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• Jak by pan od po wie dział na ta ką
opi nię, iż Pol ska w przy ję tym w grud niu
2008 r. pro jek cie Pa kie tu Kli ma tycz no -
-Ener ge tycz ne go Unii Eu ro pej skiej nic nie
uzy ska ła w sto sun ku do po przed nich usta -
leń, prócz prze su nię cia ter mi nu wy ko na nia
swo iste go wy ro ku?

– Efek tem de cy zji Ra dy Eu ro pej skiej
z mar ca 2007 r., kie dy to UE, w tym Pol ska,
zgo dzi ła się na istot ne ob ni że nie emi sji CO2był pro jekt Pa kie tu Kli ma tycz no -Ener ge -
tycz ne go przed sta wio ny przez Ko mi sję Eu -
ro pej ską w stycz niu 2008 r. Zgod nie z nim
już od 2013 r. 100 proc. upraw nień do emi -
sji dla sek to ra elek tro ener ge tycz ne go mia ło
być sprze da wa nych na au kcjach, zaś przy ję -
cie pa kie tu mia ło się od być więk szo ścią
kwa li fi ko wa ną, co by ło wy ni kiem za nie -
dbań przed sta wi cie li Pol ski pod czas Ra dy
Eu ro pej skiej w mar cu 2007 r.

Pod czas ca ło rocz nych ne go cja cji Pol ska
do pro wa dzi ła do zmia ny pro ce du ry de cy -
zyj nej na jed no myśl ność i za gwa ran to wa ła
so bie znacz nie ko rzyst niej sze roz strzy gnię -
cia niż w pier wot nym pro jek cie Pa kie tu.
Cho dzi tu taj nie tyl ko o tzw. de ro ga cję, któ -
ra po zwo li ogra ni czyć i roz ło żyć w cza sie
kosz ty do sto so wa nia pol skiej elek tro ener -
ge ty ki do wa run ków no wo cze snej pro eko -
lo gicz nej go spo dar ki, ale tak że np. o ko -
rzyst niej sze za pi sy do ty czą ce car bon le aka -
ge, czy też więk szy udział Pol ski w do cho -
dach ze sprze da ży upraw nień do emi sji.
War to nad mie nić, że znacz na część tych
kosz tów i tak zo sta ła by przez sek tor po nie -
sio na ze wzglę du na ko niecz ność wy mia ny
w ko lej nej de ka dzie znacz nej czę ści mo cy
wy twór czej.
• Pol ska sil nie opo wia da się za wspól ną

po li ty ką ener ge tycz ną UE, Bruk se la z wol -
na skła nia się do tej idei. Kon se kwen cją
pro ble mów z do sta wa mi ro syj skie go ga zu
do państw Unii jest zmia na w tej ma te rii,
zmie nia się na sta wie nie UE do tej po li ty ki,
kwe stii so li dar no ści ener ge tycz nej. Ja kie
są prze ja wy tej zmia ny w kie run ku pol skie -
go sta no wi ska?

– Pol ska opo wia da się za sil ną po li ty ką
wspól no to wą w za kre sie ener gii. Ozna cza
to, że nie kwe stio nu jąc praw po szcze gól -
nych państw człon kow skich do kształ to wa -
nia wła snej po li ty ki ener ge tycz nej, po wi -
nien zo stać stwo rzo ny sil ny kom po nent po -
li ty ki ener ge tycz nej na po zio mie eu ro pej -
skim. Jest to spój ne z ge ne ral nym kie run -
kiem pol skiej po li ty ki eu ro pej skiej, któ ra
opie ra się na me to dzie wspól no to wej, ja ko
spo so bie ra dze nia so bie z naj więk szy mi wy -
zwa nia mi współ cze sne go świa ta, a wy zwa -
nia ener ge tycz ne na pew no do nich na le żą.

Nie je stem prze ko na ny, czy kry zys ga zo -
wy ze stycz nia te go ro ku rze czy wi ście do -
pro wa dził do zna czą cej zmia ny na sta wie nia
do kon cep cji so li dar no ści ener ge tycz nej.
On rze czy wi ście udo wod nił, że ta ka so li dar -
ność jest dziś po trzeb na, ale z dru giej stro ny
uwi docz nił, że zu peł nie re al ne są sy tu acje,
w któ rych ową so li dar ność bę dzie trze ba
wy ka zać w dzia ła niu. Mam za tem wra że nie,
że dziś o wie le po waż niej w Eu ro pie roz ma -
wia my o so li dar no ści ener ge tycz nej, bo
wła ści wie w każ dej chwi li ta so li dar ność
mo że zo stać wy sta wio na na pró bę. Ozna cza
to, że so li dar ność nie mo że być cze kiem bez
po kry cia.

Jed nak kry zys ga zo wy spo wo do wał, że
dziś już nie roz ma wia my o teo re tycz nych
kon cep cjach so li dar no ści, a prze szli śmy
do bar dzo prak tycz nej dys ku sji, któ ra – jak
po wie dzia łem – wca le nie jest ła twiej sza
od tej przed kry zy sem. Pra cu je my nad roz -
po rzą dze niem, w któ rym okre śli my, w ja -

kim za kre sie każ de pań stwo człon kow skie
mu si so bie ra dzić sa mo, a kie dy mo że ocze -
ki wać po mo cy in nych w sy tu acjach kry zy -
so wych. Na le ży bo wiem pa mię tać, że so li -
dar ność eu ro pej ska nie zwal nia państw
człon kow skich z od po wie dzial no ści za wła -
sne bez pie czeń stwo ener ge tycz ne, sko ro na -
dal – zgod nie z trak ta ta mi – są wy łącz nie
od po wie dzial ne za kształ to wa nie wła sne go
ener gy mix. Dys ku tu je my rów nież o tym,
w ja kim za kre sie mo że my so bie po ma gać,
gdy zo sta ną prze rwa ne do sta wy, szcze gól -
nie ga zu. I to jest trud na dys ku sja, gdyż na -
kła da ją się na sie bie ra cje po li tycz ne oraz
czę sto od mien ne in te re sy go spo dar cze. Je -
stem jed nak prze ko na ny, że osią gnie my po -
ro zu mie nie po li tycz ne, naj le piej jesz cze
w tym ro ku.

Ide al na by ła by sy tu acja, gdy by in stru -
men ty so li dar no ści eu ro pej skiej w ogó le nie
by ły po trzeb ne. By ło by to moż li we, gdy by
zo sta ły speł nio ne trzy wa run ki, któ rych re -
ali za cja jest jesz cze od le gła. Po pierw sze,
nie zbęd ny był by w peł ni zli be ra li zo wa ny
i kon ku ren cyj ny ry nek we wnętrz ny, ale tu
za trzy ma li śmy się w pół dro gi. Po dru gie,
po win ni śmy ogra ni czyć wzrost uza leż nie -
nia ca łej Eu ro py od do staw su row ców
z państw trze cich – ta kie efek ty mo że przy -
nieść już uzgod nio na po li ty ka kli ma tycz na.
Po trze cie, ko niecz na jest dy wer sy fi ka cja
do staw – w tym za kre sie dys ku sja jest naj -
mniej za awan so wa na.
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BIS plet tac sp. z o.o. dzia ła w Eu ro pie od 1991 ro ku. Przy na -
leż ność do kon cer nu Bil fin ger Ber ger In du strial Se rvi ces
umoż li wi ła jed nak fir mie eks pan sję dzia łań na ryn ki: Bel gii, Ho -
lan dii, Hisz pa nii, Szwe cji, Nie miec i Nor we gii. Fakt ten uczy nił
z BIS plet tac sp. z o.o. czo ło we przed się bior stwo na ryn ku
rusz to wań w Pol sce.

