę glo -we. Dla te go też Ko mi sja Eu ro pej ska zde cy do -wa ła o przy zna niu beł cha tow skiej elek trow -ni 180 mln eu ro na pro jekt in sta la cji CCSw no wym blo ku ener ge tycz nym. Pie nią dzena ten cel bę dą po cho dzić z unij ne go pa kie tuna praw cze go dla no wych pro jek tów in we sty -cyj nych (Re co ve ry Ac tion Plan) na la -ta 2009–2011, w su mie na do fi nan so wa niepro jek tów UE prze zna czy 5mld eu ro – pod -kre ślił Ja cek Sa ry usz -Wol ski.O szcze gó łach te go pro jek tu opo wie dzie li
Krzysz tof Do ma ga ła, pre zes za rzą du PGEElek trow nia Beł cha tów S.A. i Bo le sław Cir -
kos, dy rek tor stra te gii i roz wo ju w PGE Elek -trow ni Beł cha tów S.A. Tech no lo gia CCS po -le ga na wy chwy ty wa niu CO2, a na stęp niena je go sprę że niu i trans por cie ru ro cią giemdo miej sca skła do wa nia w pod ziem nych wo -dach so lan ko wych. Pro jekt za kła da re duk cjęemi sji CO2 z no we go blo ku 858 MW o 2,1 mlnton rocz nie i bę dzie skła dał się z dwóch eta -pów. Pierw szy to bu do wa pi lo ta żo wej in sta la -cji wy chwy ty wa nia CO2 (do 20 MWt) na ist -nie ją cym blo ku nr 12. Dru ga obej mie za pro -jek to wa nie, bu do wę i eks plo ata cję peł no ska -lo wej in sta la cji prze my sło wej do wy chwy ty -wa nia CO2 na no wym blo ku 858 MW wrazz ru ro cią giem do je go trans por tu oraz miej -scem do skła do wa nia geo lo gicz ne go. Tech no -lo gia wy chwy ty wa nia CO2 „post com bu stion”opar ta na za awan so wa nych ami nach po wsta ławe współ pra cy z kon sor cjum Al stom, wy ko -naw cą blo ku 858 MW, oraz fir mą Dow Che -mi cal, świa to wym do staw cą pro duk tów che -micz nych. Nad opra co wa niem kon cep cjitrans por tu i wy bo rem opty mal ne go miej scado geo lo gicz ne go skła do wa nia CO2 Elek trow -nia Beł cha tów pod ję ła współ pra cę z Pań stwo -wym In sty tu tem Geo lo gicz nym, Aka de miąGór ni czo -Hut ni czą, Głów nym In sty tu temGór nic twa, Ga zo pro jek tem -Wro cław, Pol -skim Gór nic twem Naf to wym i Ga zow nic -twem oraz fir mą Schlum ber ger. Obec nie zo -sta ły wy ty po wa ne dwa miej sca w pro mie -niu 80 km od Beł cha to wa: Bu dzi sze wi cepod To ma szo wem Ma zo wiec kim oraz Lu to -miersk pod Ło dzią.
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tel. 032 329 13 83
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W
ener ge ty ce i prze my śle naj gło -śniej o wiel kich mo cach, blo kach,tur bo ze spo łach i mi liar do wychin we sty cjach. Tro chę w cie niu po -zo sta ją ci, któ rzy ma ją zna czą cy wpływna co dzien ną spraw ność i nie za wod nośćtych mo lo chów – fa cho wi usłu go daw cy.Do czo łów ki ta kich firm na le ży BIS Izo -

mar Sp. z o.o.Cią gle wy li cza się ko niecz ne przed się -wzię cia i ra dy kal ne prze kształ ce nia, ja kiesto ją przed pol ską ener ge ty ką. Rza dziejdo opi nii do cie ra wie dza o mo der ni za cjach,ja kie już się do ko na ły i ogrom nym sko kuja ko ścio wym ener ge ty ki za wo do wejw ostat nim 20-le ciu.Izo mar na le ży do tych firm, któ re wnio -sły po waż ny wkład do te go dzie ła. Hi sto riatej spół ki jest cie ka wa i opty mi stycz na; po -zwa la wie rzyć, że nasz sek tor ener ge tycz ny(a tak że sys te my wy twa rza nia i prze twa -rza nia ener gii w prze my śle) pod wzglę demtech nicz ne go po zio mu, spraw no ści i ja ko -ści nie da dzą się wy prze dzić kon ku ren cjieu ro pej skiej w XXI wie ku.
Trud ne po cząt ki

Dla cze go Izo mar tak do brze się zna lazłw tym sek to rze? Pre zes spół ki, Ma rek
Choj nac ki od ra zu po wo łu je się na ha sło,któ re w fir mie moż na zo ba czyć na wie luścia nach: „Klient na szym kró lem jest i ba -
sta”. No do brze, ale sa me za klę cia nie wy -star czą. Hi sto ria fir my po nie kąd tłu ma czyjej obec ną po zy cję.W la tach 80-tych w bran ży dzia łał zna nyIzo kor, Ter mo kor i Ter mo izo la cja, któ re

po wsta ły na fa li wiel kich in we sty cji wcze -śniej szej de ka dy – mar ki zna ne i sil ne, do -brze osa dzo ne „na eks por cie”. Jak mó wipre zes Choj nac ki – już wte dy mia ły ka drę,
któ ra świet nie ro zu mia ła, czym jest wol ny
ry nek i no wo cze sne tech no lo gie. Sam pre -zes rów nież zdo by wał ta kie do świad cze -nia, pra cu jąc za gra ni cą. Wcze śniej, w Mo -sto sta lu, miał oka zję sze rzej za po znać sięze spe cy fi ką kon struk cji sta lo wych i in sta -la cji prze my sło wych.W kra ju, w cza sach ryn ku wy ko naw cy,fir my usłu go we mia ły wy god ną po zy cję.Cią gle bra ko wa ło po ten cja łu re mon to we -go. Kie dy w cza sach wi ce pre mie ra Bal ce -ro wi cza ogra ni czo no dla no wo pow sta łychspół ek fun dusz płac, za czę ły się pro ble myz pra cow ni ka mi. Za szła po trze ba stwo rze -nia no wo cze śniej szej, sa mo dziel nej fir my,któ ra nie mia ła by ta kich ogra ni czeń. Pró byzor ga ni zo wa nia hol din gu nie wy szły, jakmó wi pre zes Choj nac ki – z po wo du opo -
rów urzęd ni czych. Po wo ła no więc skrom nąwte dy spół kę Izo mar na ba zie war szaw -skie go od dzia łu Ter mo ko ru, li czą ce go 70osób. Pierw sza, hi sto rycz na fak tu ra za ro -bo ty no wej spół ki (na 14 tys. zł) jest do dziśszczę śli wą pa miąt ką.

Ob mu rza na fa li
Izo mar za czął od izo la cji elek tro fil trówi ka na łów spa lin w Sie kier kach, szyb kozdo był pierw szy kon trakt w Fin lan dii, po -tem do łą czy ły ro bo ty przy ka bi nachdźwię ko chłon nych w Elek trow ni Ko zie ni -ce. Jed no cze śnie, in ten syw nie pro mo wa nono wą mar kę w ca łym kra ju, ak tyw nie wy -

stę pu jąc do po ten cjal nych klien tów. To by -ła no wość – do tąd ener ge ty ka mu sia ła sa -ma uga niać się za wy ko naw ca mi. Naj lep -szą pro mo cją fir my sta ły się szyb ko i so -lid nie wy ko ny wa ne ro bo ty ob mu rzo weko tłów. To roz wią za nia wy ma ga ją ceszcze gól nie do świad czo nych lu dzi, wy jąt -ko wo od por nych ma te ria łów i mas ognio -trwa łych.Ob mu rza de cy du ją czę sto o dys po zy cyj -no ści ko tła i je go spraw no ści. Zaś każ dyko cioł wy ma ga nie co in ne go, in dy wi du al -ne go po dej ścia. Izo mar sto su je tu za rów noele men ty pre fa bry ko wa ne, jak i ma sy wy -le wa ne i na try ski wa ne na kła da ne na miej -scu. Ry nek wy mu sił na elek trow niachzwró ce nie szcze gól nej uwa gi na ja kośćob mu rzy. Trud ność w ich wy ko na niu orazw wy ko na niu in nych ro bót izo la cyj nychprzy ko tłach i pa le ni skach po le ga na tym,że ma te ria ły pod da wa ne są ogrom nymróż ni com tem pe ra tur, w któ rych mo gą ule -gać spę ka niu i roz sz czel nia niu. Po nad to– w tych ro bo tach nie ma sza blo nu: każ dain sta la cja prze my sło wa ma in ne, bar dzozło żo ne kształ ty, czę sto utrud nio ny jestdo stęp do wie lu miejsc. Spo rzą dze nietrwa łej i spraw nej izo la cji oraz ob mu rzajest sztu ką.W 1995 r. gło śne sta ło się w kra ju uru -cho mie nie pierw sze go ko tła flu idal ne go– w EC Że rań. Do wy ko na nia ob mu rza wy -bra no wła śnie Izo mar. Te ob mu rza szyb kosta ły się głów nym atu tem spół ki, za pew ni -ły jej prze wa gę nad szyb ko ro sną cą kon ku -ren cją. Po przej ściu Ra fa ko na pro duk cjęko tłów no wej ge ne ra cji wzro sło za po trze -bo wa nie na no wo cze sne ob mu rza, do któ -rych Izo mar spro wa dził no we go ro dza juma te ria ły. Fir ma wy ko ny wa ła ta kie ro bo tyw elek tro cie płow niach w Sier szy, Ka to wi -cach, Biel sku Bia łej, Tu ro wie, w Es to nii,w Ir lan dii, w wie lu in nych miej scach.Szyb ko do łą czy ły ob mu rza dla pie ców hut -ni czych i ce men to wych.
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Marek Chojnacki
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Budowa nowego bloku w El. Pątnów II



Ko cioł ener ge tycz ny, ob li czo ny na 30 latpra cy kie dyś mu siał być re mon to wa ny coro ku. Tech no lo gie Izo ma ru zwięk szy łytrwa łość ob mu rzy do 5 lat. Fir ma za czę łaod no sić suk ce sy za gra ni cą – dziś 40% ob -ro tów za wdzię cza kon trak tom za gra nicz -nym. Naj więk szy – na 2,4 mln eu ro zre ali -zo wa no w Nor we gii.
W sil nej gru pie

Dzię ki szyb kie mu wzro sto wi Izo marzwró cił na sie bie uwa gę nie miec kie go kon -cer nu Rhe in hold & Mah la AG w Mo na -chium i wszedł w je go struk tu ry. Póź niej,już w 2002 r. więk szo ścio we udzia ły w tejfir mie ob jął kon cern Bil fin ger Ber ger AG– po tęż na mię dzy na ro do wa gru pa skła da ją -ca się z po nad 100 firm, wy spe cja li zo wa naw wie lu bran żach de cy du ją cych o utrzy ma -niu ru chu w wiel kim prze my śle Eu ro pyi USA. Gwa ran cje ka pi ta ło we tej gru pyma ją, jak mó wi pre zes Choj nac ki, jesz czewięk sze zna cze nie dla klien ta niż gwa ran -cje ban ko we, po zwa la ją też na sku tecz nąry wa li za cję w prze tar gach.Ści sły zwią zek z ener ge ty ką oraz roz wójin nych ro dza jów ro bót spo wo do wał, żeroz wi nę ła się sa ma fir ma. Ak tu al nie za -trud nia po nad 900 osób w Eu ro pie i Ame -ry ce. Ener ge ty ce Izo mar za wdzię czadziś 60% swo ich ob ro tów. W cza sach kry -zy so wych wie lość spe cja li za cji do brze ro -ku je – moż na unik nąć za gro że nia bra kiemdobrej ko niunk tu ry. Prze ko na ły się o tymwą sko wy spe cja li zo wa ne fir my, któ re upa -da ły w la tach 80–90-tych.Oprócz ob mu rzy i izo la cji ter micz nychra tu ją cych prze mysł przed stra ta mi ener gii,sil nym atu tem Izo ma ru są izo la cje prze -ciw ha ła so we – ekra ny i ka bi ny dźwię ko -chłon ne, któ rych zna cze nie wzro sło po ak -ce sji do UE. Są nie zbęd ne za rów no z punk -tu wi dze nia ochro ny pra cy, jak i śro do wi -

ska i oto cze nia elek tro cie płow ni czy wy -twór ni.Ko lej ną spe cjal no ścią po zwa la ją cą prze -my sło wi uni kać mi lio no wych strat są za -bez pie cze nia an ty ko ro zyj ne i prze ciw po ża -ro we. BIS Izo mar sta no wi dziś gru pęw peł ni przy go to wa ną do re ali za cji zle ceń
na in we sty cjach prze my sło wych i ener -
ge tycz nych na ogrom ną ska lę, któ re cze -
ka ją pol ską ener ge ty kę. 

Lu dzie są ka pi ta łem
Pre zes Ma rek Choj nac ki pod kre śla wa -gę, ja ką Izo mar przy wią zu je od po cząt kudo ja ko ści i ter mi no wo ści prac. Sys te ma mija ko ści za in te re so wa no się wcze śnie, za -nim jesz cze fir ma we szła w kon takt z za -

gra nicz ny mi udzia łow ca mi, był to więcruch spon ta nicz ny. Już w 1998 r. cer ty fi-ko wa no sys tem ja ko ści ISO 9001, zmo -dy fi ko wa ny po tem na ISO 9001:2000,a w 2006 – sys tem za rzą dza nia śro do wi -skiem 14001:2004 oraz bez pie czeń stwempra cy OHSAS 18001/PN -N 18001. Każ daco ty go dnio wa na ra da roz po czy na się w fir -mie od pro ble ma ty ki BHP i ja ko ści ro bót.By ją utrzy mać na naj wyż szym po zio miefir ma sta le współ pra cu je z in sty tu ta mi ba -daw czy mi w kra ju i za gra ni cą ba da jąci cer ty fi ku jąc no we ma te ria ły.De cy du ją ce jest jed nak, zda niem pre ze -sa, za an ga żo wa nie fa cho wych lu dzi i sta łeszko le nie mło dych. Znacz na część ka drypra cu je w Izo ma rze od po cząt ku swo jejka rie ry za wo do wej i zgro ma dzi ła ogrom -ny za sób do świad czeń, któ re dziś pro cen -tu ją. Naj lep si po tra fią spraw nie po ru szaćsię we wszyst kich ro dza jach ro bót, ja kichwy ma ga mo der ni za cja obiek tów prze my -sło wych. Są świa do mi ko niecz no ści sta łe -go roz wi ja nia me tod pra cy, tech no lo gii,za an ga żo wa ni w za rzą dza nie ja ko ścią,któ re przy tak roz pro szo nych za da niachnie jest ła twe. Pre zes otrzy mał od nichw rocz ni co wym pre zen cie ko ło ste ro weja ko sym bol funk cji kie row ni czej, za ufa -nia, ale i od po wie dzial no ści. Sam za mie -rza prze ka zać ste ry fir my wraz z sym bo li -ką ko ła ste ro we go młod sze mu ko le dze
mgr inż. To ma szo wi Ka lej cie, jed nejz tych osób, któ re za czy na ły swo ją ka rie -rę za wo do wą w Izo ma rze i wraz z młod -szy mi i star szy mi ko le ga mi bu do wa ły po -zy cję fir my na ryn ku pol skim i eu ro pej -skim. Na ko lej ne 20 lat Izo mar jest do brzeprzy go to wa ny.

Jaz.
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IFS nie mal od po cząt ku ist nie nia ak tyw nie
wspie ra sek tor ener ge tycz ny. Od 26 lat fir ma
współ pra cu je z ener ge ty ką w dzie dzi nie pla -
no wa nia ope ra cyj ne go i re mon tów oraz w za -
kre sie wspo ma ga nia pro ce sów biz ne so wych,
ta kich jak pla no wa nie in we sty cji, mo der ni za -
cji i ich re ali za cji.

Na świe cie IFS ma 79 biur w 48 kra jach
na wszyst kich kon ty nen tach. W Pol sce jest
już od 1992 r. Był to pierw szy od dział
szwedz kiej fir my po za Skan dy na wią.

– W la tach 90. IFS był jed ną z pierw szychfirm wdra ża ją cych sys te my ERP w Pol sce.Kor po ra cja kon cen tru je swo je dzia ła niana 7. klu czo wych sek to rach do ce lo wych. Nieozna cza to oczy wi ście, że nie ma my klien tóww in nych bran żach. Je ste śmy otwar cina współ pra cę. W Pol sce dzia ła my przedewszyst kim w prze my śle, ener ge ty ce, sek to rzekon struk cyj no -bu dow la nym oraz te le ko mu ni -ka cji – mó wi Mar cin Ta ra nek, pre zes Za rzą -
du IFS Po land. 

– Oczy wi ście mo że my mó wić o re fe ren -cjach i wdro że niach re fe ren cyj nych w każ dejz branż. Jed nak każ de wdro że nie jest in ne,spe cy ficz ne i trud no je po rów ny wać. Każ deuda ne wdro że nie IFS Ap pli ca tions jest dlanas do brą re fe ren cją i swe go ro dza ju „okrę -tem fla go wym”.Śmia ło mo gę po wie dzieć, że IFS uczest ni -czył od sa me go po cząt ku trans for ma cjiw pro ce sie in for ma ty za cji pol skiej ener ge ty -ki, gdyż już w 1992 r. pod pi sa li śmy umo węz Elek trow nią Ła zi ska, obec nie wcho dzą cąw skład PKE. Był to nasz pierw szy klientna pol skim ryn ku. W 2001 r. we szła onaw skład Po łu dnio we go Kon cer nu Ener ge tycz -ne go, któ ry jest jed nym z na szych naj więk -szych klien tów w Pol sce – z na sze go roz wią -za nia ko rzy sta tam ok. 2300 użyt kow ni ków.Po dob nej ska li, za rów no pod wzglę dem licz -by użyt kow ni ków (ok. 1600), jak i skom pli ko -

wa nia, by ło wdro że nie w BOT Elek trow niBeł cha tów.W Pol sce je ste śmy li de rem, je że li cho dzio ener ge ty kę, a w szcze gól no ści ener ge ty kęwy twór czą. Ma my obec nie 26 klien tów w sek -to rze ener ge ty ki i uży tecz no ści pu blicz nejwraz z te le ko mu ni ka cją, a nie któ rzy z nich ko -rzy sta ją z na szych sys te mów już od pra wie 16lat. 
IFS Ap pli ca tions

Cha rak te ry zu ją cy się du żą ela stycz no ścią
sys tem IFS Ap pli ca tions, dzię ki cze mu mo że
być z po wo dze niem wdra ża ny w nie mal że
do wol nych seg men tach ryn ku, na le ży
do wio dą cych glo bal nych roz wią zań kla sy
ERP wspo ma ga ją cych za rzą dza nie m.in.
przed się bior stwa mi ener ge tycz ny mi i uży -
tecz no ści pu blicz nej.

Ter mi nem ERP (En ter pri se Re so ur ce Plan -
ning – Pla no wa nie Za so bów Przed się bior -
stwa) na zwa no kla sę sys te mów in for ma tycz -
nych, na któ re skła da się zbiór współ pra cu ją -
cych ze so bą apli ka cji (kom po nen tów). Słu żą
one do wspo ma ga nia za rzą dza nia znacz nej
ilo ści dzia łań wy ko ny wa nych w przed się -
bior stwie lub gru py współ pra cu ją cych ze so -
bą przed się biorstw po przez gro ma dze nie
oraz umoż li wie nie wy ko ny wa nia ope ra cji
na ze bra nych da nych. Wspo ma ga nie to mo że
obej mo wać wszyst kie lub część szcze bli za -
rzą dza nia i uła twia opty ma li za cję wy ko rzy -
sta nia za so bów oraz za cho dzą cych pro ce sów
przed się bior stwa. ERP za pew nia wspar cie
dzia łal no ści go spo dar czej bez wzglę du na to
czy fir my dzia ła ją na ryn kach zmo no po li zo -
wa nych czy li be ral nych. Na świe cie z IFS
Ap pli ca tions ko rzy sta ok. 150 klien tów z sek -
to ra ener ge tycz ne go. W Pol sce do naj więk -
szych klien tów z tej bran ży na le żą wy mie nio -
ne Po łu dnio wy Kon cern Ener ge tycz -
ny S.A. i BOT Elek trow nia Beł cha tów S.A.

oraz Vat ten fall He at Po land S.A. i Elek -
trow nia Ko zie ni ce S.A.

Dla przed się biorstw ener ge tycz nych klu -
czo we zna cze nie ma ją m.in. mak sy ma li za cja
zdol no ści pro duk cyj nych, lep sza ja kość ob -
słu gi i re duk cja kosz tów. IFS Ap pli ca tions
wspie ra za rzą dza nie przed się bior stwem,
umoż li wia spraw ne prze twa rza nie du żej ilo -
ści da nych, mak sy ma li zu je efek tyw ność pla -
no wa nych prze sto jów oraz uła twia pre cy zyj -
ne sza co wa nie kosz tów dzia łal no ści. Przez
ko or dy na cję wszyst kich pro ce sów go spo dar -
czych przed się bior stwa, umoż li wia spraw -
niej sze pro wa dze nie pro ce sów biz ne so wych.
Ewi den cja wszyst kich da nych do ty czą cych
pra cy elek trow ni i do stęp do da nych hi sto -
rycz nych po zwa la ją na po dej mo wa nie de cy -
zji w za kre sie oce ny no wych in we sty cji i mo -
der ni za cji funk cjo nu ją cych urzą dzeń. Po nad -
to sys tem IFS łą czy w so bie naj wyż szą
na ryn ku funk cjo nal ność z in tu icyj nym in ter -
fej sem użyt kow ni ka.