Obec nie BIS plet tac za trud nia kil ku set mon te rów rusz to wań
na bu do wach kra jo wych i za gra nicz nych i dys po nu je no wo cze -
sny mi sys te ma mi rusz to wań o ma sie prze kra cza ją cej 5000 ton.

Na szy mi klu czo wy mi
klien ta mi są przed się bior -
stwa dzia ła ją ce w bran ży
prze my sło wej  – zwłasz cza
ener ge tycz nej i pe tro che -
micz nej. Obec nie kon ty nu -
uje my re ali za cję pro jek tów
oraz świad czy my usłu gi
ser wi so we na te re nie elek -
trow ni w: Pąt no wie, Ko ni -
nie, Beł cha to wie, Ostro łę -
ce, Ko zie ni cach, Opo lu,
Ryb ni ku, Ja worz nie, Ła gi -
szy oraz za gra ni cą w Niem -
czech – elek trow nie Sta eg
– Vo er de oraz RWE – Gre -
ven bro ich.

Mo de lo wym przy kła dem
do brej współ pra cy w gru -
pie ka pi ta ło wej jest pro-
jekt Elek trow ni Beł cha tów.
W stycz niu te go ro ku roz po czę to re ali za cję kon trak tu kom plek -
so we go obej mu ją ce go re mont blo ku nr 4 w Elek trow ni Beł cha -
tów. Kon trakt prze wi du je: pro jek to wa nie, mon taż, do sta wę,
ser wis i de mon taż rusz to wań dla ca łe go za da nia (czę ści me -
cha nicz nej i izo la cji). Pro jekt roz po czął się w stycz niu 2009,
a za koń cze nie je go re ali za cji pla no wa ne jest na ostat nie mie -
sią ce te go ro ku.

Fir ma po sia da cer ty fi ka ty ISO, OHSAS i SCC**. Wy so ką ja -
kość świad czo nych usług po twier dza ją licz ne na gro dy oraz re -
fe ren cje. Człon ko stwo w or ga ni za cjach i izbach tj. w: Pol skim
Związ ku Pra co daw ców Bu dow nic twa, Pol sko-Nie miec kiej Izbie
Prze my sło wo-Han dlo wej, Izbie Go spo dar czej Ener ge ty ki
i Ochro ny Śro do wi ska, otwie ra ją na szej fir mie sze ro kie per -
spek ty wy w bran żach bu dow la nej i prze my sło wej. Po nad to
BIS plet tac to ak tyw ny czło nek – współ za ło ży ciel Pol skiej Izby
Go spo dar czej Rusz to wań.

WIELKIEWIELKIE PROBLEMY POTRZEBUJĄ ŚWIETNYCH PROBLEMY POTRZEBUJĄ ŚWIETNYCH ROZWIĄZAŃROZWIĄZAŃ

ZAUFAJ ZAUFAJ BISBIS PLETTACPLETTAC

Obec nie ak tyw nie bie rze my udział
w kam pa nii kon cer nu:

„Za po bie ga my wy pad kom, za nie czysz cze niu
śro do wi ska i szko dom ma te rial nym”.

Naj waż niej sze war to ści dla fir my to:

He alth – Zdro wie
Zdro wie to do bro naj wyż sze. Dla te go w tym ob sza rze dzia łań po czu wa -
my się do szcze gól nej od po wie dzial no ści.
Sa fe ty – Bez pie czeń stwo
Tyl ko bez piecz na pra ca jest pra cą do brą. Dla te go zo bo wią zu je my się
do prze strze ga nia mię dzy na ro do wych stan dar dów bez pie czeń stwa.
Envi ron ment – Śro do wi sko
Ochro na śro do wi ska jest zo bo wią za niem. Na szym prag ma tycz nym
dzia ła niom przy świe ca ją ta kie ce le jak ochro na za so bów i efek tyw ność
wy ko rzy sta nia ener gii.
Qu ali ty – Ja kość
Fir ma dba o ja kość i sa ma jest jej sy no ni mem. Zle ce nia re ali zu je my ter -
mi no wo i zgod nie z wy ma ga ny mi nor ma mi wy ko na nia.

BIS plettac sp. z o.o.
ul. Kościuszki 19

63-500 Ostrzeszów

tel. 0/62 587 01 00 fax 0/62 586 17 00 office@plettac.pl www.plettac.pl

fot. BIS plettac – inny wymiar sztuki

fot. BIS plettac – inny wymiar sztuki
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Cie szy mnie, że dziś dy wer sy fi ka cjaw Unii Eu ro pej skiej jest ro zu mia na w spo -sób bli ski pol skie mu po dej ściu. Mó wiąc bo -wiem o dy wer sy fi ka cji wi dzi się ko niecz -ność dy wer sy fi ka cji nie tyl ko tras prze sy łusu row ców ener ge tycz nych do Eu ro py, alerów nież źró deł, z któ rych po cho dzą te su -row ce oraz do staw ców, któ rzy sprze da ją su -row ce na ry nek we wnętrz ny. Tak okre ślo nakon cep cja dy wer sy fi ka cji ma bar dzo prak -tycz ny wy miar. Nie przy pad ko wo bo wiemUnia Eu ro pej ska udzie li ła wspar cia, rów -nież fi nan so we go, ta kim pro jek tom jak Na -buc co, czy też ter mi nal LNG w Świ no uj -ściu. Ta kie go po par cia nie otrzy mał na przy -kład pro jekt Ga zo cią gu Pół noc ne go, któ ry– o ile po wsta nie – mo że za pew nić je dy niedy wer sy fi ka cję tra sy prze sy łu bez dy wer sy -fi ka cji źró dła po cho dze nia ga zu.Oce niam jed nak, że po wyż sze de cy zjemia ły cha rak ter in cy den tal ny, choć by ływaż ne dla pro ce su bu do wy po li ty ki ener ge -tycz nej UE. Pierw szy raz bo wiem– pod wpły wem kry zy su ga zo we go orazw wa run kach kry zy su go spo dar cze go– z bu dże tu Unii Eu ro pej skiej wy go spo da -ro wa no środ ki na in fra struk tu rę istot ną dlain te re su ener ge tycz ne go ca łej Unii Eu ro pej -skiej, a nie wy łącz nie waż ną dla po szcze -gól nych państw człon kow skich. To jest po -czą tek bar dzo waż ne go pro ce su, któ ry bę -dzie kon ty nu owa ny w dys ku sji nad trwa łymsys te mem fi nan so wa nia z bu dże tu UE roz -wo ju in fra struk tu ry ener ge tycz nej. Efek tytej dys ku sji bę dą mia ły zna cze nie dla umiej -sco wie nia po li ty ki ener ge tycz nej w przy -szłym bu dże cie UE.
• For so wa ny jest szyb ki wzrost pro duk cji