W skład roz wią za nia IFS Ap pli ca tions dla
sek to ra ener ge tycz ne go i przed się biorstw
uży tecz no ści pu blicz nej wcho dzą ta kie kom -
po nen ty, jak: Za rzą dza nie Cy klem Ży cia Ak -
ty wów (Za rzą dza nie Ak ty wa mi, Za rzą dza nie
Re mon ta mi, Za rzą dza nie Pra cą, Za rzą dza nie
Łań cu chem Do staw, Za rzą dza nie Do ku men -
ta cją, Za rzą dza nie Pro jek ta mi, In te gra cja
pro ce su Au to ma ty za cji, Bu si ness Per for man -
ce). IFS Ap pli ca tions wspie ra rów nież ob sza -
ry fi nan sów, za rzą dza nia za so ba mi ludz ki mi,
za rzą dza nia pła ca mi, za rzą dza nia usłu ga -
mi/in fra struk tu rą.

I tak w 9 pod mio tach wcho dzą cych w skład
Po łu dnio we go Kon cer nu Ener ge tycz ne go
wdro żo no IFS Fi nan se, IFS Dys try bu cja, IFS
Re mon ty, IFS Pa li wa, IFS Do ku men ta cja
i IFS Por ta le, na to miast w BOT Elek trow ni
Beł cha tów wdro żo no jesz cze mo duł IFS Za -
so by Ludz kie. War to w tym miej scu przy po -
mnieć, że już na po cząt ku lat 90. mo duł fi -
nan so wy na le ża ło do sto so wać do pol skich
prze pi sów. W po ło wie lat 90. kor po ra cja za -
de cy do wa ła, że by za ło żyć tak że w Pol sce
dział ba daw czo -roz wo jo wy (R&D) od po wie -
dzial ny za roz wój pro duk tu. Przez wie le lat
więk szość prac nad roz wo jem mo du łu fi nan -
so we go od by wa ła się w Pol sce. Tak więc IFS
Po land miał du ży wpływ na kształ to wa nie te -
go roz wią za nia. 
No wa tor skie wdro że nie
Spo ra licz ba klien tów z po łu dnio we go ob -

sza ru Pol ski, z któ ry mi IFS roz po czął współ -
pra cę spra wi ła, że szyb ko otwo rzo no biu ro
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Kompetencje
poparte doświadczeniem

MAR CIN TA RA NEK, Pre zes Za rzą du IFS CEE i IFS Po land Sp. z o.o.
Mar cin Ta ra nek peł ni funk cję Pre ze sa Za rzą du IFS In du strial and Fi -
nan cial Sys tems Po land Sp. z o.o. od ma ja 2005 ro ku. W grud -
niu 2008 ro ku zo stał rów nież Pre ze sem Za rzą du In du strial and Fi -
nan cial Sys tems Cen tral and Eastern Eu ro pe Sp. z o.o. (IFS CEE),
za rzą dza jąc dzia ła nia mi fir my na ryn kach Eu ro py Środ ko wo -
-Wschod niej oraz Azji Cen tral nej. 
Mar cin Ta ra nek pra cu je w IFS od 11 lat. Swo ją ka rie rę w fir mie za -
czy nał ja ko Dy rek tor Fi nan so wy fir my IFS Po land. W 2001 ro ku
po utwo rze niu spół ki IFS CEE ob jął sta no wi sko Dy rek to ra Fi nan so -
we go i Człon ka Za rzą du no wo utwo rzo ne go pod mio tu, a w póź niej -
szym okre sie – Wi ce pre ze sa. 
Mar cin Ta ra nek jest ab sol wen tem Wy dzia łu Eko no micz no -So cjo lo -
gicz ne go Uni wer sy te tu Łódz kie go. Przed pod ję ciem pra cy w IFS
przez 4 la ta zwią za ny był z fir mą Co opers&Ly brand (póź niej szą Pri -
ce Wa ter ho use Co opers).



w Kra ko wie. Ko lej ne biu ra po wsta ły
w Gdań sku i Po zna niu, gdy w tam tych re gio -
nach fir ma za czę ła wdra żać swo je apli ka cje.

– Na szym atu tem są lu dzie, ich wy so kiekwa li fi ka cje i dłu go let nie do świad cze nia.Wie lu z na szych kon sul tan tów wdra ża sys temIFS Ap pli ca tions już od 16 lat. Sta wia my tak -że na naj wyż szą ja kość. Wdro ży li śmy sys temISO 9001: 2001. Ma my re fe ren cje w wie lubran żach go spo dar ki – mó wi pre zes.
– W Pol sce dzia ła spe cjal ny ze spół zaj mu ją cysię Ba da niem i Roz wo jem, któ ry do sto so wu jesys tem do wa run ków ryn ku pol skie go. W Pol -sce jest tak że ulo ko wa ny dział, któ ry zaj mu jesię roz wo jem pro duk tu pła co we go – IFS Pła -ce, któ ry choć na po cząt ku przy go to wa nyz my ślą o pol skim ryn ku, obec nie wszedłdo stan dar do wej wer sji sys te mu i świet niesprze da je się na świe cie m.in. w Eu ro pie Za -chod niej – ok. 25 wdro żeń w Wiel kiej Bry ta -nii i na Bli skim Wscho dzie.

Roz wią za nie IFS Ap pli ca tions dla ener ge -
ty ki jest sta le roz wi ja ne i wzbo ga ca ne o no we
funk cje cha rak te ry stycz ne dla tej bran ży.
W pro ce sie tym uczest ni czą nie tyl ko spe cja -
li ści IFS, ale ko rzy sta  się rów nież z do świad -
czeń klien tów w Pol sce i na świe cie.

– Wy cho dząc na prze ciw po trze bom klien tawspól nie z Po łu dnio wym Kon cer nem Ener ge -tycz nym opra co wa li śmy roz wią za nie IFS Pa -li wa. Z ko lei na si klien ci ze Skan dy na wii Ha -fslund i Ener gi sel ska pet Bu ske rund, kon cer -ny ener ge tycz ne oraz fir ma Stat nett, ope ra torsie ci elek tro ener ge tycz nej, uczest ni czy liw pro ce sie opra co wy wa nia roz wią za nia, któ -re zwięk sza wy ko rzy sta nie funk cjo nal no ścido pracy zdalnej – mó wi Mar cin Ta ra nek,
pre zes za rzą du IFS Po land.

Wła śnie no wa tor skie wdro że nie IFS
na ryn ku skan dy naw skim jest war te przed sta -
wie nia. Tym bar dziej, że bie rze w nim ak tyw -
ny udział Le szek Dem biń ski, pra cow nik IFS
od 1993 r. Dzia łał głów nie na ryn ku ener ge -
tycz nym, pra co wał przy naj waż niej szych

pro jek tach wdro że nio wych w tym ob sza rze,
re ali zo wa nych m.in. w BOT Elek trow ni Beł -
cha tów czy PKE Elek trow ni Ja worz no III. 

Na po cząt ku 2007 r. w ra mach pra cy w IFS
wy je chał na kon trakt do Nor we gii i w IFS
Scan di na via rów nież pra cu je dla sek to ra
ener ge tycz ne go. Od po wia da za ca ły pro ces
wdra ża nia sys te mu u klien tów, ma po wa nie
i uspraw nia nie pro ce sów biz ne so wych,
utrzy my wa nie sta łych kon tak tów z klien ta mi,
roz wią zy wa nie ich pro ble mów.

Le szek Dem biń ski ak tyw nie uczest ni czył
w no wa tor skim pro jek cie IFS EN KAM.
W je go ra mach zo sta ło opra co wa ne no we
roz wią za nie IFS dla sek to ra ener ge tycz ne go
i przed się biorstw uży tecz no ści pu blicz nej.
Zo sta ło wdro żo ne pod ko niec 2007 r. jed no -
cze śnie u trzech klien tów: Stat nett SF (ope ra -
tor nor we skie go sys te mu elek tro ener ge tycz -
ne go), Ener gi sel ska pet Bu ske rud AS (kon -
cern ener ge tycz ny w po łu dnio wej Nor we gii)
i Ha fslund ASA (naj więk szy nor we ski kon -
cern ener ge tycz ny). 

No wa tor stwo te go pro jek tu wy ni ka z fak tu,
że po raz pierw szy trzech klien tów zde cy do -
wa ło się na wdro że nie sys te mu kla sy ERP
w ra mach jed no cze śnie re ali zo wa ne go pro -
jek tu. Oka za ło się, że współ pra ca kil ku
przed się biorstw ener ge tycz nych przy wdra -
ża niu sys te mu ERP da je więk sze ko rzy ści dla
klien tów, niż gdy by każ dy z nich wdra żał
sys tem od dziel nie. Wszyst kie fir my za an ga -
żo wa ne w pro jekt mia ły wpływ na za kres
i kie run ki roz wo ju sys te mu.

W 2008 r. dal szych pięć kon cer nów ener -
ge tycz nych dzia ła ją cych w Nor we gii do ko -
na ło ak tu ali za cji wy ko rzy sty wa ne go sys te mu
do no we go roz wią za nia.

Sta łe ulep sza nie
– Po zy cja IFS na pol skim ryn ku jest i by łamoc na. W Pol sce IFS ob słu gu je więk szośćklu czo wych elek trow ni. We dług ba dań biu raba daw czo -ana li tycz ne go DiS, fir ma IFS zaj -

mu je trze cie miej sce w ran kin gu udzia łuw ryn ku opro gra mo wa nia kla sy ERPa pod wzglę dem in sta la cji sys te mów kla syERP w przed się bior stwach ener ge ty ki wy -twór czej – pierw sze – cha rak te ry zu je po zy cję
IFS Po land jej pre zes. 

– Ma my ok. 150 klien tów, w tym – po za sek -to rem ener ge tycz nym – m.in. Złom rex S.A.,Slo vnaft S. A., Ko pex S. A., Pro fim, Mię dzy -na ro do we Tar gi Po znań skie, Re por ter, Vec -tra, Trans sys tem, Hut men, PRM Mo styŁódź S.A., Śnież ka S.A., Stocz nia Ma ry nar kiWo jen nej S.A. i wie le in nych firm. Kil ka na -ście lat obec no ści IFS na tym ryn ku po ka za ło,że je ste śmy dla klien tów po waż nym part ne -rem, a nasz sys tem jest sta le roz wi ja ny i ulep -sza ny zgod nie ze zmie nia ją cy mi się po trze ba -mi ryn ku.O zna cze niu pol skie go ryn ku świad czy fakt,iż pod ko niec ub. r. za czę li śmy wdra żać – ja -ko pierw szy od dział IFS na świe cie – naj now -szą wer sję IFS Ap pli ca tions. W War sza wiepo wsta ła i dzia ła spół ka IFS CEE re pre zen tu -ją ca in te re sy IFS w re gio nie Eu ro py Środ ko -wej i Wschod niej oraz Azji Cen tral nej. Obec -nie IFS CEE ma klien tów w 15 kra jach re gio -nu. Z War sza wy nad zo ru je dzia ła nia IFSm.in. w Cze chach, Sło wa cji, na Wę grzech,w Ro sji i Tur cji, gdzie po sia da swo je od dzia -ły lub spół ki ty pu jo int ven tu re. Przez part ne -rów dzia ła my w Ka zach sta nie, na Ukra inie,w Gru zji, Gre cji, Ru mu nii oraz w Izra elu. IFSw Pol sce w ra mach obu spół ek za trud nia bli -sko 200 pra cow ni ków.
W Eu ro pie Za chod niej ry nek ERP jest już

w więk szym stop niu na sy co ny od ryn ku pol -
skie go. Wcze śniej by ły tam wdra ża ne sys te -
my kla sy ERP i wię cej firm mo gło so bie
na nie po zwo lić. Na to miast w Pol sce ry nek
jesz cze nie jest aż tak na sy co ny. 

W 2008. r. IFS Po land po zy skał 16 no wych
klien tów, u któ rych obec nie trwa ją wdro że -
nia. 

Je rzy Ro bert
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Przed się bior stwo zo sta ło po wo ła ne do ży -
cia w 2000 ro ku, sta jąc się pre kur so rem,
po wpro wa dze niu li be ra li za cji ryn ku, w dzie -
dzi nie han dlu ener gią na ryn ku kra jo wym
i mię dzy na ro do wym. 

– Po cząt ko wo zaj mo wa li śmy się han dlemhur to wym ener gią elek trycz ną, po kil ku la -tach dzia łal no ści roz sze rzy li śmy na sze spek -trum dzia łań o han del de ta licz ny ener giąelek trycz ną i ga zem ziem nym – mó wi Ka rol
Paw lak, pre zes Po le ner gia Dys try bu cja
Sp. z o.o. – Od 2004 r. pro wa dzi my tak że bar -dzo ak tyw ną dzia łal ność w za kre sie dys try bu -cji ener gii elek trycz nej i ga zu ziem ne go. W tejchwi li po sia da my ok. 5 tys. od bior ców przy -łą czo nych do na szych sie ci elek tro ener ge -tycz nych, w tym po nad 300 od bior ców ko mer -

cyj nych, wie le fa bryk, za kła dów pro duk cyj -nych i usłu go wych. W przy pad ku ga zu, na -szym li czą cym się od bior cą jest fir ma Pa ra -dyż, je den z czo ło wych pro du cen tów ce ra mi -ki bu dow la nej, któ rej kom pleks fa bryk zlo ka -li zo wa ny jest w To ma szo wie Ma zo wiec kim.A za tem pro wa dzi my dwa ro dza je dzia łal no -ści na te re nie ca łej Pol ski. Pierw sza – to ob -rót ener gią, a dru ga – to dys try bu cja, zwią za -na z do sta wą ener gii elek trycz nej i ga zu ziem -ne go od bior com koń co wym. 
Pro fil dzia łal no ści, klien ci

Rok 2008 stał pod zna kiem zmian w stra -
te gii funk cjo no wa nia fir my Po le ner gia S.A.
Po sta no wiono stwo rzyć hol ding ka pi ta ło -
wy, któ ry zaj mie się za rzą dza niem po szcze -
gól ny mi gru pa mi dzia łal no ści. I tak się sta -
ło – po wsta ły czte ry spół ki za leż ne (patrz
ram ka).

– Od dział dys try bu cji ener gii elek trycz nejzo stał prze kształ co ny w spół kę Po le ner giaDys try bu cja, któ rej zo sta łem pre ze sem – in -
for mu je Ka rol Paw lak. – Po wo ła no do ży ciaspół ki Po le ner gia Bio gaz, Po le ner gia Wiatri Po le ner gia Ko ge ne ra cja, któ re uprzed nioby ły usy tu owa ne ja ko de par ta men ty in we sty -cji i ob ro tu ga zem ziem nym. Spół ka Ko ge ne -ra cja zaj mu je się bu do wa niem ukła dów ko ge -ne ra cyj nych czy li wy twa rza niem ener gii elek -trycz nej i cie pła w sko ja rze niu. Bę dzie my zaj -mo wać się tak że sprze da żą cie pła. 

Fir ma sta ra się w opty mal ny spo sób dy -
wer sy fi ko wać dzia łal ność, speł nia jąc wy mo -
gi so lid ne go, ce nio ne go part ne ra za rów no
w dzie dzi nie han dlu hur to we go, jak i de ta -
licz ne go. Z jej ofer ty ko rzy sta ją fir my o bar -
dzo zróż ni co wa nym pro fi lu dzia łal no ści, re -
pre zen tu ją ce wie le dzie dzin go spo dar ki
– sek tor elek tro ener ge tycz ny i bu dow nic twa
miesz ka nio we go, prze mysł che micz ny i elek -
tro tech nicz ny, trans port i te le ko mu ni ka cję.
Po le ner gia prze ła ma ła mo no pol Sto enu
na do sta wę ener gii elek trycz nej w War sza -
wie.

– Sto łecz ne osie dle Ma ri na Mo ko tów to na -sze fla go we roz wią za nie je śli cho dzi o dzia -łal ność miesz ka nio wą – twier dzi pre zes Paw -
lak. – Je ste śmy wła ści cie lem sie ci ener ge -tycz nej i do staw cą ener gii dla je go miesz kań -có. Wśród na szych klien tów jest licz ne gro nood bior ców in dy wi du al nych, po sia da my wła -sne, przez nas zbu do wa ne sie ci elek tro ener -ge tycz ne nie tyl ko w sto li cy, ale w in nych mia -stach, m.in. w Gdy ni, Świ no uj ściu i Wro cła -wiu. Na szym bar dzo waż nym part ne rem jestPo mor ska Spe cjal na Stre fa Eko no micz na,

w któ rej in ten syw nie dzia ła my. Ma my tu trzyob sza ry dys try bu cyj ne, w Żar now cu, Tcze wie.i Ły so mi cach. Ten ostat ni to te ren jed nejz naj więk szych in we sty cji za gra nicz nychw Pol sce, Cry stal Park, zbu do wa no tu sieć ja -poń skich fa bryk z bran ży hi gh tech, pro du cen -tów te le wi zo rów LCD mar ki Sharp i pod ze -spo łów elek tro nicz nych. Wy bu do wa li śmyna tym ob sza rze in fra struk tu rę wy so kie go,śred nie go i ni skie go na pię cia. 
Cy wi li zo wa nie ryn ku

Usta wa Pra wo ener ge tycz ne by ła no we li -
zo wa na kil ka dzie siąt ra zy. Istot ną kwe stią
jest swo bod ny do stęp do sie ci, tzw. TPA.

– Po le ner gia ja ko spół ka ob ro tu po sia da łaswe go cza su je den z naj więk szych port fe liklien tów, któ rzy zde cy do wa li się sko rzy staćz ryn ku TPA – wspo mi na Paw lak. – Wśród
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Profesjonalizm: produkcja,
sprzedaż, dystrybucja

Po le ner gia S.A., dzia ła ją ca od nie daw -
na ja ko Gru pa Ka pi ta ło wa, na le ży
do nie zbyt licz ne go gro na firm po twier -
dza ją cych prak tycz ne ist nie nie i roz wój
kon ku ren cyj ne go ryn ku ener gii w Pol -
sce. Kon ku ru je z dzia ła ją cy mi na da -
nym te re nie lo kal ny mi za kła da mi ener -
ge tycz ny mi. Jej pro fil dzia łal no ści
obej mu je wy twa rza nie, ob rót i dys try -
bu cję ener gii elek trycz nej oraz dys try -
bu cję ga zu ziem ne go. Nie mal wy łącz -
nym ak cjo na riu szem fir my (po nad 99
proc. ak cji) jest Kul czyk Hol ding S.A.,
jed na z czo ło wych eu ro pej skich firm in -
we sty cyj nych, sku pia ją cą się w swej
stra te gii na lo ko wa niu ka pi ta łu w fir my
o naj więk szym po ten cja le wzro stu.

Struk tu ra Gru py Ka pi ta ło wej
Po le ner gia

Po le ner gia S.A. – hol ding ener ge -
tycz ny,
Po le ner gia Dys try bu cja Sp. z o.o.
– dys try bu cja i sprze daż ener gii elek -
trycz nej na te re nie ca łej Pol ski,
Po le ner gia Wiatr Sp. z o.o. – bu do -
wa i eks plo ata cja farm wia tro wych,
Po le ner gia Ko ge ne ra cja Sp. z o.o.
– bu do wa i eks plo ata cja sie ci ga zo -
wych, bu do wa i eks plo ata cja źró deł
ener gii elek trycz nej i ciepl nej,
Po le ner gia Bio gaz Sp. z o.o. – po zy -
ski wa nie i wy twa rza nie bio ga zu, pro -
duk cja ener gii elek trycz nej i ciepl nej
na ba zie bio ga zu.

KA ROL PAW LAK, uro dzo ny 27 lipca
1974 r. w Wy szko wie, żo na ty, dwóch
sy nów. Dok tor na uk tech nicz nych Po -
li tech ni ki War szaw skiej na Wy dzia le
Elek trycz nym oraz ab sol went Po li -
tech ni ki War szaw skiej Wy dzia łu
Trans por tu, ty tuł ma gi stra in ży nie ra
uzy skał na spe cja li za cji Lo gi sty ka
i Tech no lo gia Trans por tu w 2000 ro ku.
Po ukoń cze niu stu diów w 2000 ro ku
roz po czął pra cę w STO EN SA, od
2004 ro ku za trud nio ny w przed się -
bior stwie PO LE NER GIA SA, gdzie od
2005 ro ku re ali zo wał swo je za da nia
ja ko dy rek tor De par ta men tu Sprze da -
ży, obec nie od 2008 ro ku za sia da
w za rzą dzie, a od 2009 ro ku peł ni
funk cję pre ze sa Za rzą du PO LE NER -
GIA Dys try bu cja Sp. z o.o. 
Au tor licz nych pu bli ka cji z za kre su
ryn ku ener gii elek trycz nej, a w 2005
ro ku fi na li sta mię dzy na ro do we go
kon kur su dla dok to ran tów na naj lep -
szy ar ty kuł pod au spi cja mi Pre mie ra
Rzą du Rzecz po spo li tej Pol skiej Pro -
fe so ra Mar ka Bel ki, z ar ty ku łem „Za -
rzą dza nie ry zy kiem na ryn ku ener gii
elek trycz nej ze stro ny klien ta TPA”.



pierw szych klien tów by ły Za kła dy Azo to weKę dzie rzyn, PKP Ener ge ty ka i Glo be Tra deCen tre. By ły to pio nier skie umo wy je śli cho -dzi o ry nek TPA w na szym kra ju, za rów noklien ci jak i do staw cy uczy li się wol ne go ryn -ku ener gii. Od by ło się to wszyst ko w tym cza -sie nie bez prze szkód zwią za nych bez po śred -nio z ko niecz no ścią do sto so wa nia ukła dówpo mia ro wych, ne go cjo wa nia umów dys try bu -cyj nych itp. W chwi li obec nej ta sy tu acja ule -gła zde cy do wa nej po pra wie, na to miast na dalnie do koń ca zo stał uwol nio ny ry nek ener giielek trycz nej. Ten stan rze czy spra wia, że sko -rzy sta nie obec nie z pra wa do swo bod ne gowy bo ru do staw cy nie jest przed się wzię ciem,któ re dłu go ter mi no wo moż na uznać za roz -wią zu ją ce wła sne pro ble my z ro sną cy mi kosz -ta mi za ku pu ener gii elek trycz nej.
Współ pra ca z pro du cen ta mi i sprze daw ca -

mi ener gii prze bie ga, zda niem pre ze sa Ka ro -
la Paw la ka, zu peł nie po praw nie. I po da je
przy kład: z in ny mi ope ra to ra mi nie dzia ła myna za sa dach kon ku ren cyj nych, bar dziej napart ner skich, sta no wi my dla od bior ców al -ter na ty wę. War to wie dzieć, że pro ce sy przy łą -cze nio we są czę sto, w ta kich du żych fir machjak spół ki dys try bu cyj ne, zwią za ne z dłu gi miter mi na mi ocze ki wa nia na ich za ist nie nie.Sta ra my się wy róż niać nie sza blo no wym, ela -stycz nym po dej ściem do klien ta, któ ry wła -śnie chciał by sko rzy stać z na szych do stawener gii elek trycz nej. Do sto so wu je my na szepro ce du ry, sys te my ob słu gi klien ta do je gozin dy wi du ali zo wa nych po trzeb. Sta ra my sięwspół grać, dzia łać zgod nie z har mo no gra -mem re ali za cji in we sty cji da ne go klien ta,oczy wi ście w mia rę na szych moż li wo ści. 

Po le ner gia S.A. nie tyl ko ku pu je i sprze da -
je ener gię, ale tak że jest jej pro du cen tem. 

– Na sze ak tu al ne re ali za cje to tak że od na -wial ne źró dła ener gii, ma my w swym port fe luspół kę Po le ner gia Bio gaz, któ ra dys po nu jekil ko ma lo ka li za cja mi wy twa rza ją cy mi ener -gię elek trycz ną ze źró deł od na wial nych – jestto głów nie gaz skła do wi sko wy – mó wi Paw -
lak. – Je ste śmy w trak cie in we sty cji w kil kapro jek tów, gdzie bę dzie my po zy ski wać bio -gaz; są to obiek ty wy twór cze o nie wiel kichmo cach, ale pra cu je my już nad więk szy mi.Naj bar dziej je stem usa tys fak cjo no wa ny tym,że na tym bar dzo zmo no po li zo wa nym ryn kuuda ło się nam zbu do wać po zy cję fir my, któ ra

jest al ter na tyw nym do staw cą kom plek so wychroz wią zań dla ener ge ty ki. Je że li po ja wi sięw na szym biu rze klient, któ ry chciał by sko rzy -stać z do staw ener gii elek trycz nej, to ob słu żo -ny bę dzie nie tyl ko w sa mym pro ce sie przy łą -cze nio wym. Za ofe ru je my mu usłu gi do rad cze– świad czy my, przy go to wu je my roz wią za nia,któ re za zwy czaj nie są bra ne w ogó le poduwa gę na eta pie pro jek to wa nia obiek tu, fa -bry ki czy kom plek su miesz ka nio we go. Je ste -śmy w pew nym sen sie współ re ali za to rem(uczest ni kiem pro ce su in we sty cyj ne go), przyza cho wa niu wa run ków ko mer cyj no -part ner -skich.
Gieł da ener gii

Od lat trwa w Pol sce, nie tyl ko wśród lu dzi
ener ge ty ki, rze czo znaw ców i eks per tów, ale
sze ro kich krę gów ro dzi me go biz ne su dys ku -
sja na te mat funk cjo no wa nia gieł dy ener gii.
No we li za cja pra wa ener ge tycz ne go ma rów -
nież jej do ty czyć. Klu czo wa zmia na ma po le -
gać na mo dy fi ka cji han dlu ener gią. Re sort
go spo dar ki i po sło wie chcą, by fir my, któ re
zaj mu ją się hur to wym han dlem ener gią elek -
trycz ną, do 30 proc. trans ak cji prze pro wa dza -
ły po przez To wa ro wą Gieł dę Ener gii. Obec -
nie prze cho dzi przez nią za le d wie ok. 3 proc.
ca łej sprze da ży prą du, resz tą han del prze bie -
ga na pod sta wie dwu stron nych umów mię dzy
pro du cen ta mi a spół ka mi ob ro tu. Przy go to -
wy wa ne pra wo za kła da wy so kie ka ry, na kła -
da ne przez Urząd Re gu la cji Ener ge ty ki,
na fir my, któ re je omi ną. Wy słu chaj my za tem
gło su fa chow ca. Oto co mó wi Ka rol Paw lak:

– Gieł da ener gii na dal nie jest od nie sie -niem dla kształ to wa nia się ce ny ener gii. Do -tąd gieł da ener gii nie spo tka ła się z du żym za -in te re so wa niem uczest ni ków ob ro tu na tymryn ku, z dru giej stro ny zda je my so bie wszy scyspra wę z te go, że na tak po dzie lo nym ryn ku,na któ rym zo sta ły pio no wo zin te gro wa ne gru -py ener ge tycz ne, ist nie je bar dzo nie wiel kiwo lu men ener gii elek trycz nej, któ ry jestprzed mio tem wol ne go ob ro tu. W pio no woskon cen tro wa nych gru pach ener ge tycz nychzro zu mia łym jest to, że przede wszyst kim za -spo ka ja ne są po trze by spół ek, któ re są w tychgru pach. Ma my do czy nie nia z ta ką sy tu acją,w któ rej gru py ener ge tycz ne więk szość trans -ak cji re ali zu ją we wnątrz swo ich spół ek, od -sprze da jąc po ja wia ją ce się nad wyż ki. 

Po le ner gia S.A. co raz wię cej ener gii wy -
twa rza we wła snym za kre sie.

– Nie ule ga kwe stii, że je śli fir ma chce byćrów nież w przy szło ści li czą cym się gra czemna ryn ku ener gii, mu si być za opa trzo na w wy -twa rza nie – stwier dza pre zes Paw lak. – Je ślicho dzi o bu do wa nie peł ne go łań cu cha do -staw, to chcie li by śmy w na szych dzia ła niachsku pić wszyst kie ogni wa łań cu cha, sło wemre ali zo wać na sze usłu gi od mo men tu wy two -rze nia jed nost ki ener gii elek trycz nej do do -star cze nia jej od bior cy koń co we mu. 
Symp to my kry zy su

Przed się bior stwo, któ rym Pan kie ru je
przy no si zysk, je go ren tow ność, je śli cho dzi
o dys try bu cję ener gii elek trycz nej, jest
na przy zwo itym po zio mie. Czy za tem Po le -
ner gia od czu wa zna mio na spo wol nie nia go -
spo dar cze go, kry zy su?

– Symp to my kry zy su są przez nas od czu wal -ne, szcze gól nie je śli cho dzi o in we sty cje miesz -ka nio we. Ma miej sce prze su wa nie ter mi nów,opóź nia nie od da wa nia do użyt ku no wych in we -sty cji. Je śli cho dzi o od bior ców in sty tu cjo nal -nych, ko mer cyj nych to wi dzi my, że zna ko mi cieso bie ra dzą obec nie z za ist nia łą sy tu acją. Nieza uważ my zna czą cych od chy leń wzglę dempro gno zy za po trze bo wa nia na ener gię na tenrok. Z dru giej stro ny od czu wa my ostroż ność in -sty tu cji fi nan so wych do te go, że by wspo ma gaćprzed się bior stwa w dzia ła niach in we sty cyj -nych, mo der ni za cyj nych. Dzia ła ją na tym po lubar dzo ostroż nie, wręcz re stryk cyj nie.
Fir ma ma od po wia da ją ce swym dzia ła -

niom cer ty fi ka ty, otrzy ma ła licz ne na gro dy
i wy róż nie nia. Nie jest jej ob ca tak że idea
spo łecz nej od po wie dzial ność biz ne su. Jest
pa tro nem po wsta łe go z ini cja ty wy Emi lia na
Ka miń skie go Te atru Ka mie ni ca. 

Po le ner gia S.A. w sto sun ko wo krót kim
cza sie sta ła się li de rem wśród firm, któ rych
dzia łal ność umoż li wi ło po wsta nie kon ku ren -
cyj ne go ryn ku ener gii. I w po stę pu ją cej li be -
ra li za cji te go ryn ku lo ku je swój roz wój.

An drzej Uznań ski 
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Wy bra ni klien ci i part ne rzy

PTK Cen ter tel,
ZEWT,
Te sko Pol ska,
Sa int -Go ba in Dys try bu cja Bu dow la -
na,
Blue Par king,
Lidl,
Po lfa Tar cho min,
Phi lips Li gh ting Po land,
Re form Com pa ny,
Za kła dy Che micz ne Po li ce,
Za kład Ener ge tycz ny Bia ły stok,
Za kła dy Azo to we Kę dzie rzyn,
ZE ORK,
Za moj ska Kor po ra cja Ener ge tycz na,
PKP Ener ge ty ka,
Glo be Tra de Cen tre.



W
2008 ro ku mi nę ła 20 rocz ni caśmier ci Ta de usza Cho le wic kie -go, za słu żo ne go dla elek tro tech -ni ki pol skiej pro fe so ra Po li tech -ni ki War szaw skiej. Był wy bit nym przed -sta wi cie lem bar dzo spe cy ficz nej dzie dzi -ny wie dzy tech nicz nej, spe cja li zo wał się(ja ko pierw szy w Pol sce) w za kre sie za -sto so wa nia teo rii ma cie rzy w elek tro tech -ni ce oraz teo rii ukła dów nie li nio wych.Je go mo no gra fia „Ma cie rzo wa ana li za

ob wo dów li nio wych” wy da na w 1958ro ku przez PAN w se rii mo no gra ficz nejby ła wie lo krot nie cy to wa na przez kra jo -wych i za gra nicz nych au to rów. Z ko leiw pra cach opu bli ko wa nych w la -tach 1966–1967 zaj mu je się – mię dzy in -ny mi – ana li zą wła ści wo ści trans for ma to -rów ze spo lo nych.
Ma te ma tyk

wśród in ży nie rów

Dla cze go na sa mym wstę pie w spo sóbdość „wy im ko wy” przed sta wia my róż nedwa frag men ty do rob ku na uko wo -tech -nicz ne go prof. Ta de usza Cho le wic kie goze sta wia jąc je obok sie bie? Po wód jest je -den – pra ce na uko we prof. T. Cho le wic -kie go oraz je go dzia łal ność za wo do wana ni wie elek tro ener ge ty ki opar te by łyo spe cy ficz ny ma riaż dwóch dys cy plin:ma te ma ty ki i elek tro tech ni ki. Miał za so -bą za rów no sta cjo nar ne stu dia od by tena Wy dzia le Ma te ma ty ki Uni wer sy te tuWar szaw skie go (1925–1930), jak teżstu dia in ży nier skie na Wy dzia le Elek -trycz nym Po li tech ni ki War szaw skiej(1930–1935). W swo im ży ciu za wo do -wym i na uko wym peł nił róż ne funk cjei re ali zo wał róż no rod ne przed się wzię cia.Swą pra cę za wo do wą roz po czął w 1935ro ku, ja ko in ży nier bu do wy li nii trak cyj -nej. Za trud nio ny w To wa rzy stwie Elek -try fi ka cji Ko lei spra wo wał nad zór tech -nicz ny nad elek try fi ka cją pierw szej te goty pu li nii w Pol sce (War sza wa – Otwock).Na stęp nie pra co wał w la tach 1938–1944na sta no wi sku za stęp cy na czel ni ka Elek -trow ni Miej skiej w War sza wie, a tak żew la tach 1942–1944 był asy sten temw Pań stwo wej Wyż szej Szko le Tech nicz -nej.(Nie miec ki oku pant zli kwi do wał Po li -tech ni kę War szaw ską, a w gma chu po li -tech ni ki ze zwo lił na funk cjo no wa niePWST, któ ra tak na praw dę sta ła się „taj nąpo li tech ni ką”, z peł nym – a nie ogra ni czo -

nym, jak żą da ły nie miec kie wła dze oku -pa cyj ne War sza wy – aka de mic kim pro -gra mem na ucza nia). 
Me an dry

ka rie ry na uko wej

Do ko na nia na uko we Ta de usza Cho le -wic kie go naj lep sze go ma te ma ty ka wśródin ży nie rów – elek try ków i naj lep sze goelek try ka wśród ma te ma ty ków, sta no wiprzy kład, jak nie sły cha nie waż ną ro lę dlaroz wo ju dys cy plin in ży nier skich peł nima te ma ty ka. Przy oka zji Je go bio gra fiauzmy sła wia też ko niecz ność re for my na -ucza nia na stu diach wyż szych. Kie dy nie -daw no za py ta no na jed nym z se mi na rióww In sty tu cie Elek tro tech ni ki w War sza -wie mło dych ab sol wen tów i dok to ran tówz dzie dzi ny elek tro ener ge ty ki, cze go naj -bar dziej bra ku je ich zda niem we współ -cze snej ofer cie dy dak tycz nej kształ ce niain ży nie rów tej spe cjal no ści – od po wie -dzie li, iż... wy star cza ją cej ilo ści wy kła -dów i ćwi czeń z ma te ma ty ki. Acz kol wieknie jest aneg do tą, iż w dzie jach Wy dzia łuElek trycz ne go PW od no to wa no ku rio zal -ny przy pa dek stu den ta zda ją ce go 18 ra zyeg za min z ma te ma ty ki. Dziś ten „pe cho -wy stu dent” jest pro fe so rem elek tro tech -ni ki i spe cja li stą w dzie dzi nie sil ni kówelek trycz nych. Ale ten wy ją tek po twier -dza re gu łę. Kró lew ska dzie dzi na wie dzy,ja ką jest ma te ma ty ka oka zu je się wciążnie zbęd nym fun da men tem, na któ rymmoż na do pie ro ukształ to wać twór cze goin ży nie ra i na ukow ca w za kre sie elek tro -ener ge ty ki.Jed nak przy ca łym sza cun ku dla ran gii war to ści stop ni na uko wych na su wa sięnie od par cie i in na re flek sja. For mal nestop nie na uko we nie za wsze są od zwier -cie dle niem, wy kład ni kiem i pro bie rzemska li ta len tów, wie dzy i umie jęt no ści.W tym miej scu przy wo łu je się za zwy czajprzy kład świa to wej sła wy ma te ma ty ka,
Ste fa na Ba na cha, któ ry nie ma jąc for -mal ne go wy kształ ce nia uni wer sy tec kie -go, mia no wa ny zo stał pro fe so rem uni -wer sy te tu. Z ko lei pro fe sor Ta de usz Cho -le wic ki, czło nek rze czy wi sty Pol skiejAka de mii Na uk, acz miał ukoń czo ne dwafa kul te ty, ni gdy nie obro nił... pra cy dok -tor skiej. Po pro stu ni gdy jej nie pró bo wałpi sać i nie otwie rał prze wo du dok tor skie -go. Ofi cjal nie był za le d wie ma gi strem fi -lo zo fii (w za kre sie ma te ma ty ki – ta kie

by ło na zew nic two przed wo jen ne) orazin ży nie rem elek try kiem, ab sol wen temWy dzia łu Elek trycz ne go PW. For mal nybrak dok to ra tu – na szczę ście – nie byłdla nie go prze szko dą w pra cy na uko weji dy dak tycz nej oraz w pro mo wa niu...dok to rów. Umiał wy szu ki wać ta len ty na -uko we i po tra fił z ni mi pra co wać. Hoł do -wał za sa dzie, iż o mi strzu świad czą Je goucznio wie. Wszy scy wy pro mo wa ni przezmgr inż. Ta de usza Cho le wic kie go dok to -rzy, oka za li się zna ko mi ty mi na ukow ca -mi, o du żym do rob ku ba daw czym i szyb -ko zdo by li wy so ką po zy cję na uko wą. Sąto zna ni pro fe so ro wie wyż szych uczel nitech nicz nych: Sta ni sław Bol kow ski (b.pre zes SEP), Ta de usz Ka czo rek, Ja cek
Przy godz ki, Zdzi sław Trza ska, Jó zef
Ży do wicz. Wszy scy Je go dok to ran ci nie -zwy kle cie pło i ser decz nie wspo mi na jąoso bę swe go na uko we go men to ra.

Pod zna kiem
elek tro tech ni ki

Pro fe sor Tadeusz Cho le wic ki uro dziłsię w War sza wie (Je go oj ciec, Alek san derab sol went Szko ły Han dlo wej w Lip skudo wy bu chu II woj ny świa to wej peł niłfunk cję wi ce pre ze sa Ban ku Han dlo we -go S.A. w War sza wie, mat ka, Wan daz do mu Ła go dziń ska). Apa na że oj ca, wi -ce pre ze sa ban ku gwa ran to wa ły dość wy -so ki stan dard ma te rial ny ro dzi ny. Dla te -go przy szły pro fe sor po li tech ni ki poukoń cze niu 8 kla so we go gim na zjum hu -ma ni stycz ne go bez ma te rial nych trosk
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mógł zaj mo wać się swo ją pa sją, czy lima te ma ty ką. A po pię cio let nich stu diachmógł roz po cząć na stęp ne, ale tym ra zemwy brał bar dziej „prag ma tycz ny”, alew owym cza sie „eli tar ny” kie ru nek, ja -kim by ła elek tro tech ni ka. Ta de usz Cho le wic ki ze sto li cą zwią załswo je ży cie. Tu spę dził la ta mło dzień czei pra co wał za wo do wo do cza su przej ściana eme ry tu rę. Po za War sza wą pra co wałtyl ko w la tach 1945–1948 de le go wa nyprzez Ko mi tet Eko no micz ny Ra dy Mi ni -strów do pra cy w Czę sto cho wie i na Dol -nym Ślą sku. Wcho dził w skład tzw. Gru -py Ope ra cyj nej, mia ła ona za za da nie po -kie ro wa nie uru cho mie nia mi elek trow nii sys te mów prze sy łu ener gii elek trycz nejna te re nach znisz czo nych dzia ła nia miwo jen ny mi.Swo ją pra cę w Po li tech ni ce War szaw -skiej roz po czął od sta no wi ska star sze goasy sten ta (1949) i ko lej no był awan so wa -ny do stop nia ad iunk ta, za stęp cy pro fe so -ra, a od 1955 ro ku do cen ta.W 1955 ro ku zo stał mia no wa ny kie -row ni kiem Ka te dry Elek tro tech ni ki Teo -re tycz nej PW. W la tach 1954–1956 spra -wo wał god no ść dzie ka na Wy dzia łu Elek -trycz ne go swo jej ma cie rzy stej uczel ni,Po li tech ni ki War szaw skiej oraz po wie -rzo no mu obo wiąz ki Se kre ta rza Se na tuPW, a w 1969 ro ku zo stał po wo ła nyna sta no wi sko dy rek to ra In sty tu tu Elek -tro tech ni ki PW. W 1972 zo stał pro fe so -rem nad zwy czaj nym, a następnie pro fe -so rem zwy czaj nym. Zgro ma dze nie Ogól -ne Człon ków PAN wy bra ło pro fe so ra naczłon ka ko re spon den ta w 1965, a w 1980na człon ka rze czy wi ste go.Od 1952 ro ku był też za trud nio nyw Za kła dzie Elek tro tech ni ki Teo re tycz -nej PAN, a w rok póź niej otrzy mał etatsa mo dziel ne go pra cow ni ka na uko we go.W ra mach umo wy Pol ski z Fran cjąw spra wie współ pra cy na ni wie na uko -wej, zo stał wy de le go wa ny przez PANw 1958 ro ku do Fran cji i prze by wałw Cen tre Na tio nal de la Re cher che Scien -ti fi que.W 1969 ro ku zo stał wy bra ny wi ce prze -wod ni czą cym Ko mi te tu Elek tro tech ni kiPAN, któ rą to funk cję peł nił do 1971 ro -ku. Od 1959 ro ku prof. T. Cho le wic ki byłczłon kiem So cie te Fra na ise des Elec tri -ciens w Pa ry żu. Po nad to pro fe sor peł niłfunk cję człon ka wie lu rad na uko wychróż nych in sty tu tów i ośrod ków ba daw -czych w Pol sce. W la tach 1966–68 byłczłon kiem Ra dy To wa rzystw Na uko -wych i Upo wszech nia nia Na uki przy Pre -zy dium PAN. Je go do ro bek na uko wy jest nie sły cha -nie roz le gły i bo ga ty. Obej mu je 85 po zy -cji, w tym 67 ory gi nal nych prac na uko -wych pu bli ko wa nych w naj po waż niej -szych cza so pi smach za gra nicz nych i kra -