ener gii ze źró deł od na wial nych. Koszt jej
wy twa rza nia jest ogrom ny, wie lo krot nie
wyż szy od uzy ski wa nej z elek trow ni wę glo -
wych i mo że się gać 300 zł/kWh. W któ rym
kie run ku bę dzie zmie rza ła po li ty ka władz,
aby ener gia ze źró deł od na wial nych by ła
kon ku ren cyj na ce no wo? Jak na tym tle
kształ tu je się kwe stia kon ku ren cyj no ści go -
spo dar ki ener ge tycz nej pol skiej i UE wo -
bec świa ta, ja kie są usta le nia Ko mi sji Eu -
ro pej skiej ds. Ener ge ty ki?– Pol ska wspie ra wzrost udzia łu ener giiod na wial nej w na szym ener gy mix. Rząd bę -dzie przede wszyst kim wspie rał roz wój no -wych in no wa cyj nych tech no lo gii w za kre sieOZE, co po win no przy czy nić się do spad kucen ener gii wy twa rza nej z tych źró deł.Utrzy ma na zo sta nie tak że za sa da zwol nie niaz ak cy zy ener gii po cho dzą cej z OZE. Dzię ki

wy ko rzy sta niu fun du szy eu ro pej skich orazśrod ków fun du szy ochro ny śro do wi skawspar ta zo sta nie rów nież bu do wa no wychjed no stek OZE i sie ci elek tro ener ge tycz -nych, któ re umoż li wią ich przy łą cze nie.Po nad to w ce lu po pra wie nia kon ku ren -cyj no ści pol skiej go spo dar ki rząd prio ry te -to wo bę dzie trak to wał kwe stie efek tyw no -ści ener ge tycz nej. Głów ne ce le po li ty kiener ge tycz nej w tym ob sza rze to przedewszyst kim dą że nie do utrzy ma nia ze ro ener -ge tycz ne go wzro stu go spo dar cze go orazzmniej sza nie ener go chłon no ści pol skiej go -spo dar ki do po zio mu UE -15. War to przy po -mnieć, że po zy tyw ny mi efek ta mi roz wo juOZE bę dzie nie tyl ko zmniej sze nie emi sjiCO2, ale tak że zwięk sze nie bez pie czeń stwaener ge tycz ne go Pol ski.
• W Pol sce mia ły po wstać, fi nan so wa ne

z fun du szy unij nych, dwie in sta la cje pi lo ta -
żo we czy stych tech no lo gicz nie blo ków
ener ge tycz nych („czy sty wę giel”). Za sto so -
wa nie ni sko emi syj nej tech no lo gii wę glo -
wej (CCS) zre du ku je spraw ność ener ge -
tycz ną blo ków do 30 proc., a tło cze nie ru ro -
cią ga mi CO2 do skła do wi ska w gó ro two rze
wy wo łu je py ta nie o to, jak się ów gó ro twór
za cho wa. Sło wem, tech no lo gia CCS znaj -
du je się w ro bo czym sta nie, wy wo łu je licz -
ne oba wy, by nie rzec prze ra że nie eks per -
tów, wąt pli wy jest ich zda niem jej sens eko -
no micz ny i eko lo gicz ny. Czy za tem bę dzie
re ali zo wa ny ten pro jekt?– Ze wzglę du na po ten cjal ne ogrom nezna cze nie tech no lo gii CCS dla przy szło ści

ener ge ty ki wę glo wej oraz na du że kosztyz nią zwią za ne, UE po sta no wi ła za an ga żo -wać się w jej roz wój. Na ten cel prze zna czo -no za rów no środ ki po cho dzą ce ze sprze da -ży 300 mln upraw nień do emi sji w ra machEU ETS dla 10-12 in sta la cji de mon stra cyj -nych, jak i w ra mach tzw. Pro gra mu Na -praw cze go, ce lem po bu dze nia wzro stu go -spo dar cze go. De cy zja co do wy bo ru in sta la -cji de mon stra cyj nych jesz cze nie zo sta łapod ję ta. Rząd bę dzie ak tyw nie za bie gał, abywśród nich zna la zły się tak że pol skie pro -jek ty. Rów no cze śnie jed nak trze ba pod kre -ślić, że de cy zja o ich re ali za cji le ży wy łącz -nie w ge stii spół ek ener ge tycz nych. Po zatym wspar cie na po zio mie wspól no to wymma cha rak ter de mon stra cyj ny, tzn. UE chcewy ka zać, że in sta la cje CCS mo gą być za sto -so wa ne ko mer cyj nie. Nikt jed nak nie prze -są dza, że tak się sta nie. Na to miast w ra machPro gra mu Na praw cze go de cy zja o prze ka -za niu elek trow ni w Beł cha to wie 180 mlnEUR zo sta ła już pod ję ta.
• Ja kie są, Pa na za da niem, re la cje Pol -

ska -Unia w spra wach ener ge tycz nych? Ist -
nie je opi nia, iż na sze przed sta wi ciel stwo
w Bruk se li jest sła be me ry to rycz nie, nie do -
in for mo wa ne, nie do sta je z cen tra li w War -
sza wie in for ma cji. W efek cie je ste śmy przez
Unię igno ro wa ni. Ten stan rze czy wy ni ka
po czę ści z fak tu, że nie ma my w Pol sce,
nie za leż ne go od władz, ośrod ka ana li tycz -
ne go zaj mu ją ce go się pro ble ma ty ką ener -
ge tycz ną.– Dla mi ni stra ds. eu ro pej skich py ta nieo re la cje Pol ska -Unia to naj trud niej sza kwe -stia, gdyż jest prze ja wem po strze ga nia UniiEu ro pej skiej ja ko or ga ni za cji ze wnętrz nejwo bec Pol ski. A tak nie jest. Od po nad pię -ciu lat Pol ska współ two rzy i współ od po wia -da za Unię Eu ro pej ską. Bar dzo sku tecz nieuczest ni czy my w unij nym pro ce sie po li -tycz no -de cy zyj nym, cze go przy kła dem jestchoć by udział w kształ to wa niu eu ro pej skiejpo li ty ki ener ge tycz nej, o czym roz ma wia li -śmy przed chwi lą. Ta kich przy kła dów jesto wie le wię cej.Przez te pięć lat na uczy li śmy się rów nieżte go, że w pro ce sie kształ to wa nia Unii Eu -ro pej skiej nie mo że uczest ni czyć wy łącz nierząd, choć to on w peł ni od po wia da za pro -wa dze nie po li ty ki eu ro pej skiej. Nie mniejważ na jest obec ność w Bruk se li pol skichprzed się biorstw, or ga ni za cji spo łecz nych,sa mo rzą dów, na ukow ców, ośrod ków ana li -tycz nych, któ rzy po win ni być re pre zen to -wa ni szcze gól nie na naj wcze śniej szych eta -pach pro ce su de cy zyj ne go, za nim pro po zy -cje tra fią do for mal nych ne go cja cji, za któ reod po wia da Ra da Mi ni strów. Te pro po zy cjenie bio rą się zni kąd, są wy pad ko wą ar ty ku -ło wa nych in te re sów, wy wie ra nych na ci -sków, wy two rzo nej at mos fe ry. Po trze baper fek cji w po słu gi wa niu się ty mi in stru -men ta mi.

An drzej Uznań ski

dokończenie ze str. 3
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• Ja kie naj istot niej sze zmia ny wpro wa dza no -
wy pro jekt Pra wa ener ge tycz ne go?

– Zno we li zo wa ne prze pi sy wpro wa dza ją wy -
raź ny po dział kom pe ten cji i od po wie dzial no ści
za za pew nie nie bez pie czeń stwa do staw ener gii
elek trycz nej. Chce my, aby nad zór wła ści ciel ski
nad ope ra to rem elek tro ener ge tycz ne go sys te mu
prze sy ło we go PSE Ope ra tor spra wo wał Mi ni ster
Go spo dar ki, któ ry jest od po wie dzial ny za bez pie -
czeń stwo ener ge tycz ne kra ju. 