jo wych oraz jest au to rem aż 11 mo no gra -fii. W mo no gra fii za ty tu ło wa nej „Me to -
dy ob li cza nia ob wo dów elek trycz -
nych”, wy da nej przez Pań stwo we Wy -daw nic two Tech nicz ne w 1962 r. po dał– ja ko pierw szy – w li te ra tu rze pol skieji za gra nicz nej me to dę ana li zy ob wo dówli nio wych w sta nie nie usta lo nym opar tąo za sto so wa nie wzo ru Ja me sa Jo se phaSy lve stra. Mo no gra fia ta by ła wy róż nio -na na gro dą m.in. Wy dzia łu IV PAN, Na -gro dą Mi ni stra Szkol nic twa Wyż sze gooraz Na gro dą Sto wa rzy sze nia Elek try -ków Pol skich. In ną dzie dzi ną, w któ rej osią gnął zna -ko mi te wy ni ki by ła teo ria ukła dów nie li -nio wych. Już w la tach 60. XX wie ku opu -bli ko wał cykl prac po świę co nych drga -niom i pe rio dycz no ści roz wią zań ob wo -dów nie li nio wych, mię dzy in ny mi opi sa -nych rów na niem Duf fin ga. Uko ro no wa -niem do rob ku w tej dzie dzi nie by ła roz -pra wa „Elek trycz ne li nie dłu gie i ukła -
dy dra bin ko we nie jed no rod ne” (War -sza wa 1974). W okre sie, kie dy kie ro wałKa te drą Elek tro tech ni ki Teo re tycz nejPW (1954–1969) oraz In sty tu tem Elek -tro tech ni ki Teo re tycz nej i Mier nic twaElek trycz ne go (1969–1973) stwo rzyłwła sna szko łę za sto so wań ra chun ku ma -cie rzo we go w teo rii ob wo dów elek trycz -nych. Pod je go kie run kiem z te go za kre suwy ko na no kil ka prac dok tor skich i ha bi li -ta cyj nych. W kie ro wa nej przez nie go ka -te drze pra ce mia ły pre kur sor ski cha rak teri znaj do wa ły za sto so wa nie m.in. w teo riiste ro wa nia. Me to da prze twa rza nia sta -nów po wsta ła w Je go ka te drze jest obec -nie pod sta wo wą me to dą ana li zy i syn te zydo wol nych ukła dów dy na micz nych.Od 1967 ro ku peł nił funk cję re dak to rana czel ne go se rii „Mo no gra fie Elek tro -
tech ni ki Teo re tycz nej” IV Wy dzia łuPAN oraz był człon kiem Ra dy Re dak cyj -nej kwar tal ni ka „Roz pra wy elek tro -
tech nicz ne”. Był ce nio nym au to rempod ręcz ni ków.Du że za słu gi po ło żył na po lu nor ma li -za cji. Był m.in. w 1962 ro ku głów nym re -fe ren tem Pol skie go Ko mi te tu Stu diównr 24 i nr 25 w Mię dzy na ro do wej Ko mi -sji Elek tro tech nicz nej i w 1967 r. brałudział w ob ra dach te goż or ga nu na se sjiple nar nej w Pra dze. Uczest ni czył czyn niew kon fe ren cjach do ty czą cych ana li zyi syn te zy ob wo dów, ja kie od by wa ły sięokre so wo w NRD, Bu ka resz cie i Buł ga -rii. W 1973 ro ku prze wod ni czył. Sek -cji VII Na uk Elek trycz nych II Kon gre suNa uki Pol skiej.Pro fe sor T. Cho le wic ki otrzy mał wie lena gród, m.in. dwu krot nie przy zna no Muna gro dę re dak cji „Prze glą du Tech nicz -
ne go” za naj lep szą re cen zję książ ki tech -nicz nej. Zo stał uho no ro wa ny licz ny miod zna cze nia mi, m. in.: Srebr nym i Zło -

tym Krzy żem Za słu gi, Me da lem Ko mi sjiEdu ka cji Na ro do wej, Krzy żem Ko man -dor skim OOP, a tak że Zło tą Od zna ką„Za słu żo ny dla Po li tech ni ki War szaw -skiej” i wpi sem do Ho no ro wej Księ gi Za -słu żo nych dla PW. W 1977 ro ku otrzy małty tuł Za słu żo ne go Na uczy cie la PRL.Jak wspo mi na Je go uczeń prof. Ta de -
usz Ka czo rek, pro fe sor był zna ko mi tymdy dak ty kiem. Je go wy kła dy od zna cza łysię pre cy zją my śli, ja sno ścią i traf no ściąsfor mu ło wań i cie szy ły się ogrom nym po -wo dze niem wśród stu den tów. Na wet bę -dąc w wie ku eme ry tal nym pro fe sor T.Cho le wic ki bar dzo in ten syw nie pra co wałna uko wo. W 1982 ro ku, na sześć latprzed śmier cią pro fe so ra, uka za ła się na -stęp na je go pra ca „Ana li za elek trycz -
nych ukła dów nie jed no rod nych me to -
da rów nań róż nicz ko wych”. W pra cyopu bli ko wa nej w 1985 ro ku w Biu le ty niePAN „So me new re sults in the ana ly sis ofa ca sca de of aci ve and va rius two ports”pro fe sor ko ry gu je dość roz po wszech nio -ne w li te ra tu rze przed mio tu błęd ne po glą -dy i udo wad nia swo je sta no wi sko w opar -ciu o do wo dy ma te ma tycz ne. Uzna wa no,iż nie jed no rod ne rów na nie róż ni co we(dys kret na for ma rów na nia róż nicz ko we -go) o zmien nych współ czyn ni kach nie maw przy pad ku ogól nym roz wią za nia w po -sta ci ma te ma tycz nie za mknię tej. Pro fe sorT. Cho le wic ki wy ka zał, że ma ono roz -wią za nie w po sta ci ma te ma tycz nie za -mknię tej, wy ra żo ne za po mo cą kon ty nu -ant. Osią ga nie ta kich suk ce sów na po luma te ma ty ki w wie ku lat bli sko osiem dzie -się ciu, świad czy wy mow nie o ogrom nychin te lek tu al nych moż li wo ściach pro fe so rai prze czy te zie, iż twór czo ma te ma ty kęmoż na tyl ko upra wiać w „mło dym wie -ku” (współ cze śnie zresz tą jest to okre śle -nie co raz bar dziej „umow ne”).Pro fe sor Ta de usz Cho le wic ki, współ -twór ca i współ za ło ży ciel Pol skie go To wa -rzy stwa Elek tro tech ni ki Teo re tycz neji Sto so wa nej zmarł 27 kwiet nia 1988 ro kui zo stał po cho wa ny na cmen ta rzu Po wąz -kow skim, (kw. 28-3-17) w War sza wie.Prof. Ta de usz Ka czo rek po śmier ciPro fe so ra Ta de usza Cho le wic kie go na pi -sał: „Od szedł od nas Czło wiek wiel kie go
ser ca i skrom no ści, życz li wy wszyst kim
i słu żą cy po mo cą każ de mu, któ ry się
do Nie go o tę po moc zwró cił. Od szedł wy -
bit ny uczo ny, któ ry po zo sta wił licz ne gro -
no uczniów, kon ty nu ują cych dzie ło swo je -
go nie za po mnia ne go Mi strza”.Każ dy z elek tro ener ge ty ków ze tknąłsię z do rob kiem pro fe so ra Cho le wic kie -go, któ ry był współ au to rem trzy to mo we -go „Po rad ni ka in ży nie ra elek try -
ka”. I z te go do rob ku na dal ko rzy sta,gdyż – na szczę ście – po rad nik ten byłwie lo krot nie wzna wia ny.

Ma rek Biel ski
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Te ma ty ka Kon gre su zo sta ła po dzie lo nana dwa blo ki: „PO LI TY KA i GO SPO DAR -
KA – Per spek ty wy roz wo ju ener ge ty ki od -
na wial nej na świe cie, w Eu ro pie i Pol sce
do ro ku 2030 i póź niej w ob li czu świa to we -
go kry zy su go spo dar cze go” oraz zor ga ni zo -wa ny przy współ pra cy ze Związ kiem Ban -ków Pol skich: „FI NAN SE I TECH NO LO -
GIE – No wo cze sne tech no lo gie i fi nan so -
wa nie in we sty cji OZE w do bie spo wol nie -
nia go spo dar cze go”. Obok se sji ple nar nychuczest ni cy mo gli wziąć udział w jed nymz kil ku pa ne li (m. in. „Dla cze go świat po -
trze bu je ener ge ty ki od na wial nej”, „Stra te -
gia roz wo ju OZE w Pol sce”, „Uwa run ko -
wa nia po li tycz ne, praw ne i in fra struk tu -
ral ne sek to ra OZE w Pol sce do ro ku 2030
i póź niej”) oraz w kon fe ren cjach te ma tycz -nych: „Ener ge ty ka wia tro wa”, „Stan i kie -
run ki roz wo ju sek to ra bio ma sy i bio pa -
liw”, „Jak w Pol sce in we sto wać w bio ga -
zow nie” i „Ener ge ty ka wod na”. 

Od wia tru do Słoń ca
Wy ko rzy sta nie wszyst kich ro dza jów ener -gii od na wial nej w Pol sce przed sta wił prof.Ma ciej No wic ki, mi ni ster śro do wi ska, pod -czas wy stą pie nia otwie ra ją ce go dru gi dzieńKon gre su. Przy po mniał, że na po cząt kulat 90. ub. wie ku w Pol sce nie by ło ani jed nejko tłow ni na bio ma sę, ko lek to rów sło necz -nych, pomp cie pła; nie wy ko rzy sty wa no geo -ter mii. Pierw sze ma łe elek trow nie wia tro we(175 kW) by ły in sta lo wa ne w la tach 1994-95.W ostat nich la tach za czę ła się roz wi jać ma łako ge ne ra cja wy ko rzy stu ją ca lo kal ne ryn kibio ma sy: elek tro cie płow nie i bio ga zow nie.Pol ska ma bar dzo du że za so by źró deł geo -ter mal nych (ra czej ni sko tem pe ra tu ro wych– 40, 60, 80°C, rzad ko jest to wyż sza tem pe ra -tu ra), ale od wier ty są uza sad nio ne tyl ko w mia -stach. Nie mniej – zda niem prof. No wic kie go– za wsze trze ba się za sta no wić nad eko no mi kąta kie go przed się wzię cia. Dla te go uwa ża, że zewzglę du na kosz ty in we sty cja w To ru niu jestan ty re kla mą geo ter mii w Pol sce.

War to pro mo wać pom py cie pła, zwłasz czaw obiek tach, w któ rych jest ogrze wa nie pod -ło go we lub ścien ne oraz do od zy ski wa niacie pła od pa do we go w oczysz czal niach ście -ków czy z hal fa brycz nych.– Ka ska da Wi sły jest mrzon ką, i do brze, bo– w mo im prze ko na niu – Pol ska nie ma szansna roz wi ja nie wod ne go trans por tu śród lą do -we go – uwa ża mi ni ster śro do wi ska. – ENER -GA chce zbu do wać za po rę po ni żej Wło cław -ka. Dla Mi ni ster stwa Śro do wi ska naj waż niej -sze jest za bez pie cze nie przed ka ta stro fą bu -dow la ną za po ry we Wło cław ku. W tym ce lutrze ba pod nieść po ziom wo dy za za po rą i al -bo kil ka ki lo me trów po ni żej wy bu do waćpróg, al bo w Nie sza wie za po rę z elek trow niąwod ną, ale... uzy ska nie 50 MW mo cy wy ma -ga na kła dów w wy so ko ści 2,8 mld zł. Czy ta -ka in we sty cja mo że być eko no micz nie opła -cal na i kon ku ren cyj na w sto sun ku do in nychod na wial nych źró deł ener gii? Na to miast zu -peł nie in ną kwe stią są dzia ła ją ce na wie lurze kach ma łe elek trow nie wod ne.Je dy nym, na praw dę czy stym źró dłem nie li -mi to wa nej ener gii jest Słoń ce: – Uwa żam, żeSłoń ce + wo dór to przy szłość świa to wej ener -ge ty ki. Do Pol ski do cie ra 50% ener gii sło -necz nej do cie ra ją cej na rów nik, a do po kry -cia za po trze bo wa nia ca łe go świa ta wy star -czy 0,01% ener gii do cie ra ją cej na Zie mię– twier dzi prof. No wic ki. 
Są pie nią dze!

PI GEO zrze sza ok. 70 człon ków kra jo -wych i za gra nicz nych: przed się bior ców, któ -rzy chcą współ dzia łać na rzecz roz wo juOZE. Re pre zen tu je fir my zaj mu ją ce się pro -duk cją ener gii, przy go to wa niem i wy ko naw -stwem in we sty cji oraz do radz twem i kon sul -tin giem w za kre sie wy ko rzy sta nia ener giiwia tru, wo dy, bio ma sy, bio ga zu, geo ter mii,ener gii sło necz nej, pomp cie pła. Nic dziw ne -go, że są one ży wot nie za in te re so wa ne przy -szło ścią OZE w Pol sce, a ich wła ści cie li nur -tu je py ta nie: czy w do bie spo wol nie nia go -spo dar cze go znaj dą się środ ki na roz wój no -wo cze snych tech no lo gii i fi nan so wa nie in -we sty cji.Tym pro ble mom by ły po świę co ne wy stą -pie nia uczest ni ków dru giej kon fe ren cji te ma -tycz nej. Krzysz tof Pie trasz kie wicz, pre zesZwiąz ku Ban ków Pol skich, przed sta wił sy tu -ację w sek to rze fi nan so wym: – naj lep sza w hi -sto rii ja kość port fe la kre dy to we go i naj lep szywy nik w ostat nich 20 la tach – w 2008 r. ban kiudzie li ły pod mio tom sek to ra nie fi nan so we -go 599 mld zł kre dy tów, w tym ro ku – gdy rządi NBP nie po dej mą ja kiś szcze gól nych dzia łań,choć spo dzie wa my się, że zo sta ną pod ję te– bę dą to 642 mld zł. 

Dr Jan Rącz ka, pre zes Na ro do we go Fun -du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar kiWod nej, przed sta wił stra te gię dzia ła nia na la -ta 2009–2012, w któ rej jed nym z prio ry te tówsą od na wial ne źró dła. NFO ŚiGW za mie rzawes przeć 2,5 mld zł (do ta cje in we sty cyj nei po życz ki) wy bu do wa nie 800 MW mo cy.Na roz pa trze nia cze ka 29 wnio sków o do ta cjełącz nej war to ści 1 mld zł, prze zna czo nena do fi nan so wa nie bu do wy 68 MWe i 137MWt. Na to miast do mknię cie mon ta żu fi nan -so we go za pew nią 15-let nie po życz ki o sta -łym opro cen to wa niu (6%) prze zna czo nena pro jek ty o war to ści po wy żej 10 mln zł(w su mie 350 MW mo cy). Pierw szy kon kurs,do roz dy spo no wa nia 750 mln zł, zo stał jużogło szo ny. Do I eta pu zgło szo no 63 wnio skina in we sty cje o łącz nej war to ści 1,6 mld zł,któ rych efek tem bę dzie 210 MW mo cy. – Wewrze śniu zo sta nie ogło szo na li sta ran kin go -wa, na któ rej się znaj dą in we sty cje doj rza łedo sfi nan so wa nia – po in for mo wał pre zes.– Je dy nym kry te rium po rząd ko wa nia na niejpro jek tów jest efek tyw ność kosz to wa – pre -mio wa ne są in sta la cje, któ ra do star czą elek -trycz ność po naj niż szym kosz cie jed nost ko -wym. My ślę, że bę dzie to 40–45 pro jek tówo na kła dach prze kra cza ją cych 1 mld zł.Do ko na nia Ban ku Ochro ny Śro do wi skaw ob sza rze wspo ma ga nia in we sty cji pro eko -lo gicz nych przed sta wi ła Ali cja Sie mie niec,dy rek tor De par ta men tu Pro jek tów Eko lo -gicz nych, a le asing w in we sty cjach OZE– Ma ria Awa, spe cja list ka ds. Fun du szyUnij nych w Eu ro pej skim Fun du szu Le asin -go wym.Naj dłuż sze wy stą pie nie mia ła Iza be la
Kra sow ska z Mi ni ster stwa Roz wo ju Re gio -nal ne go, któ ra szcze gó ło wo omó wi ła moż li -wo ści wy ko rzy sta nia do 2015 r. na pro jek tyzwią za ne z OZE środ ków w ra mach Na ro do -wej Stra te gii Spój no ści dla „zie lo nej ener gii”fi nan so wa nej ze środ ków Pro gra mu Ope ra -cyj ne go „In fra struk tu ra i Śro do wi sko” (1,1mld eu ro), 16. Re gio nal nych Pro gra mówOpe ra cyj nych (alo ka cja 16,6 mld eu ro,w tym 280 mln eu ro dla OZE i 4 mld eu rona roz wój przed się biorstw), Pro gra mu Ope -ra cyj ne go „In no wa cyj na Go spo dar ka” (2,47mld eu ro), Pro gra mów Eu ro pej skiej Współ -pra cy Te ry to rial nej (558 mln eu ro) i Eu ro pej -skie go In stru men tu Są siedz twa i Part ner stwa(173 mln eu ro na OZE).Nic dziw ne go, że zda niem prof. Ma cie jaNo wic kie go kry zys go spo dar czy nie za ha mu -je roz wo ju od na wial nych źró deł ener gii?– Jest to po tęż ny ry nek, a pie nią dze na do fi -nan so wa nie in we sty cji są pew ne – są za pi sa -ne i tyl ko trze ba się zgło sić.

Je rzy Ro bert 
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Kryzys niestraszny
Kon gres Gre en Po wer 2009 (Po -
znań, 19-20 ma ja) ma wszel kie da ne
ku te mu, by być w tym ro ku naj więk -
szym mię dzy na ro do wym wy da rze -
niem sek to ra ener ge ty ki od na wial nej
w Pol sce. Zor ga ni zo wa li go Pol ska
Izba Go spo dar cza Ener gii Od na wial -
nej (PI GEO) i Mię dzy na ro do we Tar gi
Po znań skie, pod ho no ro wym pa tro -
na tem Wi ce pre mie ra i Mi ni stra Go -
spo dar ki – Wal de ma ra Paw la ka, Mi -
ni stra Śro do wi ska – prof. Ma cie ja
No wic kie go, Mi ni stra Rol nic twa
i Roz wo ju Wsi – Mar ka Sa wic kie go
i Eu ro pej skiej Ra dy Ener gii Od na -
wial nej (EREC).



Z DZIAŁALNOŚCI IZBY

29

Obec ni by li sze fo wie wszyst kich elek trow ni w Pol sce oraz pre ze -
si firm zwią za nych z bran żą ener ge tycz ną z ca łe go kra ju jak
i z za gra ni cy. Ra ci bórz ni gdy wcze śniej nie przy cią gnął lu dzi ta -
kie go for ma tu, któ rzy przy je cha li spe cjal nie tu na uro czy ste ob -
cho dy z oka zji ju bi le uszu 60-le cia ist nie nia RA FA KO.

– Si łą RA FA KO jest tra dy cja. Tra dy cja to sza cu nek lu dzi do fir my i fir -my do lu dzi. Dla te go re pre zen tu jąc RA FA KO chy lę czo ła przed wszyst ki -mi, któ rzy bu do wa li war tość te go przed się bior stwa, czy li ro bot ni ka mi, in -ży nie ra mi, me ne dże ra mi. Po raz pierw szy od kil ku dzie się ciu lat w jed nymmiej scu spo tka li się nie omal wszy scy ży ją cy ster ni cy „ło dzi ra fa kow skiej”.To ich ta len ty me na dżer skie spra wi ły, że w nie du żym, znisz czo nym dzia ła -nia mi wo jen ny mi mia stecz ku po wsta ła jed na z naj więk szych fa bryk ko tłóww Eu ro pie. To oni do pro wa dzi li ją do roz kwi tu a póź niej ochro ni li przedlo sem dzie sią tek firm, któ re nie spro sta ły wy zwa niom cza su – mó wił
Wie sław Ró żac ki, pre zes za rzą du i dy rek tor ge ne ral ny Fa bry ki Ko tłów
RA FA KO S.A. z Ra ci bo rza, pod czas uro czy ste go wy stą pie nia z oka zjiob cho dów 60-le cia ist nie nia RA FA KO.Uro czy stość od by ła się 23 kwiet nia w Ra ci bo rzu, w od re mon to wa nymza byt ko wym Do mu Strze lec kim, na le żą cym do RA FA KO. To wła śnietu, 60 lat te mu, w daw nej sie dzi bie strze lec kie go brac twa kur ko we go mie -ści ły się pierw sze pra cow nie pro jek to we bu do wa nej od pod staw fa bry ki.Na stęp nie przez ko lej ne dzie się cio le cia, aż do koń ca lat 80. bu dy nek peł -nił funk cję za kła do we go do mu kul tu ry, wo kół któ re go sku pia ło się ży cie„ra fa kow ców” i ich ro dzin. Znaj do wa ła się tu naj więk sza sa la ba lo waw mie ście i pierw szy do stęp ny pu blicz nie te le wi zor. Trud no o lep szą sce ne rię ob cho dów ju bi le uszu RA FA KO niż od re mon -to wa ny bu dy nek, któ ry od po cząt ku był świad kiem hi sto rii fa bry ki. Ga laroz po czę ła się od sal wy ar mat niej z dzia ła brac twa kur ko we go oraz pio -sen ki „Sim ply the Best” w wy ko na niu ra ci bo rzan ki Ma rze ny Ko rzo nek.– Po pro stu naj lep sza! Dziś w ta kich sło wach bę dzie my mó wić o Fa bry ceKo tłów RA FA KO – za po wie dzia ła Aga ta Mły nar ska, zna na pre zen ter kate le wi zji Pol sat, któ ra też po pro wa dzi ła ca łą uro czy stość.Na ju bi le uszo we ob cho dy przy by li przed sta wi cie le bran ży ener ge tycz -nej z ca łej Pol ski, naj waż niej si kon tra hen ci, part ne rzy z kra ju jak i z za gra -ni cy, po li ty cy oraz sa mo rzą dow cy. Jed nym z go ści był prof. Je rzy Bu zek,któ ry wy gło sił re fe rat do ty czą cy pol skiej ener ge ty ki, jej po ten cja łu i przy -szło ści. – To, co ro bi cie pod wzglę dem tech no lo gii nad kry tycz nych to naj -lep sza rzecz, ja ka mo że nas spo tkać. Nie tyl ko moc no trzy ma cie się na po -wierzch ni, ale je ste ście już praw dzi wym tor pe dow cem, któ ry dzię ki swo imurzą dze niom ma wpływ na ca łą bran żę ener ge tycz ną – tak prof. Je rzy Bu -zek mó wił o RA FA KO. 

Sło wa uzna nia dla do rob ku fa bry ki wraz z ży cze nia mi prze słał też
Adam Szejn feld, Se kre tarz Sta nu w Mi ni ster stwie Go spo dar ki. List od -czy ta ła Aga ta Mły nar ska.Go ściem spe cjal nym ju bi le uszo wej ga li by ła Ju sty na Ko wal czyk, bie -gacz ka nar ciar ska, zdo byw czy ni Pu cha ru Świa ta i trzy krot na me da list kaMi strzostw Świa ta w Li ber cu. – Po dwój nie prze ży wa li śmy suk ce sy pa niJu sty ny. Ki bi co wa li śmy jej ja ko Po lce, ale też wi dząc lo go RA FA KOna stro ju spor to wym nam jak i pew nie wie lu ra ci bo rza nom ser ce moc niejbi ło – mó wił pre zes Ró żac ki za pra sza jąc na sce nę Ju sty nę Ko wal czykwraz z jej tre ne rem Alek san drem Wie rie tiel nym.– Je stem za szczy co na, że już od czte rech lat mo gę bie gać z lo giem RA -FA KO. Na pew no ża den z mo ich suk ce sów nie był by tak wiel ki, gdy by nieogrom na po moc tej fa bry ki, za co ser decz nie dzię ku ję. Gra tu lu ję suk ce sówna po lu ener ge tycz nym jak i rów nież na po lu spor to wym – po wie dzia ła Ju -sty na Ko wal czyk. Wraz z tre ne rem Wie rie tiel nym zo sta ła od zna czo na ju -bi le uszo wy mi me da la mi RA FA KO, wy bi ty mi spe cjal nie na tę oko licz -ność. Nie mo gło za brak nąć tak że po da ro wa nej jej ma skot ki osioł ka, któ respor t smen ka ko lek cjo nu je. Od Mar ka Choj nac kie go, pre ze sa za rzą du
BIS Izo mar Ju sty na Ko wal czyk otrzy ma ła po nad to czek na 6 tys. zł.

Ma rek Gra lec, pre zes Za rzą du Fe de ra cji Spor to wej „Ener ge tyk” wrę -czył na to miast pre ze so wi Wie sła wo wi Ró żac kie mu, by łe mu wi ce pre ze -so wi Je rze mu Tham mo wi oraz Pio tro wi Ka ra sio wi me da le 50-le ciaFe de ra cji Spor to wej „ENER GE TYK” za Za słu gi dla Kul tu ry Fi zycz neji Spor tu.Gwiaz dą czę ści ar ty stycz nej był ze spół „Skal do wie”, któ rzy pod czasgo dzin ne go kon cer tu za gra li naj więk sze swo je hi ty. W trak cie ju bi le uszuprzed go ść mi za pre zen to wa ły się ma żo ret ki ze Sto wa rzy sze nia Kul tu ryZie mi Ra ci bor skiej „Źró dło”, Ze spół Pie śni i Tań ca „Strze cha”, ra fa kow -ska Or kie stra Dę ta oraz człon ko wie Ra ci bor skie go Kur ko we go Brac twaStrze lec kie go, któ rzy ko lej ną sal wą z ar ma ty da li sy gnał do wznie sie niaju bi le uszo we go to a stu. Wie czór upły nął przy dźwię kach jaz zo wej mu zy kiw wy ko na niu Ma rze ny Ko rzo nek i ze spo łu Lo tar si Lo tha ra Dzi wo kie go.– Na uro czy sto ści obec ni by li sze fo wie wszyst kich elek trow ni w Pol sceoraz pre ze si firm zwią za nych z bran żą ener ge tycz ną. Ra ci bórz ni gdy wcze -śniej nie przy cią gnął lu dzi ta kie go for ma tu, któ rzy przy je cha li tu na zewRA FA KO. Świad czy to o po zy cji na szej fir my i ma zna cze nie nie tyl ko„od świę ta”. Ta kie spo tka nie bu du je i uła twia re la cje biz ne so we w co -dzien nych kon tak tach han dlo wych. To oka zja do spo tka nia i za pre zen to -wa nia na szych moż li wo ści i na szej ofer ty han dlo wej wie lu od bior com jed -no cze śnie. RA FA KO ma się czym po chwa lić i ma my tę świa do mość, żeprzy waż nych przed się wzię ciach bran ża o nas pa mię ta – pod su mo wał pre -zes Wie sław Ró żac ki.

60-lecie istnienia RAFAKO

Fa bry ka Ko tłów RA FA KO S.A. jest naj więk szym kra jo wym
pro du cen tem ko tłów dla ener ge ty ki za wo do wej i prze my -
sło wej oraz urzą dzeń ochro ny śro do wi ska. Ka pi tał za kła do -
wy wy no si 139.200.000,00, zł.
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I
zba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska zor ga -ni zo wa ła V Kon fe ren cję o te ma ty ce ener ge ty ki wę glo wej pt.„Przy szłość ener ge ty ki pol skiej na wę glu i ga zie”. Kon fe ren -cja od by ła się w Za ko pa nem, w dniach 12–13 mar ca br. i po -świę co na by ła kon se kwen cjom istot nych zmian, ja kie za szływ cią gu ostat nich lat, a zwłasz cza mie się cy w bran ży ener ge tycz -nej i pa li wo wej. Świa to wy kry zys eko no micz ny i go spo dar czy nieomi ja, a wręcz wpły wa na kształ to wa nie po li ty ki w tym za kre siezmie rza ją cej do dy wer sy fi ka cji pa liw ener ge tycz nych, a co za tymidzie tak że zmian tech no lo gicz nych w sek to rze wy twa rza nia.W tym ro ku po ru sza no, oprócz te ma ty ki ener ge ty ki na wę glu,rów nież moż li wo ści jej wspar cia pa li wem ga zo wym co, w świe tlere ali za cji Pa kie tu Kli ma tycz no-Ener ge tycz ne go, w Pol sce mo żemieć bar dzo du że zna cze nie. W kon fe ren cji wzię li udział pre le gen -ci – au to ry te ty pol skiej ener ge ty ki oraz śro do wi ska gór ni cze go,a tak że licz ne gro no przed sta wi cie li pol skie go sek to ra elek tro ener -ge tycz ne go.

F
ir ma Eco fys wraz z part ne ra mi pro wa dzi pro jekt ba daw czy– CO FI TECK: „Wspól spa la nie – od ba dań do prak ty ki:pro mo cja know -how w za kre sie tech no lo gii współ spa la niai spo so bów po zy ski wa nia bio ma sy w Eu ro pie Środ ko weji Wschod niej”. Pro jekt CO FI TECK ma na ce lu do ko na nie prze glą -du sto so wa nych na świ ecie tech no lo gii współ spa la nia bio ma sy z pa -li wa mi ko pal ny mi oraz roz po zna nie moż li wo ści po da żo wych bio ma -sy na uży tek współ spa la nia, a na stęp nie roz po wszech nie nie po zy ska -nej wie dzy po przez jej udo stęp nie nie za in te re so wa nym pod mio tom.Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska wrazz Mię dzy na ro do wy mi Tar ga mi Po znań ski mi, przy współ pra cyECO FYS PO LAND – ko or dy na to rem pro jek tu CO FI TECK oraz To -wa rzy stwem Go spo dar czym Pol skie Elek trow nie – re pre zen tu ją -cym w pro jek cie pol ski sek tor elek tro ener ge tycz ny, zor ga ni zo wa łyMię dzy na ro do wą Kon fe ren cję pt. „Współ spa la nie bio ma sy w Eu ro -pie Środ ko wej i Wschod niej” – pro mo cja know -how w za kre sietech no lo gii współ spa la nia oraz spo so bów po zy ski wa nia bio ma sy.Kon fe ren cja od by ła się 20 ma ja 2009 r. pod czas Mię dzy na ro do -wych Tar gów Po znań skich – EXPO PO WER 2009.W trak cie Kon fe ren cji za pre zen to wa no klu czo we za gad nie nia dlaroz wo ju tech no lo gii współ spa la nia bio ma sy z pa li wa mi ko pal ny mi:

• tech no lo gicz ne aspek ty współ spa la nia bio ma sy w ener ge ty ce,
• po ten cjał bio ma sy na świe cie i w re gio nie Eu ro py Środ ko wo-Wschod niej,
• roz wój ryn ków bio ma sy,
• tech no lo gicz ne i ryn ko we ba rie ry roz wo ju współ spa la nia bio -ma sy,
• sta tus quo współ spa la nia w Pol sce, Re pu bli ce Cze skiej, Li -twie, Ło twie, Es to nii i Ru mu nii,
• re ali za cje współ spa la nia na wy bra nych przy kła dach z Pol skii Nie miec.Oprócz te go Izba wy stą pi ła na Tar gach EXPO PO WER ze sto -iskiem ko lek tyw nym, w któ rym wy sta wi ły się fir my:
• Ener go re mont Sp. z o. o.,
• Eco ener gia Sp. z o. o.,
• Tar gi Kiel ce Sp. z o.o.

I
zba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, wspól -nie z fir mą Hay Gro up zor ga ni zo wa ły kon fe ren cję pt. „Stra te -gicz ne wy zwa nia dla bran ży elek tro ener ge tycz nej – po ten -cjał ludz ki w okre sie zmian”, po świę co ną kon se kwen cjomistot nych zmian, ja kie za szły w cią gu ostat nich lat w bran ży ener -ge tycz nej. Kon fe ren cja od by ła się 2 czerw ca 2009 r., w War sza wie.Fun da men tal ne zmia ny, z ja ki mi sek tor miał do czy nie niaw ostat nim cza sie oraz wy zwa nia cią głe go pro ce su trans for ma cji,w tym ko niecz ność przy sto so wa nia się do funk cjo no wa nia w świe -cie wy so kich cen i nie pew no ści ener ge tycz nej, spo wo do wa ły ko -niecz ność wpro wa dza nia mo dy fi ka cji w stra te gicz nych sys te machza rzą dza nia. W szcze gól no ści do pro wa dzi ły do wy kształ ce nia sięno wych tren dów w ob sza rze za rzą dza nia ka pi ta łem ludz kimw przed się bior stwach elek tro ener ge tycz nych. Przed na mi sze regwy zwań do ty czą cych za rzą dza nia pro ce sem trans for ma cji kul tu ro -wej, po li ty ką wy na gro dzeń oraz mo ty wa cji pra cow ni ków.Or ga ni za to rzy kon fe ren cji za pro po no wa li cykl in te rak tyw nychse sji, któ re bę dą nie tyl ko przeglądem do tych cza so wej sy tu acji, aleprzede wszyst kim in spi ra cją do dal sze go wpro wa dza nia zmian,a tym sa mym – zwięk sza nia efek tyw no ści i re ali za cji za ło żeń stra -te gicz nych przed się biorstw dzia ła ją cych w bran ży elek tro ener ge -tycz nej. Jed nym z po ru sza nych za gad nień, by ła te ma ty ka kul tu ryor ga ni za cyj nej, jak rów nież przed sta wio no naj śwież sze tren dyw wy na gro dze niach na sze go sek to ra go spo dar ki. Pod czas Kon fe ren cji od był się tak że pa nel dys ku syj ny na te matpro ce sów trans for ma cji kul tu ro wej w przed się bior stwach bran żyelek tro ener ge tycz nej.

N
a mo cy uchwa ły Za rzą du, XVII Wal ne Zgro ma dze nie Spra -woz daw cze Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro -do wi ska zo sta ło zwo ła ne na dzień 17 czerw ca 2009 r. Miej -scem ob rad bę dzie HO TEL BOSS, War sza wa Mie dze szyn,ul. Żwa no wiec ka 20. Usta lo no na stę pu ją cą go dzi nę roz po czę cia:

• godz. 13: 45 – I ter min Wal ne go Zgro ma dze nia IGE iOŚ,
• godz. 14: 00 – II ter min Wal ne go Zgro ma dze nia IGE iOŚ.Za pro sze nie wraz z po rząd kiem ob rad i ma te ria ła mi spra woz -daw czy mi zo sta ły ro ze sła ne do wszyst kich człon ków Izby na 30dni przed da tą Wal ne go Zgro ma dze nia.Po za koń cze niu ob rad Wal ne go Zgro ma dze nia, o godz. 16:30,od bę dzie się spo tka nie in te gra cyj ne w Sta rym Mły nie.
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Przy szłość ener ge ty ki
pol skiej na wę glu i ga zie

XVII Wal ne
Zgro ma dze nie Izby

Współ spa la nie bio ma sy
w Eu ro pie Środ ko wej

i Wschod niej

Strategiczne wyzwania
dla branży

elektroenergetycznej
– potencjał ludzki
w okresie zmian
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W
dniu 28 ma ja 2009 r. od była się w War sza wie Trze ciaOgól no pol ska Kon fe ren cja „Pol ska elek tro ener ge ty ka– re alia, pro ble my, dy le ma ty”. Zor ga ni zo wa na zostałaprzez Izbę Go spo dar czą Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do -wi ska oraz Sto wa rzy sze nie Pol skich Ener ge ty ków, we współ pra -cy z Mi ni ster stwem Go spo dar ki, Par la men tar nym Ze spo łem ds.Ener ge ty ki, Urzę dem Re gu la cji Ener ge ty ki, a tak że z re sor ta mi: In -fra struk tu ry, Roz wo ju Re gio nal ne go, Skar bu Pań stwa i Śro do wi skaoraz wie lo ma in ny mi in sty tu cja mi i or ga ni za cja mi, jak rów nież kor -po ra cja mi i fir ma mi za in te re so wa ny mi pro ble ma ty ką ryn ku ener gii.Do tych cza so we kon fe ren cje z te go cy klu, tra dy cyj nie ob ję te pa -tro na tem Mi ni stra Go spo dar ki, po świe co ne by ły pro ble ma ty cebez pie czeń stwa elek tro ener ge tycz ne go Pol ski, za gad nie niomzwią za nym z od dzie le niem dys try bu cji od ob ro tu, za gad nie niomre gu la cji do ty czą cych ryn ku ener gii elek trycz nej oraz pro ble ma ty -ce Pra wa ener ge tycz ne go i in nych re gu la cji praw nych w ob sza rzeelek tro ener ge ty ki. Spo tka ły się one z nad spo dzie wa nie du żym za -in te re so wa niem, zaś udział w nich wzię li przed sta wi cie le Rzą du,Par la men tu, or ga ni za cji i in sty tu cji zwią za nych z ener ge ty ką,a przede wszyst kim bar dzo licz ni czo ło wi przed sta wi cie le śro do -wi ska ener ge tycz ne go ze wszyst kich je go sek to rów. 

Tegoroczna kon fe ren cja była na tu ral ną kon ty nu acją tej te ma ty -ki, jed nak do sto so wa ną do zmian i no wych uwa run ko wań, ja kiew mię dzy cza sie mia ły miej sce.Poruszona podczas konferencji pro ble ma ty ka do ty czyła klu czo -wych za gad nień de ter mi nu ją cych pra wi dło wy roz wój sek to raener ge tycz ne go i har mo nij ny roz wój ca łej pol skiej go spo dar ki.

III Ogólnopolska Konferencja

Polska elektroenergetyka
– realia, problemy, dylematy

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

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

II połowa czerwca 2009 

– Walne Zgromadzenie Izby i spotkanie
integracyjne – 17.06.2009, Hotel BOSS,
Warszawa – Miedzeszyn,

– Możliwości finansowania inwestycji w polskim
sektorze energetycznym – przy współpracy
m.in. z bankami BGK, ING,

– Interpretacja pakietu energetycznego oraz
konsultacje zmian Prawa energetycznego
przyjętych przez Rząd.

Październik 2009 

– Konferencja EUROPOWER, Warszawa,
– Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec,
– POLEKO Poznań – wykorzystanie biogazu

w ciepłownictwie i energetyce – wspólnie z Izbą
Biomasy,

– Szkolenie w zakresie stosowania znowelizowanej
ustawy o zamówieniach publicznych,

– Inwestycje w Polskiej Grupie Energetycznej.

Wrzesień 2009 

– Zarządzanie ryzykiem w polskiej
elektroenergetyce i przemyśle,

– Optymalizacja bloków energetycznych pod kątem
emisji,

– Plany inwestycyjne PKE – doświadczenia
z budowy i ruchu próbnego bloku 460 MW
w Łagiszy – 23-24.09.09, Łagisza,

– Udział w Targach ENERGETAB w Bielsku Białej,
– Szwedzko-polska konferencja Energetyki

zawodowej i ciepłownictwa.

Grudzień 2009 

– Spotkanie wigilijno-noworoczne.

Listopad 2009

– Szczyt jesienno-zimowy – szkolenie dyspozytorów
spółek dystrybucyjnych i dyżurnych inżynierów
ruchu elektrowni i elektrociepłowni,

– Szkolenie na członków Rad Nadzorczych –
Politechnika Warszawska,

– Dostosowanie ciepłownictwa polskiego do
dyrektyw Unii Europejskiej,

– Przystosowanie polskiego przemysłu do
wymogów budownictwa i obsługi energetyki
jądrowej w Polsce.
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I
zba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro nyŚro do wi ska oraz fir ma Atlas Bu si nessSe rvi ce za pra sza ją do udzia łu w Mię dzy -na ro do wym Fo rum In we sty cyj nymEFI 2009 w Jał cie/Ukra ina, któ re od bę dziesię w dniach 7-11.09.2009.Udział w tym Fo rum stwa rza wy jąt ko wąszan sę na na wią za nie kon tak tów i współ pra -cę z ener ge ty ka mi ukra iń ski mi. Gwa ran tu je -my, że po stro nie ukra iń skiej bę dą obec niprzed sta wi cie le naj wyż sze go szcze bla kie -row ni cze go Mi ni ster stwa Pa liw i Ener ge ty ki,

elek trow ni i elek tro cie płow ni oraz in nychfirm i or ga ni za cji zwią za nych z ener ge ty ką.Jak wy ka za ło Fo rum pol sko -ukra iń skie,któ re od by ło się w Za ko pa nem w mar cu br.,ukra iń scy wło da rze ener ge ty ki ma ją bar dzoroz le głe pla ny roz bu do wy i mo der ni za cji takener ge ty ki kon wen cjo nal nej jak i ją dro weji są bar dzo za in te re so wa ni udzia łem pol skichfirm w re ali za cji ich pro gra mów. Chcą teżpar ty cy po wać w roz wo ju pol skiej ener ge ty ki,w tym ener ge ty ki ją dro wej. Part ne rzy ukra iń -scy li czą też na udział pol skich firm w roz wo -

ju ener ge ty ki opar tej o od na wial ne źró dłaener gii oraz w re ali za cji pro gra mu re duk cjiemi sji CO2 i in nych szko dli wych sub stan cji.Do uczest nic twa w Fo rum za pro sze ni zo -sta li przed sta wi cie le ener ge ty ki ta kichpaństw jak: Ro sja, Bia ło ruś, Moł da wia, Ru -mu nia, Szwaj ca ria oraz państw Unii Eu ro pej -skiej. Nie mo że za brak nąć sil nej re pre zen ta -cji ener ge ty ki pol skiej, któ ra ma szcze gól niedu że szan se na ko rzyst ną współ pra cę i biz -nes. Za pra sza my!