No we re gu la cje umoż li wią rów nież ope ra to -
rom sys te mów elek tro ener ge tycz nych po dej mo -
wa nie efek tyw nych dzia łań w sy tu acji wy stą pie -
nia nie do bo rów mo cy w sys te mie. Ope ra to rzy zy -
sku ją m.in. pra wo do wpro wa dza nia ogra ni czeń
w do star cza niu i po bo rze ener gii elek trycz nej.

Usta wa na kła da rów nież na przed się bior stwa
pro du ku ją ce ener gię obo wią zek utrzy my wa nia re -
zerw mo cy wy twór czych oraz przy go to wy wa nia
pro gnoz do ty czą cych mo der ni za cji i bu do wy no -
wych źró deł ener gii elek trycz nej. Pro jekt wpro -
wa dza tak że zmia ny w za kre sie obo wiąz ku utrzy -
my wa nia za pa sów wę gla u wy twór ców oraz no we
re gu ły ko rzy sta nia i uzu peł nia nia tych za pa sów.

No we Pra wo ener ge tycz ne po zwo li tak że ogra -
ni czyć dzia ła nia spe ku la cyj ne przy re zer wo wa niu
mo cy przy łą cze nio wej farm wia tro wych. Za wie ra
rów nież za pi sy wspie ra ją ce wy twa rza nie bio ga zu
rol ni cze go.
•W Pra wie ener ge tycz nym wpro wa dzo no me -

cha ni zmy tzw. ko lo ro wych cer ty fi ka tów. Ja kie są
ich ce le?

– Isto tą tej re gu la cji jest na ło że nie na przed się -
bior stwa ener ge tycz ne obo wiąz ku uzy ska nia
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. Fir my, któ re ich nie przed sta wią,
bę dą zo bo wią za ne do uisz cze nia opła ty za stęp -
czej. W pro jek cie za war li śmy rów nież in stru ment
wspar cia dla bio ga zu rol ni cze go. Po łą czy li śmy
sys tem pro mo cji te go bio ga zu z funk cjo nu ją cym
sys te mem świa dectw po cho dze nia ener gii elek -
trycz nej wy two rzo nej w OZE. Świa dec two po -
cho dze nia bio ga zu wy da wać bę dzie pre zes Urzę -
du Re gu la cji Ener ge ty ki na wnio sek przed się bior -
stwa ener ge tycz ne go. 

Z ko lei w pro jek cie usta wy o efek tyw no ści
ener ge tycz nej wpro wa dza my sys tem bia łych cer -
ty fi ka tów. Ich po zy ska nie bę dzie obo wiąz ko we
dla przed się biorstw ener ge tycz nych sprze da ją -
cych ener gię od bior com koń co wym, w ce lu
przed ło że nia ich Pre ze so wi Urzę du Re gu la cji
Ener ge ty ki do umo rze nia. Przed się bior stwa ener -
ge tycz ne sprze da ją ce ener gię elek trycz ną, gaz
ziem ny i cie pło bę dą zo bli go wa ne do po zy ska nia
okre ślo nej licz by cer ty fi ka tów w za leż no ści
od wiel ko ści sprze da wa nej ener gii. Ma to zmo ty -
wo wać pod mio ty ob ję te za kre sem re gu la cji do
pod ję cia dzia łań in we sty cyj nych. Przy spie szą one
osią gnię cie na ro do we go ce lu wzro stu efek tyw no -
ści ener ge tycz nej oraz przy czy nią się, po przez
zmniej sze nie zu ży cia ener gii, do ogra ni cze nia
emi sji ga zów cie plar nia nych i in nych sub stan cji
szko dli wych do at mos fe ry.
• Ja kie dzia ła nia pod ję ło MG w ce lu zre ali zo -

wa nia wy mo gów Pa kie tu Kli ma tycz no-Ener ge -
tycz ne go? Jak wdro żo ny bę dzie prze pis do ty czą cy
de ro ga cji?

– Po dej mu je my wszel kie dzia ła nia, któ re
umoż li wią dzia ła ją cym w kra ju fir mom ener ge -
tycz nym wy ko rzy sta nie w peł ni nie wąt pli we go
suk ce su, któ ry stał się udzia łem Pol ski w grud -
niu 2008 r. Wy ja śnia my wąt pli wo ści zwią za ne
z re ali za cją art. 10c dy rek ty wy ETS, któ ry okre śla
za sa dy de ro ga cji m.in. dla pol skie go sek to ra ener -
ge tycz ne go i zwią za ne z nim kwe stie dar mo we go
przy dzia łu upraw nień dla ope ra to rów ener ge tycz -
nych. 

Zwró ci li śmy się do przed się biorstw ener ge -
tycz nych o prze ka za nie in for ma cji nt. pro wa dzo -
nych obec nie dzia łań i pla nów in we sty cyj nych
na la ta 2013-20. Uła twi to znacz nie usta le nie li -
sty pro wa dzo nych in we sty cji do kon sul ta cji
z KE i roz strzy gnię cie kwe stii przy dzia łu upraw -
nień. 
• Jak za tem wy glą da ją pla ny in we sty cyj ne

w pol skim sek to rze elek tro ener ge tycz nym?
– In we sto rzy de kla ru ją wy bu do wa nie do 2025 r.

prze szło 32 GW no wych mo cy wy twór czych.
Spo dzie wa my się tak że dy na micz ne go roz wo ju
elek trow ni wia tro wych. We dług nie któ rych sza -
cun ków moc za in sta lo wa na w wia tra kach osią -
gnie w 2015 r. co naj mniej 3000 MW. Mo że my
ocze ki wać tak że pew ne go roz wo ju ciepl nej ener -
ge ty ki roz pro szo nej. Łącz na moc no wych źró deł
tej kla sy od da nych do eks plo ata cji przed 2015 r.
praw do po dob nie jed nak nie prze kro czy 400 MW.

Zgod nie z oce ną Ope ra to ra Sy te mu Prze sy ło -
we go do ro ku 2015 po win no po wstać 12 000 MW
mo cy w no wych elek trow niach. 
• Czy rząd ma ja kieś po my sły na roz wój ge ne -

ra cji roz pro szo nej?
– Umiesz cze nie źró dła wy twa rza nia w bli skiej

od le gło ści od miej sca od bio ru po zwa la ogra ni -
czyć pro ble my zwią za ne z prze sy łem ener gii,
a tym sa mym istot nie po pra wia bez pie czeń stwo
ener ge tycz ne. Roz wią za nia ta kie znaj du ją się
w ob sza rze za in te re so wa nia rzą du. Po ma ga my
w roz wo ju ge ne ra cji roz pro szo nej m.in. po przez
sys tem wspie ra nia od na wial nych źró deł ener gii.
Sys te mem tym ob ję te są ta kie tech no lo gie jak:
geo ter mia, ko lek to ry sło necz ne, ma łe elek trow nie
wod ne, elek trow nie wia tro we, elek trow nie za si la -
ne bio ma są. Do dat ko wym ele men tem wspar cia
jest sys tem świa dectw po cho dze nia z ko ge ne ra cji
oraz ogra ni cze nie, do po ło wy rze czy wi stych na -
kła dów, opła ty za przy łą cze nie tych źró deł do sie -
ci elek tro ener ge tycz nej.
• W ja ki spo sób re ali zo wa ny bę dzie pro gram

roz wo ju bio ga zo wni?
– Przy go to wa li śmy w Mi ni ster stwie Go spo dar -

ki Pro gram „In no wa cyj na Ener ge ty ka -Rol nic two
Ener ge tycz ne”, któ re go ce lem jest stwo rze nie
opty mal nych wa run ków do roz wo ju in sta la cji wy -
twa rza ją cych bio gaz rol ni czy. Wska za li śmy
w nim moż li wo ści współ fi nan so wa nia te go ty pu
in sta la cji ze środ ków pu blicz nych oraz moż li wo -

ści prze pro wa dze nia sto sow nych dzia łań edu ka -
cyj no -pro mo cyj nych. 