Międzynarodowe
Forum Inwestycyjne EFI 2009

T
ra gicz ny po żar w Ka mie niu Po mor -skim, dni ża ło by na ro do wej po ofia -rach śmier tel nych po ża ru, wy wo łu jąza du mę i sprzy ja ją re flek sjom, czykaż dy z nas zro bił w swej dzia łal no ści za wo -do wej i spo łecz nej wszyst ko aby za po biecpo dob nym tra ge diom w przy szło ści. Szcze -gól ny obo wią zek spo łecz ny w tym wzglę dziespo czy wa na Sto wa rzy sze niu Elek try kówPol skich. Zda je my so bie bo wiem spra wę, żeprzy czy ną wie lu po ża rów, ja kie co ro ku wy -bu cha ją w na szym kra ju są wa dli wie dzia ła ją -ce in sta la cje elek trycz ne. SEP już od po cząt ku swe go po wsta nia,a więc od 90 lat, jed nym z im pe ra ty wów swe -go dzia ła nia uczy nił bez pie czeń stwo ob słu giurzą dzeń elek trycz nych, w tym bez piecz nein sta la cje elek trycz ne. Zda je my so bie spra wę, że bar dzo wie le in -sta la cji elek trycz nych w Pol sce, za rów now bu dyn kach miesz kal nych jak i go spo dar -czych, nie od po wia da wy ma ga niom normi prze pi sów. Za gra ża to z jed nej stro ny po ra -że niem użyt kow ni ków, a z dru giej gro zi wy -bu chem po ża ru. W efek cie licz ba wy pad kówśmier tel nych bę dą cych skut kiem po ra że niaprą dem elek trycz nym jest w Pol sce znacz niewięk sza niż w in nych kra jach eu ro pej skich.Sta ty sty ka mó wią ca o po ża rach z po wo duwa dli wie pra cu ją cej in sta la cji elek trycz nejjest rów nie za trwa ża ją ca. Naj go rzej sy tu acjata wy glą da na te re nach wiej skich.Sto wa rzy sze nie na sze już od wie lu lat za -bie ga o wy da nie w Pol sce prze pi sów re gu lu -

ją cych przyj mo wa nie do eks plo ata cji no wychin sta la cji, a tak że kon tro lo wa nie ich sta nu po -przez ba da nia okre so we in sta la cji ist nie ją -cych. Nie ste ty, na sze wie lo let nie sta ra niaw tym wzglę dzie, nie znaj du ją zro zu mie niau le gi sla to ra. Moż na zwró cić uwa gę, że te goty pu ure gu lo wa nia funk cjo nu ją w wie lu kra -jach – nie tyl ko Unii Eu ro pej skiej. Je ste śmyprze ko na ni, że do fi nan so wa nie mo der ni za cjiwy eks plo ato wa nych in sta la cji oraz sys te ma -tycz ne kon tro le ich sta nu w mia stach i wsiachna sze go kra ju po zwo lą unik nąć wie lu tra ge -dii ludz kich.Sto wa rzy sze nie Elek try ków Pol skich przy -stą pi ło do Mię dzy na ro do wej Fe de ra cjiBez pie czeń stwa Użyt kow ni ków In sta la cjiElek trycz nych (Fédéra tion In ter na tio na lepo ur la Sécu rité des Usa gers de l’ELec tri cité– FI SU EL). Fe de ra cja FI SU EL zrze sza or ga -ni za cje z ca łe go świa ta ma ją ce na ce lu pro -mo cję dzia łań na rzecz bez pie czeń stwa elek -trycz ne go. Wśród człon ków Sto wa rzy sze niaElek try ków Pol skich jest wie lu spe cja li stówi eks per tów przy go to wa nych do współ dzia ła -nia z wła dza mi pań stwo wy mi i sa mo rzą do -wy mi w ce lu opra co wa nia ogól no pol skie gopro gra mu pod nie sie nia bez pie czeń stwa użyt -ko wa nia urzą dzeń elek trycz nych.Czas do trzy mać kro ku in nym kra jom, nietyl ko eu ro pej skim! Pod nie śmy stan dard ży -cia, czuj my się bez piecz nie z elek trycz no -ścią! Pod czas bie żą cych kon tro li zwróć myuwa gę na stan i za bez pie cze nia in sta la cjielek trycz nych.

Komunikat Stowarzyszenia
Elektryków Polskich

240 wy staw ców z ca łe go świa ta, kil ka na -
ście kon fe ren cji, czte ry im pre zy bran żo we
przy cią gnę ły do Kielc na XII Mię dzy na ro do -
we Tar gi Ener ge ty ki ENEX oraz VII Tar gi Od -
na wial nych Źró deł Ener gii ENEX – No wa
Ener gia bli sko pięć ty się cy zwie dza ją cych. Jed nym z waż niej szych wy da rzeń pod czastar gów ENEX by ła Kra jo wa Kon fe ren cja Re -ne sans Ener ge ty ki Ją dro wej 2009 „Dla cze goener ge ty ka ją dro wa?”, któ ra od by ła siępod pa tro na tem Mi ni ster stwa Go spo dar ki XII Mię dzy na ro do we Tar gi Ener ge ty kiENEX oraz VII Tar gi Od na wial nych Źró dełEner gii ENEX – No wa Ener gia to nic in ne gojak miej sce, gdzie każ de go ro ku spo ty ka ją sięwy twór cy ener gii kon wen cjo nal nej, jak rów -nież fir my zaj mu ją ce się pro duk cją ener gii zeźró deł od na wial nych. Bli sko 240 wy staw cówz Pol ski, Wiel kiej Bry ta nii i Włoch za pre zen -to wa ło naj now sze urzą dze nia i tech no lo gieener ge tycz ne i elek tro ener ge tycz ne, ma szy nyopa la ne bio ma są i na bio pa li wa. Sto iska tar go -we wy peł nił naj no wo cze śniej szy sprzęt zwią -za ny z od na wia lny mi źró dła mi ener gii – jejwy twa rza niem, prze sy ła niem i dys try bu cją. Izba 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 bów pa liw do pro duk -cji OZE” ENEX 2009, któ ra od by ła sięw dniach 3–4 mar ca br. w Kiel cach, w Cen trumKon fe ren cyj nym Tar gów Kiel ce.

Spotkanie
z energią

w Kielcach
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MIĘ DZY NA RO DO WE NE GO CJA CJE
W SPRA WIE UMO WY KLI MA TYCZ NEJ

Od 30 mar ca do 8 kwiet nia w Bonn mia ły miej sce roz mo wystron Ra mo wej Kon wen cji Na ro dów Zjed no czo nych w spra wiezmian kli ma tu. Od cza su kon fe ren cji CO P14 w Po zna niu by ła topierw sza oka zja do prze pro wa dze nia istot nych usta leń na te matmię dzy na ro do we go po ro zu mie nia kli ma tycz ne go dla okre supo ro ku 2012, któ re ma być pod pi sa ne pod ko niec ro ku. USA, któ re po now nie ma ją za an ga żo wać się w ten mię dzy na ro -do wy pro ces, pra cu ją jesz cze nad swo im sta no wi skiem, rów no cze -śnie dą żąc do wdro że nia środ ków ochro ny kli ma tu na po zio miekra jo wym. Wy ni ki trwa ją cej obec nie w ame ry kań skim Kon gre siede ba ty bę dą klu czo we dla po stę pu w ne go cja cjach. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 14-04-2009
KO MI SJA PU BLI KU JE BIA ŁĄ KSIĘ GĘ
PO ŚWIĘ CO NĄ ZMIA NOM KLI MA TU
1 kwiet nia Ko mi sja Eu ro pej ska przy ję ła Bia łą Księ gę w spra wieada pta cji do zmian kli ma tu. Do ku ment wska zu je dzia ła nia nie -zbęd ne do przy go to wa nia UE na spo dzie wa ne zmia ny kli ma tycz -ne. Przy czyn kiem do je go opra co wa nia sta ły się wy ni ki ak tu al nychba dań, któ re mó wią o tym, że wpływ zmian kli ma tu mo że byćszyb szy i bar dziej groź ny niż po da wał ra port Mię dzy rzą do we goZe spo łu (IPCC) z 2007 ro ku, nie za leż nie od po dej mo wa nych środ -ków za rad czych. Ener ge ty ka jest jed nym z tych sek to rów, na któ -re od dzia ły wa nie bę dzie zna czą ce.Ko mi sja pro po nu je dwu eta po we po dej ście. La ta 2009–2012 tookres prze wi dy wa ny na ba da nia nad po ten cjal ny mi dzia ła nia miada pta cyj ny mi, na to miast od ro ku 2013 usta lo ne dzia ła nia ma jąbyć wdra ża ne. Jak pod kre ślo no w do ku men cie, UE mu si pra co waćnad na rzę dzia mi słu żą cy mi do wy mia ny in for ma cji i do świad czeń,oraz roz wi jać me to dy i wskaź ni ki oce ny wpły wu zmian kli ma tycz -nych. Po trzeb na jest ana li za kosz tów i ko rzy ści zwią za nych z re ali -za cją dzia łań do sto so waw czych. Fi nan so wa nie po win no od by waćsię z bu dże tu Wspól no ty, a do dat ko we źró dło ka pi ta łu sta no wićmo gły by m.in. wpły wy z au kcji praw do emi sji w ra mach Sys te muHan dlu Emi sja mi UE. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 16-04-2009

TECH NO LO GIE IN FOR MA TYCZ NE
I KO MU NI KA CYJ NE

DLA CE LÓW ROZ WO JU
GO SPO DAR CZE GO

Ko mi sja Eu ro pej ska opu bli ko wa ła 12 mar ca ko mu ni kat od no -szą cy się do ro li tech no lo gii in for ma tycz nych i ko mu ni ka cyj nych(ICT) w bu do wie ener go efek tyw nych i ni sko emi syj nych go spo da -rek. Ko mi sja przy ję ła am bit ny plan, kon cen tru jąc się na ce lachkrót ko ter mi no wych dla sek to ra ICT i dłu go ter mi no wych ko rzy -ściach dla in nych dzia łów go spo dar ki i spo łe czeń stwa, któ re wy ni -ka ją z po ten cja łu ICT. Do ku ment sta no wić bę dzie pod sta wędo opra co wa nia for mal nych re ko men da cji, za wie ra ją cych ce lei har mo no gram dzia łań dla za in te re so wa nych stron i państw człon -kow skich. Re ko men da cje sta no wić bę dą ra my dla kon kret nych ini -cja tyw i po mia ru ich sku tecz no ści. Za twier dze nie re ko men da cjispo dzie wa ne jest w dru giej po ło wie te go ro ku.

Prze orien to wa nie in no wa cji tech no lo gicz nych na po trze bywzro stu go spo dar cze go po przez wzrost efek tyw no ści ener ge -tycz nej i wy ko rzy sta nie tech no lo gii ni sko emi syj nych po mo żeEu ro pie pod nieść się z obec ne go kry zy su eko no micz ne go. Ko mi -sja pod kre śla zna cze nie ICT dla uzy ska nia oszczęd no ści zu ży ciaener gii oraz do ko na nia głę bo kich prze mian spo łecz nych i zmianw prze my śle. Dzia ła nia bę dą obej mo wa ły trzy gru py. Sek tor ICTokre śli dla sie bie ce le i uzgod ni me to dy po mia ru umoż li wia ją ceoce nę ade kwat no ści, trans pa rent no ści i moż li wo ści we ry fi ka cjizu ży cia ener gii i emi sji wę gla na po zio mie przed się biorstw i sek -to rów. Przed sta wi cie le sek to ra ICT i branż ener go chłon nychwspól nie zi den ty fi ku ją ob sza ry, w od nie sie niu do któ rych moż li -wa jest po pra wa efek tyw no ści wy ko rzy sta nia ener gii i re duk cjaemi sji. Kra je człon kow skie we sprą upo wszech nia nie tech no lo giiin for ma tycz nych i ko mu ni ka cyj nych, aby uru cho mić prze mia nyw za cho wa niu kon su men tów, biz ne su i spo łecz no ści oraz wy -zwo lić za po trze bo wa nie na in no wa cyj ne roz wią za nia z tej dzie -dzi ny. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 26-03-2009
80 MLN EU RO NA PRO JEK TY
IN TE LI GENT NEJ ENER GE TY KI

31 mar ca Ko mi sja Eu ro pej ska za twier dzi ła plan pro gra mu In -tel li gent Ener gy -Eu ro pe (IEE), przy zna jąc na je go wy ko na niebu dżet w wy so ko ści 80 mln EUR. Ce lem pro gra mu jest pro mo -wa nie efek tyw no ści ener ge tycz nej, od na wial nych źró deł ener giioraz „czy ste go” trans por tu. Kwo ta 15 mln EUR prze zna czo na zo -sta nie na wspar cie efek tyw no ści ener ge tycz nej i ener ge ty ki od na -wial nej w mia stach, co po zwo li im włą czyć się w osią ga nie ce -lów Wspól no ty oraz umoż li wi kre owa nie in we sty cji da ją cychmiej sca pra cy. W ra mach IEE współ fi nan so wa ne bę dą 2–3 let nie pro jek ty nie -tech nicz ne, wspie ra ją ce zrów no wa żo ny roz wój i przy czy nia ją cesię do re ali za cji ce lów ochro ny śro do wi ska, bez pie czeń stwa do -staw oraz kon ku ren cyj no ści. Wy klu czo ne są in we sty cje w sprzętkom pu te ro wy i przed się wzię cia ba daw czo -roz wo jo we. Pro jektmu si sku piać uczest ni ków z co naj mniej trzech róż nych kra jówi mo że ubie gać się o do fi nan so wa nie do po zio mu 75% kwa li fi ko -wa nych kosz tów. W pro gra mie mo gą brać udział pry wat ne i pań -stwo we or ga ni za cje z UE, Nor we gii, Is lan dii, Lich tensz taj nui Chor wa cji. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 23-04-2009
RU SZA PRO GRAM PO PRA WY STA NU

EU RO PEJ SKIEJ ENER GE TY KI
Koń ca do bie ga ją pra ce zwią za ne z przy go to wa niem pro gra muna rzecz po pra wy sta nu ener ge ty ki w Eu ro pie (Eu ro pe an Ener gyPro gram me for Re co ve ry, EEPR). Pro gram obej mo wał bę dzie róż -ne przed się wzię cia, w tym bu do wę pię ciu przy brzeż nych farmwia tro wych, trzy dzie stu po łą czeń mię dzy sys te mo wych i sied miuin sta la cji od zy ski wa nia i skła do wa nia CO2. Par la ment Eu ro pej skii Ra da UE osią gnę ły nie for mal ne po ro zu mie nie, zgod nie z któ -rym 2350 mln EUR unij nych fun du szy prze zna czo ne zo sta niena po łą cze nia ga zo we i elek tro ener ge tycz ne, 565 mln EUR na far -my wia tro we, a 1050 mln EUR na przed się wzię cia do ty czą ce od -zy ski wa nia i skła do wa nia CO2. Ne go cjo wa na jest li sta pro jek tów
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in we sty cyj nych. Par la ment pod kre śla, że środ ki, któ re nie znaj dąprze zna cze nia do ro ku 2010 po win ny być au to ma tycz nie prze zna -czo ne do wy ko rzy sta nia w in nych pro jek tach zwią za nych z pod no -sze niem efek tyw no ści ener ge tycz nej i roz wo jem od na wial nychźró deł ener gii. Pro po zy cje tych przed się wzięć przy go tu je Ko mi -sja. W tym sa mym cza sie Ko mi sja Eu ro pej ska opra co wu je kry te riaalo ka cji środ ków dla 10–12 elek trow ni de mon stra cyj nych, dla któ -rych prze wi du je się fi nan so wa nie ze sprze da ży 300 mln po zwo leńna emi sję w ra mach ko lej nej fa zy Sys te mu Han dlu Emi sja mi UE.Ko mi sja chce, aby pro jek ty re ali zo wa ne w ra mach EEPR mo głybyć fi nan so wa ne tak że z Sys te mu Han dlu Emi sja mi, nie mniej niebę dą one uzy ski wa ły te go dru gie go źró dła fi nan so wa nia „au to ma -tycz nie”. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 30-04-2009
KON FE REN CJA ME DE LEC

23–24 mar ca w Istam bu le od by ła się 17 do rocz na kon fe ren cjaME DE LEC – or ga ni za cji gru pu ją cej sto wa rzy sze nia elek tro ener -ge ty ki dzia ła ją ce w re gio nie Mo rza Śród ziem ne go. W spo tka niuuczest ni czy li rów nież przed sta wi cie le sto wa rzy sze nia przed się -biorstw elek tro ener ge ty ki w Eu ro pie (Eu re lec tric) oraz Unii dlaKo or dy na cji Prze sy łu Ener gii Elek trycz nej (UCTE).Pierw szy dzień kon fe ren cji po świę co ny był ba da niom Mię dzy -na ro do wej Agen cji Ener gii (IEA), do ty czą cym per spek tyw tech no -lo gii ener ge tycz nych. Dys ku to wa no o wpły wie przy szłych tech no -lo gii na moż li wo ści ob ni że nia emi sji CO2 i ich zna cze niu dla po li -ty ki kli ma tycz nej UE. Pre zen to wa ne wnio ski mó wią o tym, że zna -czą ca re duk cja jest moż li wa, ale wy ma ga re wo lu cji tech no lo gicz -nej, glo bal ne go za an ga żo wa nia i szyb kich dzia łań.Dru gie go dnia roz mo wy do ty czy ły ener ge ty ki sło necz nej orazpo łą czeń elek tro ener ge tycz nych. De le ga ci prze wod ni czą cej UniiŚród ziem no mor skiej Fran cji, przed sta wi li pro po zy cje spo so bówfi nan so wa nia Me di ter ra ne an So lar Plan i oce nę je go eko no micz nejwy ko nal no ści. Se kre ta riat ME DE LEC za pre zen to wał dwa sce na -riu sze roz wo ju śród ziem no mor skie go pier ście nia sie ci elek tro -ener ge tycz nych. Obej mo wa ły one bu do wę po łą czeń pod mor skichoraz roz bu do wę po łą czeń po mię dzy Ma ro kiem i Hisz pa nią, a tak -że Tur cją i UCTE. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 02-04-2009
PO STĘP W BU DO WIE BAŁ TYC KIE GO

RYN KU ENER GII ELEK TRYCZ NEJ
27 kwiet nia na spo tka niu w Wil nie pre mie rzy Li twy, Ło twy i Es -to nii pod pi sa li po ro zu mie nie, któ re umoż li wi roz po czę cie bu do wypo łą cze nia elek tro ener ge tycz ne go po mię dzy Szwe cją i sie cią bał -tyc ką. Pre mie rzy przy ję li po nad to de kla ra cję do ty czą cą za sad roz -wo ju wspól ne go bał tyc kie go ryn ku ener gii elek trycz nej.Pro jek to wa na li nia o dłu go ści 340 km po łą czy Li twę i Szwe cję.Bę dzie to po łą cze nie ka blo we prą du sta łe go, umoż li wia ją ce prze -pływ mo cy na po zio mie 700–1000 MW. Re ali za cja pro jek tu jestopóź nio na z uwa gi na spo ry Ło twy i Li twy. Ło twa wy ra ża ła oba -wy, że ma łe otwar cie ryn ku ener gii elek trycz nej w re gio nie Mo rzaBał tyc kie go – szcze gól nie na Li twie – utrud ni peł ną re ali za cję ko -rzy ści, ja kie stwa rza uru cho mie nie no we go po łą cze nia. Rów nież ope ra tor sys te mu prze sy ło we go Szwe cji, spół ka Sven -ska Kra ft nat, po stu lo wa ła li be ra li za cję ryn ku bał tyc kie go, co by łowa run kiem wstęp nym jej za an ga żo wa nia się w pro jekt. Z te go po -wo du roz mo wy do ty czą ce bu do wy po łą cze nia pro wa dzo ne by łyrów no le gle z ne go cja cja mi w spra wie ryn ku. W re zul ta cie usta lo -no, że po wsta ną pro jek ty re gu la cji do ty czą cych im por tu ener giielek trycz nej z kra jów spo za UE oraz ob ło że nia qu asi -opła ta mi cel -ny mi ener gii elek trycz nej po cho dzą cej z Ro sji. Opła ty dla im por tuz Ro sji wy ni ka ją z fak tu, że ro syj skie elek trow nie pod le ga ją niż -

szym stan dar dom śro do wi sko wym niż te w UE i dla te go mo gą pro -du ko wać ener gię elek trycz ną znacz nie ta niej.Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 06-05-2009
UE NIE ZRE ALI ZU JE
CE LÓW PRZY JĘ TYCH

DLA WY KO RZY STA NIA OZE 
Opu bli ko wa ny 24 kwiet nia przez Ko mi sję Eu ro pej ską ra port zesta nu wy ko rzy sta nia od na wial nych źró deł ener gii (OZE) w elek -tro ener ge ty ce i trans por cie mó wi o nie jed no li tym po stę pie i za gro -że niu dla re ali za cji ce lów UE prze wi dzia nych na rok 2010. Praw -do po dob nie tyl ko 19% wy no sił bę dzie udział ener gii elek trycz nejpo cho dzą cej z OZE, w sto sun ku do pla no wa nych 21%. Za sto so wa -nie OZE w trans por cie prze wi du je się na po zio mie 4% za miastprzy ję tych 5,75%. Ra port przed sta wia po wo dy ta kiej sy tu acji i za -wie ra kon klu zję, że Dy rek ty wa w spra wie źró deł od na wial nychz 2009 ro ku sta no wi od po wiedź na pro ble my tej dzie dzi ny ener ge -ty ki, sta no wiąc do brą pod sta wę do eli mi no wa nia ba rier i roz wo juOZE w okre sie na stęp nych 10 lat.Ra port kon cen tru je się na re ali za cji ce lów zwią za nych z OZEw la tach 2004 – 2006, w po szcze gól nych pań stwach. Je dy nie Da -nia, Ho lan dia, Niem cy i Wę gry ro bią wy star cza ją ce po stę py, osią -ga jąc lub prze kra cza jąc ce le pla ni stycz ne. W ca łej UE wy ko rzy sta -nie od na wial nych źró deł ener gii dla po trzeb pro duk cji ener gii elek -trycz nej wy no si ło 14,5% w 2004 ro ku (UE -25) i 15,7% w 2006 ro -ku (UE -27). Nie za leż nie od obec ne go sta nu Ko mi sja prze wi du je,że uzy ska nie 20% wy ko rzy sta nia OZE do ro ku 2020 – co wy ma gapro duk cji ener gii elek trycz nej z tych źró deł na po zio mie 35% – jestre al ne. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 07-05-2009