Sza cu je my, że po ten cjał su row co wy po zwa la
na wy pro du ko wa nie rocz nie 5 mld m³ bio ga zu,
o pa ra me trach ja ko ścio wych ga zu ziem ne go wy -
so ko me ta no we go. Stwa rza to moż li wość dzia ła -
nia dla oko ło 2000 bio ga zow ni, każ da o mo cy 1
MW. W mo jej opi nii, utwo rze nie in sta la cji bio ga -
zo wych po mo że tak że w ak ty wi za cji go spo dar -
czej wsi. 

Za kła da my, że Ra da Mi ni strów przyj mie do ku -
ment we wrze śniu 2009 ro ku. W pro jek cie usta wy
Pra wo ener ge tycz ne za war li śmy w związ ku z tym
za pi sy, któ re uła twią wpro wa dza nie bio ga zu
do sie ci prze sy ło wych i dys try bu cyj nych. Zna la -
zły się tam rów nież pro po zy cje sko re lo wa nia sys -
te mu pro mo cji bio ga zu rol ni cze go z funk cjo nu ją -
cym sys te mem świa dectw po cho dze nia ener gii
elek trycz nej wy two rzo nej w OZE. Z pew no ścią
sta nie się on istot nym bodź cem dla po ten cjal nych
in we sto rów za in te re so wa nych bu do wą bio ga -
zow ni.
• Na ja kim eta pie są pra ce zwią za ne z „Po li ty -

ką ener ge tycz ną Pol ski do 2030 r.”?
– Fi na li zu je my kon sul ta cje mię dzy re sor to we,

po czym uzgod nio ny do ku ment zo sta nie prze ka -
za ny do Ko mi te tu Sta łe go RM i Ko mi te tu Eu ro -
pej skie go RM. Za kła da my, że w III kwar ta le te go
ro ku do ku ment zo sta nie przy ję ty przez rząd.
•A ja ka jest opi nia re sortu na te mat przy go to -

wa nej przez In sty tut na rzecz Eko ro zwo ju „Al -
ter na tyw nej Po li ty ki Ener ge tycz nej Pol ski
do 2030 r.”?

– Przy go to wa nie te go do ku men tu sta no wi bar -
dzo in te re su ją cą ini cja ty wę. Ma wie le czę ści
wspól nych z pro jek tem „Po li ty ki ener ge tycz nej
Pol ski do 2030 ro ku”. Tu rów nież zdia gno zo wa no
stan pol skiej ener ge ty ki oraz okre ślo no ce le, ja kie
na le ży zre ali zo wać, aby za pew nić bez pie czeń -
stwo ener ge tycz ne i ogra ni czyć od dzia ły wa nie
na śro do wi sko. 

Oby dwa do ku men ty uzna ją za prio ry tet kwe stię
sys te ma tycz ne go pod no sze nia efek tyw no ści ener -
ge tycz nej oraz ter mo mo der ni za cji, a wio dą cą
w tych dzie dzi nach ro lę przy pi su ją ad mi ni stra cji
pu blicz nej. Wska zu ją tak że po trze bę roz wi ja nia
ener ge ty ki roz pro szo nej i po pra wy sta nu in fra -
struk tu ry prze sy ło wej i dys try bu cyj nej w elek tro -
ener ge ty ce. Ta kich po do bieństw jest du żo wię cej.
Dla Mi ni ster stwa Go spo dar ki sta no wi to sy gnał,
że w trak cie prac nad „Po li ty ką ener ge tycz ną Pol -
ski do 2030 r.” zo stał ob ra ny wła ści wy kie ru nek.
• Dzię ku ję za roz mo wę.

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI
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Prze wi dy wa ne zmia ny
– Głów nym ce lem no we li za cji usta wy
Pra wo ener ge tycz ne jest po pra wa bez -
pie czeń stwa do staw ener gii oraz zwięk -
sze nie po zio mu kon ku ren cji na pol skim
ryn ku ener ge tycz nym – mó wi HEN RYK
MAJ CHRZAK, dy rek tor De par ta men tu
Ener ge ty ki Mi ni ster stwa Go spo dar ki.
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• Cer ty fi ka ty w isto cie swo jej ma ją do ku -
men to wać re ali za cję świad czeń pu blicz nych,
wy mu sza nych przez pra wo. Kosz ty tych świad -
czeń po win ny być po kry wa ne w ra cjo nal nym
wy mia rze ze sprze da ży umo rzo nych cer ty fi ka -
tów. Obec nie Pra wo ener ge tycz ne prze wi du je
sprze daż tych cer ty fi ka tów na gieł dzie (do kład -
niej praw ma jąt ko wych do tych cer ty fi ka tów),
na któ rej, oprócz sprze daw ców po ja wia ją się
ich na byw cy ma ją cy praw ny obo wią zek po sia -
da nia w port fe lu sprze da ży ener gii od bior com
fi nal nym okre ślo ny pra wem wo lu men ener gii
z cer ty fi ka ta mi. Sys tem gieł do wy, w za ło że niu,
ma ra cjo na li zo wać po ziom cen cer ty fi ka tów
dzię ki me cha ni zmom kon ku ren cji gieł do wej.
Nie ste ty, w obec nych wa run kach, te go nie czy -
ni, gdyż ce na cer ty fi ka tów w spo sób oczy wi sty
usta la się na po zio mie opła ty za stęp czej, któ rą
dla przed się biorstw, nie bę dą cych w sta nie wy -
peł nić obo wiąz ku po sia da nia okre ślo ne go wo -
lu me nu ener gii z cer ty fi ka ta mi, usta la co rocz -
nie Pre zes URE. Czy za sad ne jest za tem utrzy -
ma nie złud nych i kosz tow nych me cha ni zmów
gieł do wych na ryn ku cer ty fi ka tów, je śli i tak
ce na usta la na jest fak tycz nie przez re gu la to ra?
Ja kie wa run ki po win ny być speł nio ne, aby za -
dzia ła ły kon ku ren cyj ne me cha ni zmy usta la nia
tej ce ny?– W. Kę dzio ra: – Wy da je mi się, że wszyst -kie me cha ni zmy słu żą ce do wspie ra nia róż no ra -

kich przed się wzięć w elek tro ener ge ty ce,oszczę dza nia ener gii, re duk cji emi sji CO2 itp.,po win ny słu żyć przede wszyst kim roz wo jo wisto so wa nia no wo cze snych tech no lo gii, się ga niupo no we od na wial ne źró dła ener gii, roz wo jo wiko ge ne ra cji itd. Sko ro cer ty fi ka ty ma ją te musłu żyć, to po win ny one prze ko ny wać in we sto rao opła cal no ści roz wo ju da nej tech no lo gii. Gdy -

by za tem ce ny cer ty fi ka tów by ły nie sta bil ne,pod le ga ły wa ha niom i to nie kie dy znacz nym– nie speł nia ły by swo jej funk cji. Sta bil ne ce nycer ty fi ka tów są do bre, z punk tu wi dze nia ce lówja kie przed ni mi po sta wio no.– T. Skocz kow ski: – Bez wąt pie nia, ce lemcer ty fi ka tów jest do star cze nie na ry nek dóbr,któ rych ry nek kon ku ren cyj ny sa mo ist nie nie
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Pra wo ener ge tycz ne już przy zwy cza iło nas do po ję cia cer ty fi ka tów, cho ciaż w praw ni czej ter mi no lo gii na zy wa ją
się one „Świa dec twa mi po cho dze nia”. Na ryn ku ener gii elek trycz nej funk cjo nu ją więc cer ty fi ka ty „zie lo ne” dla
ener gii ze źró deł od na wial nych, „czer wo ne” dla ener gii wy twa rza nej w ko ge ne ra cji i „żół te” dla ener gii wy twa rza -
nej w ko ge ne ra cji z pa liw ga zo wych. W pro jek cie usta wy efek tyw no ścio wej po ja wia ją się „bia łe” cer ty fi ka ty, ma ją -
ce do ku men to wać oszczęd no ści ener gii, a mó wi się jesz cze o „błę kit nych” cer ty fi ka tach, któ re ma ją do ku men to wać
wpła ty na fun du sze in we sty cyj ne. Do te go do cho dzą jesz cze „upraw nie nia” do emi sji CO2, któ re też moż na trak to -
wać ja ko swo iste cer ty fi ka ty. Sys tem cer ty fi ka tów na bie ra więc co raz więk sze go zna cze nia na ryn ku ener gii elek -
trycz nej i war to za sta no wić się, czy speł nia on za mie rzo ne ce le i czy jest ra cjo nal ny w swo im kształ cie.

W związ ku z tym 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 ha słem
„Przy szłość cer ty fi ka tów w ener ge ty ce”, pod czas któ rej pod ję li śmy pró bę ana li zy funk cjo no wa nia sys te mu cer ty fi -
ka tów.

Do dys ku sji za pro si li śmy:
– Mi ro sła wa Du dę – ARE,
– Ro ber ta Gu zi ka – Dy rek to ra ds. Re gu la cji Elec tra bel Zie lo na Ener gia Sp. z o.o.,
– Wło dzi mie rza Kę dzio rę – Człon ka Za rzą du, Dy rek to ra ds. Tech nicz nych i Ope ra cyj nych w Dal kia Łódź S.A.,
– Hen ry ka Pyr kę – Dy rek to ra Biu ra, Człon ka Za rzą du Pol skiej Izby Bio ma sy,
– Prof. dr hab. inż. Ta de usza Skocz kow skie go – Pre ze sa Za rzą du Kra jo wej Agen cji Po sza no wa nia Ener gii S.A.,
– Zbi gnie wa Wo łon ce wi cza – Człon ka Za rzą du ds. Tech nicz nych w PGE Elek tro cie płow nia Go rzów S.A.
Stro nę re dak cyj ną w dys ku sji re pre zen to wał: prof. dr hab. inż. Ja nusz Le wan dow ski – Dy rek tor In sty tu tu Tech ni ki

Ciepl nej PW.
Ni żej pre zen tu je my au to ry zo wa ny za pis tej re dak cyj nej dys ku sji.

Przyszłość certyfikatów
w energetyce



DYSKUSJA REDAKCYJNA

10

wy ge ne ru je. In ny mi sło wy, cho dzi o pod ję cieprzez sek tor elek tro ener ge tycz ny dzia łań, któ renie le żą w je go in te re sie, ale są nie zbęd ne zespo łecz ne go punk tu wi dze nia. Pa trząc w tenspo sób na cer ty fi ka ty moż na po wie dzieć, iż jestto je den z me cha ni zmów ryn ko wych słu żą cychtrans for ma cji sek to ra w kie run ku po żą da nymprzez spo łe czeń stwo. Nie ste ty, ry nek cer ty fi ka -tów w Pol sce jest obar czo ny bar dzo wie lo mawa da mi. To jest je dy ny eu ro pej ski ry nek cer ty -fi ka tów, gdzie nie prze wi dzia no ter mi nu re wi -zji, tzn. oce ny je go funk cjo no wa nia. Ma mywięc u nas obec nie do czy nie nia z ta ką sy tu acją,że dzia ła nie sys te mu roz dzia łu pie nię dzy pu -blicz nych, bo cer ty fi ka ty są sys te mem roz dzia -łu pu blicz nych środ ków, co na le ży pod kre ślić,nie pod le ga żad nej oce nie spo łecz nej. Dziś więcnp. mo gli by śmy po wie dzieć ile by ło zie lo nychcer ty fi ka tów i ile po chło nę ły pie nię dzy. Ale jużna py ta nie: na ile lub czy w ogó le przy czy ni łysię one do roz wo ju ryn ku od na wial nych źró dełener gii – nie po tra fi li by śmy od po wie dzieć. Ry -nek cer ty fi ka tów w Pol sce jest ryn kiem nie kon -ku ren cyj nym. Je śli na to miast cho dzi o sta bil -ność cen cer ty fi ka tów, to oczy wi ście sta bil nośćcen na ryn ku, z róż nych wzglę dów, jest po żą da -na. Ce ny mu szą jed nak przede wszyst kim od -zwier cie dlać kosz ty. Pol ski sys tem cer ty fi ka tówjest sys te mem „śle pym”. Tzn. do fi nan so wu jewszyst kie tech no lo gie, a więc i te, któ re w Pol -sce chce my mieć, jak i te, któ rych u nas mieć niechce my. Kom plet nie nie uwzględ nia pol skiejspe cy fi ki za so bów ener gii od na wial nej, nie bie -rze pod uwa gę po trzeb tech no lo gii, któ re chcie -li by śmy w Pol sce roz wi jać. Wspie ra my wszyst -ko, jak le ci, przez co nie któ re ob sza ry wspie ra -ne są po nad mia rę, in ne zaś nie do sta tecz nie.Czas naj wyż szy aby ten ry nek zo stał oce nio ny,aby po wsta ła „Bia ła Księ ga” na te mat je go dzia -ła nia.
• Za rów no me cha ni zmy ryn ko we, jak i usta -

la nie opła ty za stęp czej w obec nym sta nie praw -
nym nie róż ni cu ją wy so ko ści ce ny cer ty fi ka tów
w za leż no ści od kosz tów wspie ra nych przez
pań stwo tech no lo gii. Je śli chce my wy peł nić
unij ne obo wiąz ki roz wo ju ener ge ty ki od na -
wial nej, to wkrót ce trze ba bę dzie się gnąć
po droż sze tech no lo gie OZE, gdyż tań sze się
wy czer pu ją. Po trzeb ne bę dzie zróż ni co wa nie
opłat za cer ty fi ka ty lub za ener gię wy twa rza ną
w OZE o róż nych tech no lo giach, co jest sto so -
wa ne w Niem czech. Czy sys tem gieł do wy jest
w sta nie spro stać te mu wy zwa niu? Jak po wi -
nien być ukształ to wa ny, aby ra cjo na li zo wać
ce ny cer ty fi ka tów w od ręb nych gru pach tech -
no lo gicz nych?– R. Gu zik: – Cer ty fi ka ty nie są me cha ni -zmem wspar cia, sa mym w so bie. Jest to je dy niedo ku ment, któ ry: po pierw sze – po twier dza, żeener gia zo sta ła wy two rzo na w źró dle uwa ża -nym np. za od na wial ne, po dru gie zaś – słu żydo udo wod nie nia, iż pod miot zo bo wią za ny zre -ali zo wał na ło żo ny usta wo wo obo wią zek. Cer ty -fi ka ty są więc je dy nie pew ny mi na rzę dzia mi.Ce lem zaś me cha ni zmów wspar cia jest roz wójnie ryn ko wych tech no lo gii, któ re w nor mal nych