RE ZO LU CJA PE
W SPRA WIE WPŁY WU

PÓL ELEK TRO MA GNE TYCZ NYCH 
Na po sie dze niu ple nar nym 1–2 kwiet nia Par la ment Eu ro pej skiprzy jął ra port po świę co ny zdro wot nym wzglę dom od dzia ły wa niapól elek tro ma gne tycz nych (He alth Con cerns As so cia ted withElec tro ma gne tic Fields). Ten nie wią żą cy praw nie do ku ment po -wstał w od po wie dzi na ob ser wo wa ne przez Par la ment nie po ko jespo łecz ne, zwią za ne z roz po wszech nia niem tech no lo gii bez prze -wo do wych, in sta la cją no wych an ten GSM oraz na ra że niem lu dzina obec ność li nii elek tro ener ge tycz nych.Po do ko na niu we ry fi ka cji re ko men da cji UE do ty czą cych do -pusz czal nych pa ra me trów pól w oto cze niu lu dzi, Par la ment zwró -cił się do Ko mi sji Eu ro pej skiej o prze gląd na uko wych pod staw dlausta le nia przy ję tych li mi tów i oce nę ich ade kwat no ści. Nie za leż nieod wy ni ków tych dzia łań, Ko mi sja, we współ pra cy z eks per ta miz kra jów człon kow skich i prze my słu, we zwa na zo sta ła do opra co -wa nia wy tycz nych do ty czą cych sto so wa nia tech no lo gii ob ni ża ją -cych na ra że nie na wpływ pól elek tro ma gne tycz nych.Po sło wie sto ją na sta no wi sku, iż w przy pad ku bu do wy no wychli nii elek tro ener ge tycz nych naj wyż szych na pięć w in te re sie spo -łecz nym le ży pro wa dze nie ne go cja cji z udzia łem przed sta wi cie liprze my słu, władz pu blicz nych i woj sko wych oraz spo łe czeń stwa.Po dej ście ta kie ma za pew nić „bez piecz ną” lo ka li za cję no wej in fra -struk tu ry. Par la ment za mie rza do pro wa dzić do opra co wa nia i upu -blicz nie nia map pre zen tu ją cych od dzia ły wa nie li nii elek tro ener ge -tycz nych wy so kie go na pię cia. Ma py i od no śne in for ma cje ma jąbyć za miesz cza ne na stro nach in ter ne to wych na po trze by kon sul -ta cji spo łecz nych i pu bli ka cji w in nych me diach.Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 17-04-2009
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1. Stan obec ny
i per spek ty wy roz wo ju
elek trow ni wia tro wych

w Pol sce
Dla kra jów Unii Eu ro pej skiej dy rek ty -

wa 2001/77/EC okre śla cel ilo ścio wy w od nie -
sie niu do ener gii elek trycz nej wy twa rza nej
w źró dłach od na wial nych na 21% cał ko wi te go
zu ży cia ener gii elek trycz nej w 2010 ro ku. Ce lem
stra te gicz nym po li ty ki ener ge tycz nej Pol ski jest
zwięk sze nie wy ko rzy sta nia od na wial nych za so -
bów ener gii i uzy ska nie 7,5% udzia łu ener gii
elek trycz nej wy two rzo nej w źró dłach od na wial -
nych w kra jo wym zu ży ciu ener gii elek trycz nej
brut to w ro ku 2010 [11]. W związ ku z przy ję tym
w mar cu 2007 ro ku, w Bruk se li, zo bo wią za niem
o osią gnię ciu w 2020 ro ku 20% udzia łu ener gii
ze źró deł od na wial nych w struk tu rze zu ży cia pa -
liw pier wot nych, kra je człon kow skie sta ją
przed no wy mi wy zwa nia mi po ro ku 2010.

W 2005 r. ener gia elek trycz na ze źró deł od na -
wial nych za spo ko iła 15% cał ko wi te go za po trze -
bo wa nia na ener gię elek trycz ną w Unii Eu ro pej -
skiej. W źró dłach od na wial nych, z wy łą cze niem
elek trow ni wod nych, wy two rzo no 148 TW . h,
co od po wia da łącz ne mu zu ży ciu ener gii elek -
trycz nej w Ir lan dii, Au strii i Por tu ga lii. Uzy ska -
ny wy nik moż na uznać za po zy tyw ny dzię ki sta -
ra niom kil ku ak tyw nych państw człon kow skich,
jed nak wie le państw jest da le ko od osią gnię cia
swo ich ce lów kra jo wych [11, 12].

Od 1 paź dzier ni ka 2005 r. funk cjo nu je w Pol -
sce zmie nio ny sys tem wspar cia ener gii elek -
trycz nej wy twa rza nej w od na wial nych źró dłach
ener gii. Zgod nie z usta wą „Pra wo ener ge tycz -
ne” przed się bior stwa ener ge tycz ne, zaj mu ją ce
się sprze da żą ener gii elek trycz nej od bior com
koń co wym, ma ją obo wią zek uzy ska nia i przed -

sta wie nia do umo rze nia Pre ze so wi Urzę du Re -
gu la cji Ener ge ty ki okre ślo nej licz by świa dectw
po cho dze nia ener gii elek trycz nej wy two rzo nej
w od na wial nych źró dłach ener gii, bądź uisz cze -
nia opła ty za stęp czej. Roz dzie la jąc świa dec twa
po cho dze nia ener gii elek trycz nej wy two rzo nej
w źró dłach od na wial nych od ener gii fi zycz nej
umoż li wio no ob rót na gieł dzie pra wa mi ma jąt -
ko wy mi, wy ni ka ją cy mi z tych świa dectw. Uzu -
peł nie niem te go me cha ni zmu, ja ko kon se kwen -
cja roz dzia łu fi zycz ne go prze pły wu ener gii
elek trycz nej od świa dectw po cho dze nia, jest
obo wią zek za ku pu przez przed się bior stwa ener -
ge tycz ne peł nią ce ro lę sprze daw cy z urzę du, ca -
łej ener gii elek trycz nej wy two rzo nej w źró dłach
od na wial nych, przy łą czo nych do sie ci znaj du ją -
cych się na ob sza rze dzia ła nia da ne go sprze -
daw cy, po śred niej ce nie ryn ko wej [14].

Gwał tow ny wzrost za in te re so wa nia wy ko -
rzy sta niem od na wial nych za so bów ener gii jest
zwią za ny przede wszyst kim z no wym kształ tem
po li ty ki ener ge tycz nej Pol ski po wstą pie niu
do Unii Eu ro pej skiej, jak rów nież z po wszech -
nym do stę pem do naj now szych tech no lo gii
w tej dzie dzi nie.

Jed no cze śnie ob ser wu je się sta ły wzrost za in -
te re so wa nia in we sto rów ener ge ty ką wia tro wą
– elek trow nia mi wia tro wy mi ja ko tech no lo gią
wy twa rza nia ener gii elek trycz nej. Obec nie
w ana li zach po zwa la ją cych na do ko na nie oce ny
wpły wu pla no wa nej elek trow ni (far my) wia tro -
wej na pra cę kra jo we go sys te mu elek tro ener ge -
tycz ne go (KSE), w wa rian cie mak sy mal nym,
uwzględ nia się łącz ną moc za in sta lo wa ną
w źró dłach wia tro wych na po zio mie oko -
ło 9 GW. We dług pro gno zy Eu ro pe an Wind
Ener gy As so cia tion [5], w 2010 ro ku moc za in -
sta lo wa na elek trow ni wia tro wych w Pol sce
prze kro czy 1,2 GW. Ana li zy wy ko na ne dla KSE

wska zu ją, iż ist nie ją moż li wo ści przy łą cze nia
elek trow ni wia tro wych o łącz nej mo cy oko -
ło 5 GW bez ko niecz no ści zna czą cych in we sty -
cji sie cio wych. Z ko lei w ra por cie Pol skie go
Sto wa rzy sze nia Ener ge ty ki Wia tro wej [7]
stwier dza się, że w 2020 ro ku jest re al ne osią -
gnię cie po zio mu 13,6 GW mo cy za in sta lo wa nej
w te go ro dza ju źró dłach.

W ta be li 1 przed sta wio no moc za in sta lo wa ną
i ilość ener gii elek trycz nej wy pro du ko wa nej
w po szcze gól nych tech no lo giach wy ko rzy stu ją -
cych od na wial ne za so by ener gii w la tach
2006–2008 w Pol sce, na to miast na rys. 1 zi lu stro -
wa no te wiel ko ści oraz czas wy ko rzy sta nia mo cy
za in sta lo wa nej, dla elek trow ni wia tro wych.

Z ko lei w ta bli cy 2 przed sta wio no per spek ty -
wy roz wo ju elek trow ni wia tro wych w Pol sce
wy ni ka ją ce z za in te re so wa nia in we sto rów
(w tym po ten cjal nych) [15].
2. Ge ne ra to ry elek trow ni

wia tro wych
W elek trow ni wia tro wej sil nik wia tro wy na -

pę dza ge ne ra tor elek trycz ny, któ rym mo że być
prąd ni ca bocz ni ko wa prą du sta łe go, ge ne ra tor
asyn chro nicz ny lub syn chro nicz ny.
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Przyłączanie i praca elektrowni wiatrowych
w systemie elektroenergetycznym

– wybrane aspekty. Część 1.

Ta bli ca 1. Moc za in sta lo wa na i ener gia elek trycz na wy two rzo na w kon ce sjo no wa nych in sta la cjach OZE w Pol sce

Ro dzaj źró dła Moc za in sta lo wa na [MW] Ener gia wy two rzo na [MWh]

2006 2007 2008 2006 2007 2008

Elek trow nie na bio gaz 36,760 45,699 54,615 116 691,863 161 767,939 220 854,469

Elek trow nie na bio ma sę 238,790 255,390 231,990 503 846,206 545 764,936 515 044,320

Elek trow nie wia tro we 152,560 287,909 451,090 257 037,412 472 116,429 784 455,747

Elek trow nie wod ne 934,031 934,779 940,576 2 029 635,604 2 252 659,312 2 152 024,683

Współ spa la nie1 – – – 1 314 336,612 1 797 217,058 2 520 408,165

RA ZEM 1 362,141 1 523,777 1 678,271 4 221 547,697 5 229 525,674 6 192 287,384

Rys. 1. Moc za in sta lo wa na, wy two rzo na ener gia elek -
trycz na i czas wy ko rzy sta nia mo cy za in sta lo wa nej
elek trow ni wia tro wych w Pol sce w la tach 2006–2008



Naj prost szy jest układ z prąd ni cą bocz ni ko wą
prą du sta łe go. Uzy sku je się sta łe na pię cie w sie -
ci przy róż nych pręd ko ściach wia tru dzię ki re -
gu la cji wzbu dze nia.

Współ cze sne elek trow nie wia tro we o mo -
cach po nad 100 kW są zwy kle wy po sa żo ne
w ge ne ra to ry asyn chro nicz ne lub syn chro nicz ne
i na ogół współ pra cu ją z sie cią ener ge ty ki za wo -

do wej. W elek trow niach o mo cach 100÷300 kW
by wa ją sto so wa ne ge ne ra to ry 6- lub 8-bie gu no -
we, po łą czo ne z sil ni kiem wia tro wym prze kład -
nią łań cu cho wą lub zę ba tą. Przy wyż szych mo -
cach 1500÷2000 kW cza sem re zy gnu je się
z prze kład ni i uży wa ge ne ra to rów syn chro nicz -
nych, z wy sta ją cy mi bie gu na mi (300 bie gu nów
przy 20 obr/min). 

Ge ne ra tor jest naj czę ściej lo ka li zo wa ny wraz
z sil ni kiem wia tro wym na szczy cie wie ży, rza -
dziej na po zio mie te re nu. Ro dza je ma szyn uży -
wa nych ja ko ge ne ra to ry w elek trow niach wia -
tro wych w za leż no ści od spo so bu współ pra cy
z sie cią ener ge ty ki za wo do wej ze sta wio no w ta -
bli cy 3.

Duń ska fir ma Ve stas Wind Sys tems A/S jest
naj więk szym świa to wym pro du cen tem tur bo ze -
spo łów wia tro wych, dru gim z ko lei jest nie -
miec ki Ener con, trze cim duń ska fir ma NEG Mi -
con a czwar te miej sce zaj mu je hisz pań ska Ga -
me sa. Wszy scy z 10 naj więk szych pro du cen tów
ofe ru ją tur bo ze spo ły wia tro we o mo cy „me ga -
wa to wej”. Naj bar dziej po wszech ne jest roz wią -
za nie ze zmien ną pręd ko ścią ob ro to wą i re gu la -
cją ty pu „pitch”. Je dy nie fir ma Bo nus kon se -
kwent nie sto su je roz wią za nia ze sta łą pręd ko -
ścią ob ro to wą i re gu la cją ty pu „pitch”, na to -
miast wszy scy po zo sta li pro du cen ci z czo ło -
wej 10-tki ofe ru ją co naj mniej je den, spo śród
swo ich dwóch TW o naj więk szej mo cy, ja ko
roz wią za nie ze zmien ną pręd ko ścią ob ro to wą.
Naj czę ściej sto so wa nym ty pem ge ne ra to ra jest
ma szy na in duk cyj na (z wir ni kiem klat ko wym
lub pier ście nio wym). Tyl ko 2 pro du cen tów,
Ener con i Ma de (Hisz pa nia), sto su je ge ne ra to ry
syn chro nicz ne. Wszy scy pro du cen ci wy po sa ża -
ją tur bo ze spo ły wia tro we (TW) w trans for ma to -
ry pod wyż sza ją ce na pię cie a tyl ko je den – Ener -
con – ofe ru je roz wią za nie ze zmien ną pręd ko -
ścią ob ro to wą, bez prze kład ni me cha nicz nej [1].

W ta bli cy 4 przed sta wio no cha rak te ry sty kę
roz wią zań sto so wa nych przez czo ło wych pro -
du cen tów.
3. Wy ma ga nia sta wia ne
w Pol sce elek trow niom

wia tro wym przez
in struk cje ru chu

i eks plo ata cji sie ci
Elek trow nie (far my) wia tro we mo gą sta no -

wić ele ment sku tecz nej re gu la cji prze pły wów
w sie ci elek tro ener ge tycz nej. Mo gą jed nak rów -
nież stać się przy czy ną po waż nych za bu rzeń
w pra cy sys te mu elek tro ener ge tycz ne go oraz
źró dłem je go de sta bi li za cji. 

Przy łą cza nie elek trow ni wia tro wych do sie ci
elek tro ener ge tycz nej re gu lu ją w Pol sce na stę -
pu ją ce do ku men ty:
1) Usta wa Pra wo Ener ge tycz ne,
2) Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki

z dnia 4 ma ja 2007 ro ku w spra wie szcze gó -
ło wych wa run ków funk cjo no wa nia sys te mu
elek tro ener ge tycz ne go [13],
3) In struk cja ru chu i eks plo ata cji sie ci prze sy ło -

wej (IRiESP) [3],

DZIAŁ NAUKOWO-TECHNICZNY

36

Ta bli ca 2. Per spek ty wy roz wo ju ener ge ty ki wia tro wej w Pol sce

Wy szcze gól nie nie Moc [MW] Licz ba farm

Moc przy łą cze nio wa i licz ba farm wia tro wych, któ rym wy da no
wa run ki przy łą cze nia (w tym do sie ci prze sy ło wej) 5368 (1330) 119 (8)

Moc i licz ba farm wia tro wych, któ rym okre ślo no i uzgod nio no
za kre sy wy ko na nia eks per tyz 44 273 696

Moc farm wia tro wych, dla pro jek tów któ rych PSE -Ope ra tor S.A.
udo stęp nił mo de le ob li cze nio we wy ko naw com eks per tyz ok. 27 288 –

Ge ne ra to ry asyn chro nicz ne Ge ne ra to ry syn chro nicz ne

a) bez po śred nie po łą cze nie z sie cią g) bez po śred nie po łą cze nie z sie cią

n = (1-s) 60f/p; s ≈ 0÷0,08 n = 60f/p
po bór mo cy bier nej in duk cyj nej re gu la cja bier nej mo cy wyj ścio wej

b) po łą cze nie z sie cią z po śred nic twem h) po łą cze nie z sie cią prą du sta łe go
prze twor nic ener go elek tro nicz nych

n ≈ (0,8÷1,2) 60f/p
po bór mo cy bier nej in duk cyj nej,
re gu la cja bier nej mo cy wyj ścio wej n ≈ 0,5÷1,2 nN

c) po łą cze nie z sie cią z po śred nic twem i) po łą cze nie z sie cią z po śred nic twem
prze mien ni ka AC prze twor nic ener go elek tro nicz nych

n ≈ (0,5÷1,2) 60f/p
n ≈ (0,8¸1,2) 60f/p po bór mo cy bier nej in duk cyj nej,
po bór mo cy bier nej in duk cyj nej re gu la cja bier nej mo cy wyj ścio wej

d) układ z dy na micz ną re gu la cją po śli zgu j) po łą cze nie z sie cią z po śred nic twem
prze twor nic ener go elek tro nicz nych

n ≈ (0,5÷1,2) 60f/p
n = (1-s) 60f/p; s ≈ 0÷0,1 (0,3) po bór mo cy bier nej in duk cyj nej,
po bór mo cy bier nej in duk cyj nej re gu la cja bier nej mo cy wyj ścio wej

e) nad syn chro nicz na ka ska da Kra me ra k) po łą cze nie z sie cią z po śred nic twem
prze twor nic ener go elek tro nicz nych

n ≈ (0,6÷1,2) 60f/p
n ≈ (0,8÷1,3) 60f/p po bór mo cy bier nej in duk cyj nej,
po bór mo cy bier nej in duk cyj nej re gu la cja bier nej mo cy wyj ścio wej

f) ge ne ra tor asyn chro nicz ny po dwój nie l) po łą cze nie z sie cią z po śred nic twem
za si la ny prze mien ni ka AC

n ≈ (0,8÷1,2) 60f/p n ≈ (0,8÷1,2) 60f/p
re gu la cja bier nej mo cy wyj ścio wej po bór mo cy bier nej in duk cyj nej

SEE – sys tem elek tro ener ge tycz ny, GAS – ge ne ra tor asyn chro nicz ny, GS – ge ne ra tor syn chro nicz -
ny; n – me cha nicz na pręd kość ob ro to wa, nN – zna mio no wa pręd kość ob ro to wa, s – po ślizg ge ne -
ra to ra, p – licz ba par bie gu nów, f – czę sto tli wość w sie ci
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Ta bli ca 3. Ro dza je ma szyn uży wa nych ja ko ge ne ra to ry w elek trow niach wia tro wych w za leż no -
ści od spo so bu współ pra cy z sie cią elek tro ener ge tycz ną ener ge ty ki za wo do wej



4) In struk cje ru chu i eks plo ata cji sie ci dys try bu -
cyj nych (IRiESD) [4].
In struk cja ru chu i eks plo ata cji sie ci dys try bu -

cyj nej okre śla szcze gó ło we wa run ki ko rzy sta -
nia z sie ci dys try bu cyj nej przez jej użyt kow ni -
ków oraz wa run ki i spo sób pro wa dze nia ru chu,
eks plo ata cji i pla no wa nia roz wo ju sie ci dys try -
bu cyj nych, w szcze gól no ści do ty czą ce:
1) Przy łą cze nia urzą dzeń wy twór czych, sie ci

dys try bu cyj nych, urzą dzeń od bior ców koń -
co wych, po łą czeń mię dzy sys te mo wych oraz
li nii bez po śred nich;
2)Wy ma gań tech nicz nych dla urzą dzeń, in sta -

la cji i sie ci wraz z nie zbęd ną in fra struk tu rą
po moc ni czą;
3) Kry te riów bez pie czeń stwa funk cjo no wa nia

sys te mu elek tro ener ge tycz ne go, w tym
uzgad nia nia pla nów dzia ła nia na wy pa dek
za gro że nia wy stą pie nia awa rii o znacz nych
roz mia rach w sys te mie elek tro ener ge tycz -
nym oraz od bu do wy te go sys te mu po wy stą -
pie niu awa rii;
4)Współ pra cy po mię dzy ope ra to ra mi sys te -

mów elek tro ener ge tycz nych, w tym w za kre -
sie ko or dy no wa nej sie ci 110 kV;
5) Prze ka zy wa nia in for ma cji po mię dzy przed -

się bior stwa mi ener ge tycz ny mi oraz po mię -
dzy przed się bior stwa mi ener ge tycz ny mi
a od bior ca mi;

6) Pa ra me trów ja ko ścio wych ener gii elek trycz -
nej i stan dar dów ja ko ścio wych ob słu gi użyt -
kow ni ków sys te mu.
Przy łą cze nie do sie ci na stę pu je na pod sta -

wie umo wy o przy łą cze nie i po speł nie niu wa -
run ków przy łą cze nia, okre ślo nych przez ope -
ra to ra sys te mu dys try bu cyj ne go, do któ re go
sie ci pod miot ubie ga się o przy łą cze nie. Pro ce -
du ra przy łą cze nia do sie ci prze bie ga na stę pu -
ją co:
1) Po zy ska nie przez pod miot od ope ra to ra sys -

te mu dys try bu cyj ne go wnio sku o okre śle nie
wa run ków przy łą cze nia;
2) Zło że nie przez pod miot u ope ra to ra sys te mu

dys try bu cyj ne go kom plet ne go wnio sku
o okre śle nie wa run ków przy łą cze nia, zgod -
ne go ze wzo rem obo wią zu ją cym u da ne go
ope ra to ra sys te mu dys try bu cyj ne go;
3)Wy da nie przez ope ra to ra sys te mu dys try bu -

cyj ne go wa run ków przy łą cze nia i pro jek tu
umo wy o przy łą cze nie;
4) Za war cie przez stro ny umo wy o przy łą cze -

nie;
5) Re ali za cja przy łą cza (-y) i nie zbęd nej roz bu -

do wy sie ci;
6) Prze pro wa dze nie prób i od bio rów czę ścio -

wych oraz prób koń co wych i osta tecz ne go
od bio ru roz bu do wy wa nej sie ci, przy łą cza
i przy łą cza nych in sta la cji;

7) Za war cie przez stro ny umo wy sprze da ży
i umo wy o świad cze nie usług dys try bu cji lub
umo wy kom plek so wej;
8) Przy łą cze nie do sie ci dys try bu cyj nej.