wa run kach nie funk cjo no wa ły by, bo in we sto -rom nie opła ca się na nie wy da wać pie nię dzy.Świa dec twa po cho dze nia nie przy czy nia ją sięwięc, bo nie mo gą, do roz wo ju okre ślo nychtech no lo gii. To jest me cha nizm je dy nie do ku -men tu ją cy pew ne zja wi ska. Me cha nizm wspar -cia opar ty jest na obo wiąz ku za ku pu ener gii od -na wial nej i obej mu je: do pła ty do pro du cen tów,któ rzy okre ślo ną tech no lo gią dys po nu ją oraz re -dy stry bu cję środ ków z opłat za stęp czych. Tenme cha nizm nie mo że być ryn ko wy, bo jest to,z za ło że nia, do pła ta. „Ruch w in te re sie” tzn., za -in te re so wa nie pod mio tów in we sto wa niemw ener ge ty kę od na wial ną, wy ni ka ze sztyw ne -go, re gu lo wa ne go po py tu na ło żo ne go przezusta wę i da ją cej się prze wi dzieć wy so ko ściopła ty za stęp czej. Ocze ki wa nie, że cer ty fi ka tybę dą speł nia ły funk cje ryn ko we, wy da je mi sięnie po ro zu mie niem. Wszel ka nie pew ność bo -

wiem w tym wzglę dzie, utrud nia ła by osią gnię -cie za mie rzo nych ce lów, po nie waż pod nio sła byry zy ko in we sty cyj ne. Sa me cer ty fi ka ty są je dy -nie biu ro kra tycz nym, do syć uciąż li wym sys te -mem re je stra cji i cer ty fi ka cji ener gii wy two rzo -nej w źró dłach od na wial nych.– M. Du da: – Bez po mo cy pu blicz nej dro -gie, zie lo ne tech no lo gie nie bę dą się roz wi ja ły.Wy bra nie sys te mu cer ty fi ka tów dla wspar ciaroz wo ju tych tech no lo gii, bar dzo mi sie po do -ba. Umoż li wia bo wiem od dzie le nie ryn ku ener -gii od ryn ku do dat ko wych świad czeń dlaprzed się biorstw, któ re po dej mu ją in we sty cjew dro gie tech no lo gie. To jest za le tą sys te mucer ty fi ka tów. Ro dzi się jed nak py ta nie: czy sys -tem wspar cia dro gich tech no lo gii na le ży ciefunk cjo nu je? Przede wszyst kim ten sys tem jestnie sły cha nie skom pli ko wa ny. Trze ba go zra cjo -na li zo wać w ta ki spo sób, by rze czy wi ście speł -niał funk cje wspar cia roz wo ju dro gich tech no -lo gii. Owe tech no lo gie nie są jed na ko wez punk tu wi dze nia kosz tów wy twa rza nia. Jed -ne, przy obec nym po zio mie opła ty za stęp czej,mo gą się roz wi jać, in ne nie. A sko ro my ma myam bit ny pro gram roz wo ju ener ge ty ki od na -wial nej, to w pew nym mo men cie mu si my za -cząć się gać po dro gie tech no lo gie. Sys te mo wicer ty fi ka tów bra ku je tak że przej rzy sto ści, gdyżjest uzu peł nia ny przez do ta cje z róż nych źró dełfi nan so wa nia, co za ciem nia ob raz go spo da ro -wa nia środ ka mi pu blicz ny mi. Ko niecz ne jestwięc je go uprosz cze nie. Wie le obec nie sto so -wa nych skom pli ko wa nych pro ce dur jest nie po -trzeb ne.– J. Le wan dow ski: – Chy ba zgo dzi my się,że ist nie nie sys te mu wspar cia roz wo ju tychtech no lo gii, któ re są spo łecz nie i go spo dar czopo trzeb ne, jest uza sad nio ne. Sys tem obec niefunk cjo nu ją cy w Pol sce jest jed nak obar czo nydwo ma pod sta wo wy mi wa da mi. Po pierw sze– jest nie po trzeb nie ob cią żo ny biu ro kra tycz ny -mi pro ce du ra mi. Po dru gie – gru pu je tech no lo -gie znacz nie róż nią ce się kosz ta mi. I al bo da jenie uza sad nio ne przy cho dy, al bo nie wspie raroz wo ju tech no lo gii na obec nym eta pie dro gich,któ re do ce lo wo mo gą być ta nie. Wi dać wy raź -nie, że nie ra dzi my so bie z po rów ny wal no ściąróż nych tech no lo gii ener ge tycz nych. W związ -ku z tym, mno ży my cer ty fi ka ty. Czy w tej sy tu -acji roz są dek nie pod po wia da, by do pła ty by łybez po śred nie, bez zbiu ro kra ty zo wa ne go sys te -mu, zróż ni co wa ne dla róż nych tech no lo gii, tro -chę tak jak jest w Niem czech? W ubr. obo wią -zek w ob sza rze ko ge ne ra cji i ener ge ty ki od na -wial nej po raz pierw szy nie zo stał zre ali zo wa ny.Czyż to nie do wo dzi, że sys tem wspar cia niedzia ła na le ży cie?– T. Skocz kow ski: – To do wo dzi za ra zem, żein we sto rzy bacz nie ob ser wu ją ry nek cer ty fi ka -tów. Dzia ła ją cy u nas sys tem, bar dziej niż sys -tem wspar cia, po wi nien się na zy wać sys te memna gra dza nia. Da je bo wiem przy cho dy, któ re nieprze kła da ją się na no we tech no lo gie, kre owa nieryn ku ener gii ze źró deł od na wial nych. Ry nekcer ty fi ka tów mu si więc zo stać zmo dy fi ko wa ny,zre for mo wa ny.

Mirosław Duda

– ARE

Robert Guzik

– Dyrektor ds. Regulacji
Electrabel Zielona Energia Sp. z o.o.





– W. Kę dzio ra: – Dla mnie to nie jest ry nek
cer ty fi ka tów. Jest po trzeb ny sys tem wspar cia
by śmy dzia ła li w zgo dzie z dy rek ty wa mi UE,
na szy mi zo bo wią za nia mi do ty czą cy mi pro duk -
cji okre ślo nej ilo ści ener gii od na wial nej itd.
Zresz tą ry nek w tym ob sza rze nie jest ni ko mu
po trzeb ny. Że by za chę cać in we sto rów do bu do -
wy okre ślo ne go ty pu in sta la cji, ten sys tem mu si
być prze wi dy wal ny. Włą cze nie tu gieł dy bu dzi
mo je wąt pli wo ści.