Elek trow nie wia tro we o mo cy rzę du kil ku
MW są przy łą cza ne głów nie do sie ci śred nie go
na pię cia SN, więc na le żą do trze ciej gru py przy -
łą cze nio we j2. Pod le ga ją one ope ra to rom sie ci
dys try bu cyj nej i mu szą speł niać wy ma ga nia te -
go ope ra to ra, wy mie nio ne w in struk cji ru chu
i eks plo ata cji sie ci dys try bu cyj nej. Pod miot
ubie ga ją cy się o przy łą cze nie elek trow ni wia -
tro wej do sie ci skła da wnio sek o okre śle nie wa -
run ków przy łą cze nia. Do wnio sku na le ży do łą -
czyć do ku ment po twier dza ją cy ty tuł praw ny
pod mio tu do ko rzy sta nia z obiek tu, plan za bu -
do wy lub szkic okre śla ją cy usy tu owa nie obiek -
tu wzglę dem ist nie ją cej sie ci. Dla elek trow ni
o mo cy po wy żej 2 MW, przy łą czo nych do sie ci
SN, mu si być wy ko na na i uzgod nio na z da nym
OSD eks per ty za wpły wu elek trow ni wia tro -
wych na sys tem elek tro ener ge tycz ny. W przy -
pad ku farm wia tro wych przy łą czo nych do sie ci
WN 110 kV eks per ty za ta, prócz uzgod nie nia
z OSD, pod le ga rów nież uzgod nie niu z OSP
(Pol skie Sie ci Elek tro ener ge tycz ne Ope ra tor
S.A.). Na stęp nym kro kiem jest uzy ska nie wa -
run ków przy łą cze nia od ope ra to ra sie ci dys try -
bu cyj nej. Wa run ki przy łą cze nia, wy da wa ne
przez ope ra to rów sie ci, okre śla ją:
1)Miej sce przy łą cze nia, ro zu mia ne ja ko punkt

sie ci, w któ rym przy łą cze łą czy się z sie cią;
2)Miej sce do star cza nia ener gii elek trycz nej;
3)Moc przy łą cze nio wą;
4) Ro dzaj po łą cze nia z sie cią obiek tu lub in nych

sie ci wy mie nio nych we wnio sku o okre śle nie
wa run ków przy łą cze nia;
5) Za kres nie zbęd nych zmian w sie ci zwią za -

nych z przy łą cze niem;
6)Wy ma ga nia wy ni ka ją ce z IRiESD;
7)Miej sce za in sta lo wa nia ukła du po mia ro wo -

-roz li cze nio we go;
8)Wy ma ga nia do ty czą ce ukła du po mia ro wo -

-roz li cze nio we go, w tym m.in. trans mi sji da -
nych po mia ro wych;
9) Ro dzaj i usy tu owa nie za bez pie cze nia głów -

ne go, da ne zna mio no we oraz in ne nie zbęd ne
wy ma ga nia w za kre sie elek tro ener ge tycz nej
au to ma ty ki za bez pie cze nio wej i sys te mo -
wej.
Po speł nie niu wszyst kich wy ma gań, wy ni ka -

ją cych z wa run ków przy łą cze nia, stro ny za wie -
ra ją umo wę o przy łą cze nie do sie ci dys try bu cyj -
nej, któ ra okre śla, co naj mniej:
1) Stro ny za wie ra ją ce umo wę;
2) Przed miot umo wy wy ni ka ją cy z wa run ków

przy łą cze nia;
3) Ter min re ali za cji przy łą cze nia;
4)Wy so kość opła ty za przy łą cze nie i spo sób jej

re gu lo wa nia (np. wg obo wią zu ją cej ta ry fy
OSD PGE Dys try bu cja War sza wa – Te ren sp.
z o.o. za przy łą cze nie do sie ci dys try bu cyj nej
od na wial nych źró deł ener gii po bie ra się po -
ło wę opła ty usta lo nej na pod sta wie rze czy wi -
stych na kła dów po nie sio nych przez OSD
na re ali za cję przy łą cze nia);
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Ta bli ca 4. Opis roz wią zań sto so wa nych przez naj więk szych pro du cen tów

Pro du cent, typ Ozna cze nie Re gu la cja mo cy 
In for ma cje do dat ko wei moc TW roz wią za nia i pręd kości

Vestas, V80, C1 “pitch”, zmienna WRIG (DFIG plan)
2.0 MW prędkość Napięcie generatora: 690 V

z ograniczeniem Prędkość generatora: 905÷1915 min-1

Prędkość wirnika: 9÷19 min-1

Vestas, V80, B1 “pitch”, zmienna WRIG
1.8 MW prędkość Napięcie generatora: 690 V

z ograniczeniem Prędkość generatora: 1800÷1980 min-1

Prędkość wirnika: 15,3÷16,8 min-1

Enercon, E112, D1 “pitch”, zmienna Multiple WRIG
4.5 MW prędkość Napięcie generatora: 440 V

Prędkość generatora i wirnika: 8÷13 min-1

Enercon, E66, D1 “pitch”, zmienna Multiple WRIG
2 MW prędkość Napięcie generatora: 440 V

Prędkość generatora i wirnika: 10÷22 min-1

NEG Micon, C1 “pitch”, zmienna WRIG (DFIG plan)
NM80, 2.75 MW prędkość Napięcie generatora (stator/rotor): 960/690 V

z ograniczeniem Prędkość generatora: 756÷1103 min-1

Prędkość wirnika: 12÷17,5 min-1

NEG Micon, A2 aktywna “stall”, SCIG
NM72, 2 MW stała prędkość Napięcie generatora: 960 V

Prędkość generatora: 1002,4 min-1

i 1503,6 min-1
Prędkość wirnika: 12 min-1 i 18 min-1

Gamesa, G83, C1 “pitch”, zmienna WRIG
2.0 MW prędkość Napięcie generatora: 690 V

z ograniczeniem Prędkość generatora: 900÷1900 min-1

Prędkość wirnika: 9÷19 min-1

Gamesa, G80, B1 “pitch”, zmienna WRIG (OptiSlip_ plan)
1.8 MW prędkość Napięcie generatora: 690 V

z ograniczeniem Prędkość generatora: 1818÷1944 min-1

Prędkość wirnika: 15,1÷16,1 min-1

SCIG – prąd ni ca in duk cyj na z wir ni kiem klat ko wym (Squ ir rel Ca ge In duc tion Ge ne ra tor),
WRIG – prąd ni ca in duk cyj na z wir ni kiem pier ście nio wym (Wo und Ro tor In duc tion Ge ne ra tor),
DFIG – prąd ni ca in duk cyj na z za si la nym wir ni kiem (Do ubly Fed In duc tion Ge ne ra tor),
Opti Slip – roz wią za nie ze zmien ną re zy stan cją wir ni ka.



5)Miej sce roz gra ni cze nia wła sno ści sie ci
przed się bior stwa ener ge tycz ne go i in sta la -
cji pod mio tu przy łą cza ne go;
6) Za kres ro bót nie zbęd nych przy re ali za cji

przy łą cze nia;
7)Wy ma ga nia do ty czą ce lo ka li za cji ukła du

po mia ro wo -roz li cze nio we go i je go pa ra me -
trów;
8)Wa run ki udo stęp nia nia przed się bior stwu

ener ge tycz ne mu nie ru cho mo ści na le żą cej
do pod mio tu przy łą cza ne go w ce lu bu do wy
lub roz bu do wy sie ci nie zbęd nej do re ali za -
cji przy łą cze nia;
9) Prze wi dy wa ny ter min za war cia umo wy,

na pod sta wie któ rej na stą pi do star cza nie lub
po bie ra nie ener gii;
10) Pla no wa ne ilo ści ener gii elek trycz nej po -

bie ra nej na po trze by wła sne oraz wpro wa -
dza nej do sie ci OSD;
11)Moc przy łą cze nio wą po trzeb wła snych oraz

moc przy łą cze nio wą elek trow ni wia tro wej;
12) Od po wie dzial ność stron za nie do trzy ma nie

wa run ków umo wy, a w szcze gól no ści
za opóź nie nie ter mi nu re ali za cji prac w sto -
sun ku do usta lo ne go w umo wie;
13) Okres obo wią zy wa nia umo wy i wa run ki jej

roz wią za nia.
Za łą cze nie jed nost ki wy twór czej do sie ci,

po do pro wa dze niu jej do syn chro ni zmu, jest
moż li we tyl ko wte dy, gdy na pię cie we wszyst -
kich trzech fa zach ma od po wied nie pa ra me try.
W przy pad ku sto so wa nia ochro ny przed ob ni że -
niem na pię cia po wo du ją cej odłą cze nie jed nost -
ki wy twór czej od sie ci dys try bu cyj nej, po win na
mieć ona zwło kę cza so wą rzę du kil ku mi nut po -
mię dzy po wro tem na pię cia w sie ci dys try bu cyj -
nej, a po now nym za łą cze niem jed nost ki wy -
twór czej. Elek trow nie wia tro we są zwy kle łą -
czo ne w far my wia tro we (na wet kil ka dzie siąt
MW), dla te go mo gą być przy łą cza ne do sie ci
o na pię ciu 110 kV – na le żą wów czas do dru giej
gru py przy łą cze nio we j3.

Elek trow nie wia tro we nie mo gą wpły wać na
pa ra me try sie ci elek tro ener ge tycz nej, w któ rej
pra cu ją. Czę sto tli wość zna mio no wa w sie ci wy -
no si 50 Hz z do pusz czal nym od chy le niem za -
wie ra ją cym się w prze dzia le od – 0,5 Hz do
+ 0,2 Hz przez 99,5% cza su ty go dnia. W każ -
dym ty go dniu 95% ze zbio ru 10-mi nu to wych
śred nich war to ści sku tecz nych na pię cia za si la ją -
ce go po win no mie ścić się w prze dzia le od chy leń
± 5% na pię cia zna mio no we go lub de kla ro wa ne -
go. Szyb kie zmia ny na pię cia spo wo do wa ne pul -
sa cją mo cy w elek trow ni wia tro wej o czę sto tli -
wo ści 1 Hz po win ny mieć am pli tu dę nie więk szą
niż 0,7%. Za war tość po szcze gól nych har mo -
nicz nych od nie sio nych do har mo nicz nej pod sta -
wo wej nie mo że prze kra czać od po wied nio:
1) 1,0% – dla miejsc przy łą cze nia do sie ci o na -

pię ciu zna mio no wym nie wyż szym niż 110
kV i wyż szym niż 30 kV,
2) 2,0% – dla miejsc przy łą cze nia do sie ci o na -

pię ciu zna mio no wym nie wyż szym niż 30 kV
i wyż szym niż 1 kV,
3) 3,5% – dla miejsc przy łą cze nia do sie ci o na -

pię ciu zna mio no wym nie wyż szym niż 1 kV.

Współ czyn nik od kształ ce nia na pię cia THD
nie mo że prze kra czać od po wied nio [4]:
1) 2,0% – dla miejsc przy łą cze nia do sie ci o na -

pię ciu zna mio no wym nie wyż szym niż 110 kV
i wyż szym niż 30 kV,
2) 4,0% – dla miejsc przy łą cze nia do sie ci o na -

pię ciu zna mio no wym nie wyż szym niż 30 kV
i wyż szym niż 1 kV,
3) 6,0% – dla miejsc przy łą cze nia do sie ci o na -

pię ciu zna mio no wym nie wyż szym niż 1 kV.
Moc zwar cio wa w miej scu przy łą cze nia elek -

trow ni wia tro wych do sie ci elek tro ener ge tycz -
nej po win na być przy naj mniej dwa dzie ścia ra zy
więk sza od ich mo cy przy łą cze nio wej.

Dla elek trow ni wia tro wych współ pra cu ją cy -
mi z fa low ni ka mi, w któ rych za sto so wa no prze -
kształt nik sze ścio po łów ko wy z wy gła dze niem
in duk cyj nym i nie są sto so wa ne szcze gól ne
środ ki do re duk cji wyż szych har mo nicz nych,
po wi nien być speł nio ny na stę pu ją cy wa ru nek:
moc zwar cio wa w miej scu przy łą cze nia jed -
nost ki wy twór czej do sie ci elek tro ener ge tycz nej
po win na być przy naj mniej sto dwa dzie ścia ra zy
więk sza od ich mo cy osią gal nej.

Elek trow nia wia tro wa po win na mieć moż li -
wość pra cy w na stę pu ją cym za kre sie czę sto tli -
wo ści:
1) Przy 49,5 Hz ≤ f ≤ 50,5 Hz elek trow nia wia -

tro wa mu si mieć moż li wość pra cy trwa łej
z mo cą zna mio no wą; 
2) Przy 48,5 Hz ≤ f ≤ 49,5 Hz elek trow nia wia -

tro wa mu si mieć moż li wość pra cy z mo cą
więk szą niż 90% mo cy wy ni ka ją cej z ak tu -
al nej pręd ko ści wia tru, przez co naj mniej
30 min.;
3) Przy 48 Hz ≤ f ≤ 48,5 Hz elek trow nia wia tro -

wa mu si mieć moż li wość pra cy z mo cą więk -
szą niż 85% mo cy wy ni ka ją cej z ak tu al nej
pręd ko ści wia tru, przez co naj mniej 20 min.;
4) Przy 47,5 Hz ≤ f ≤ 58 Hz elek trow nia wia tro -

wa mu si mieć moż li wość pra cy z mo cą więk -
szą niż 80% mo cy wy ni ka ją cej z ak tu al nej
pręd ko ści wia tru, przez co naj mniej 10 min.;
5) Przy f < 47,5 Hz elek trow nię wia tro wą moż -

na odłą czyć od sie ci ze zwło ką cza so wą
uzgod nio ną z ope ra to rem sys te mu;
6) Przy 50,5 Hz ≤ f ≤ 51,5 Hz elek trow nia wia -

tro wa mu si mieć moż li wość trwa łej pra cy
z mo cą ogra ni czo ną wraz ze wzro stem czę -
sto tli wo ści, do ze ra przy czę sto tli wo ści 51,5
Hz;
6) Przy f > 51,5 Hz elek trow nię wia tro wą na le -

ży odłą czyć od sie ci w cią gu max. 0,3 s., o ile
ope ra tor sys te mu nie okre śli ina czej w wa -
run kach przy łą cze nia do sie ci.
Elek trow nia wia tro wa po win na speł niać po -

wyż sze wa run ki 1) i 2) dla za kre su czę sto tli wo -
ści przy zmia nach na pię cia w miej scu przy łą -
cze nia do sie ci w na stę pu ją cym za kre sie:
1) 105 kV ÷ 123 kV – dla sie ci 110 kV;
2) +/– 10% Un – dla sie ci SN.

Elek trow nie wia tro we o mo cy zna mio no -
wej 50 MW i wyż szej po win ny być przy sto so -
wa ne do udzia łu w re gu la cji czę sto tli wo ści
w sys te mie elek tro ener ge tycz nym, po przez
zmia nę mo cy po zmia nie czę sto tli wo ści. Elek -

trow nia wia tro wa mu si mieć moż li wość re gu la -
cji współ czyn ni ka mo cy lub na pię cia w miej scu
przy łą cze nia do sie ci. Dla elek trow ni wia tro -
wych przy łą cza nych do sie ci 110 kV, zmia na za -
kre su re gu la cji współ czyn ni ka mo cy po win na
się od by wać w spo sób zdal ny. Dla elek trow ni
o mo cy 50 MW i wyż szej na le ży za pew nić sys -
tem zdal ne go ste ro wa nia na pię ciem i mo cą bier -
ną z za cho wa niem moż li wo ści współ pra cy
z nad rzęd ny mi ukła da mi re gu la cji na pię cia
i mo cy bier nej, w tym tak że z ist nie ją cy mi ukła -
da mi re gu la cji na pię cia na sta cji ARST.

W przy pad ku wy stą pie nia zwarć w sie ci,
skut ku ją cych ob niż ką na pię cia w punk cie przy -
łą cze nia, elek trow nie wia tro we przy łą czo ne
do sie ci za mknię tej po win ny być przy sto so wa -
ne do utrzy ma nia się w pra cy. Na rys. 2 przed -
sta wio no wy ma ga ną cha rak te ry sty kę pra cy
elek trow ni wia tro wej. Ob szar po wy żej krzy wej
jest to ob szar, w któ rym jed nost ki wy twór cze
far my wia tro wej nie mo gą być wy łą cza ne.

Elek trow nia wia tro wa przy łą cza na do sie ci
o na pię ciu zna mio no wym 110 kV po win na mieć
za in sta lo wa ne re je stra to ry prze bie gów za kłó ce -
nio wych, któ re za pew nia ją re je stra cję prze bie -
gów przez 10 s przed za kłó ce niem i przez 60 s
po za kłó ce niu.

Wskaź ni ki krót ko okre so we go (Pst) i dłu go -
okre so we go (Plt) mi go ta nia na pię cia elek trow ni
wia tro wych przy łą czo nych do sie ci 110 kV
i oraz SN nie po win ny prze kra czać war to ści:
1) Pst < 0,35 dla sie ci 110 kV i Pst < 0,45 dla

sie ci SN;
2) Plt < 0,25 dla sie ci 110 kV i Plt < 0,35 dla

sie ci SN.
Współ czyn nik od kształ ce nia na pię cia THD

w miej scu przy łą cze nia do sie ci po wi nien być
mniej szy od 2,0% dla sie ci 110 kV oraz 4% dla
sie ci SN. Elek trow nie wia tro we przy łą cza ne
do sie ci 110 kV po win ny być wy po sa żo ne
w sys tem po mia ru i re je stra cji pa ra me trów ja ko -
ści ener gii (po miar mi go ta nia oraz har mo nicz -
nych na pię cia i prą du) oraz sys tem te le tran smi -
sji da nych do od po wied nie go ope ra to ra sys te -
mu. Pa ra me try mie rzo ne prze sy ła ne do ope ra to -
ra sys te mu to: moc czyn na, moc bier na, na pię -
cie w miej scu przy łą cze nia do sie ci, śred nia
pręd kość wia tru [4, 5].
1 Ak tu al nie jest re ali zo wa ne w 33 jed nost kach.
2 Gru pa III – pod mio ty przy łą cza ne bez po śred nio do sie ci roz -

dziel czej o na pię ciu zna mio no wym wyż szym niż 1 kV, lecz
niż szym niż 110 kV. 

3 Gru pa II – pod mio ty przy łą cza ne bez po śred nio do sie ci roz -
dziel czej o na pię ciu zna mio no wym 110 kV.
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Rys. 2. Wy ma ga ny za kres pra cy far my wia tro wej
w przy pad ku wy stą pie nia za kłó ceń w sie ci
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certyfi kacja systemów zarz dzania wg norm: PN-EN ISO 9001:2001, 
PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004
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najwi ksza jednostka notyfi kowana w Polsce (nr 1433)

ponad 25000 wystawionych certyfi katów
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certyfi kacja  wyrobów na zgodno  z dokumentami okre lonymi
przez klienta

certyfi kacja wyrobów UDT-CERT ceniona w szczególno ci w bran y:
energetycznej, paliwowej, maszynowej, elektrotechnicznej i chemicznej

mo liwo  znakowania wyrobów znakiem
„UDT-CERT - wyrób certyfi kowany”

doskonale wyposa one laboratorium badawcze

Badania i ekspertyzy techniczne
szeroki zakres bada

730 rzeczoznawców na terenie ca ej Polski

laboratorium CLDT

weryfi kacja maszyn pod wzgl dem zgodno ci z minimalnymi
wymaganiami bezpiecze stwa zawartymi w dyrektywie 89/655/EWG

wiadectwa energetyczne budynków
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