Spra wa ko lej na, do ty czy te go czy sys tem
wspar cia mo że sku tecz nie dzia łać je śli ist nie ją
róż ne ba rie ry roz wo ju. Przy kła do wo sys tem
han dlu emi sja mi CO2 (ETS), po wo du je, że in -
sta la cje ko ge ne ra cji po wy żej 20 MW bę dą mu -
sia ły ku po wać na cie pło upraw nie nia emi syj ne.
Spo wo du je to nie bez pie czeń stwo, że za cznie
uby wać od bior ców cie pła z więk szych sys te -
mów go spo dar ki sko ja rzo nej. Wy ni ka to z fak -
tu, że ilość upraw nień na cie pło ja ką bę dą mu -
sie li ku pić pro du cen ci już w ro ku 2013 jest
okre ślo na w Dy rek ty wie na po zio mie 20%
w od nie sie niu do 10 naj bar dziej efek tyw nych
in sta la cji. Po nie waż emi sja na szych in sta la cji
wę glo wych jest dwu krot nie więk sza, niż ga zo -
wych więc tak na praw dę, na cie pło bę dzie my
mu sie li ku pić 40% upraw nień emi syj nych. To
ozna cza wzrost kosz tów zmien nych o oko -
ło 60% i od po wied nio o 30% wzrost ce ny cie -
pła.
• Jak wska zu je pro gno za roz wo ju elek tro -

ener ge ty ki do 2030 ro ku, w świe tle prze wi dy -
wa nych wy so kich cen upraw nień do emi sji
CO2 oraz ogra ni czo ne go tem pa roz wo ju ener -
ge ty ki ją dro wej, nie zbęd ny bę dzie roz wój źró -
deł ga zo wych, dla któ rych trud ne do prze wi dze -
nia ce ny ga zu mo gą sta no wić zbyt du że ry zy ko
in we sty cyj ne. Czy w związ ku z tym po win ny być
utrzy ma ne żół te cer ty fi ka ty i w ja ki spo sób po -
win na być kształ to wa na ich ce na?

– Z. Wo łon ce wicz: – Dys ku sję na te mat cer -
ty fi ka tów na le ża ło by za cząć nie ja ko od ty łu,
czy li od pro ble mów zwią za nych z emi sją CO2.Je że li ce na za ku pu po zwo leń na emi sję CO2usta li się na opo wied nim po zio mie, nie bar dzo
wi dzę sens dal sze go utrzy my wa nia cer ty fi ka -
tów. Gdy pa li wo bę dzie czy ste, emi sja CO2 ni -
ska, bądź też tech no lo gia pro duk cji ener gii bę -
dzie ni sko emi syj na, au to ma tycz nie te źró dła
sta ną się kon ku ren cyj ne wo bec tych, któ re bę dą
zmu szo ne do za ku pów po zwo leń emi syj nych.
Żół te cer ty fi ka ty po wsta ły już po wy bu do wa niu
elek tro cie płow ni opa la nych ga zem, by nie
zban kru to wa ły, by mo gły funk cjo no wać. Jed na
z elek tro cie płow ni ga zo wych wy bu do wa na
w Pol sce, bo daj w Sta ra cho wi cach, któ ra nie by -
ła ob ję ta tzw. KDT zban kru to wa ła. Spa la nie ga -
zu pod czas pro duk cji ener gii elek trycz nej
i ciepl nej pro wa dzi do dwu krot nie mniej szej
emi sji CO2 niż spa la nie wę gla bru nat ne go.

Aby nie za kłó cać ryn ku pro duk cji cie pła
opła ta za emi sję CO2 po win na być po no szo na
na eta pie za ku pu pa li wa.

– M. Du da: – Je że li na stą pi wzrost cen ga zu,
to mo że my na ra zić się na to, iż wie le obiek tów
ga zo wych w ener ge ty ce stra ci sens eko no micz -

ny. Wy ka zu ją to w swo ich ana li zach Ame ry ka -
nie, po rów nu jąc kosz ty wy twa rza nia ener gii
w roz ma itych tech no lo giach. I wy cho dzi im, że
na wet naj bar dziej efek tyw ne tech no lo gie ga zo -
we, je że li zisz czą się pe sy mi stycz ne pro gno zy
wzro stu cen ga zu, bę dą nie opła cal ne pod ko niec
swej eks plo ata cji. W związ ku z tym, czy nie jest
za sad ne utrzy ma nie jed nak żół tych cer ty fi ka -
tów? I do pie ro, z cza sem, w zde rze niu z roz wo -
jem in nych czyn ni ków, któ re wpły wa ją na kosz -
ty, na le ża ło by po dej mo wać de cy zje co do ro li
tych cer ty fi ka tów.

– H. Pyr ka: – W tej dys ku sji nie mo że my po -
mi jać wąt ku eu ro pej skie go, Unii Eu ro pej skiej.
Pol ska nie jest wy spą, zwłasz cza w ener ge ty ce
je ste śmy czę ścią sys te mu eu ro pej skie go. Wal -
czy my o za pew nie nie so bie bez pie czeń stwa
ener ge tycz ne go, o to by unij ne re gu la cje w ob -
sza rze ener ge ty ki by ły dla nas ko rzyst ne, po nie -
waż na sza sy tu acja ener ge tycz na w per spek ty -
wie do 2020–2030 ro ku nie wy glą da naj cie ka -

wiej. Na pew no na dal bę dzie my ko rzy sta li z po -
mo cy UE. W związ ku z tym, na le ża ło by bar -
dziej zin te gro wać uży wa ne w Pol sce in stru men -
ta rium z tym co dzie je się w Unii. Wie my, że nie
ma w niej jed no myśl no ści, że róż ne kra je usi łu -
ją za ła twić swo je in te re sy. Ale Unia to 27 kra -
jów, część z nich jest na na szym po zio mie, ich
in te re sy są po dob ne do na szych. Nic nie stoi
na prze szko dzie by śmy za chę ca li nie któ re kra je
do stwo rze nia fron tu pro mu ją ce go pew ne in -
stru men ty, ko rzyst ne dla nas, ale i dla in nych. To
o ty le waż ne, że praw do po dob nie za kil ka na ście
lat w Unii bę dzie funk cjo no wał je den sys tem
elek tro ener ge tycz ny.

W na szej bran ży bio ma so wej jest ta kie po -
wie dze nie, że „co ku le je – idzie”. No bo że by
zo ba czyć, że ktoś ku le je, mu si być w ru chu.
Żad ne no we roz wią za nie nie jest od po cząt ku
ide al ne. Do ty czy to cer ty fi ka tów, o któ rych tu
mó wi my, a tak że współ spa la nia bio ma sy
w ener ge ty ce za wo do wej. Dla te go też no wym
roz wią za niom, a więc i cer ty fi ka tom, po ja kimś
cza sie na le ży się przyj rzeć i uspraw nić je. Rów -
no le gle, na le ży pod jąć roz mo wy w UE na te mat
te go jak wy obra ża so bie ona dal sze funk cjo no -
wa nie ca łe go in stru men ta rium w ener ge ty ce.
Prze cież co chwi lę w Unii są wy my śla ne no we
na rzę dzia, in stru men ty dla nas bar dzo groź ne.
Je że li Unia jest zdol na do ro bie nia nam ta kich
„nie spo dzia nek”, to mo że jest też zdol na
do stwo rze nia jed no li te go sys te mu pro mo cji od -
na wial nych źró deł ener gii. Prze cież w Pol sce
ma my ogrom ne, nie wy ko rzy sta ne dla ce lów
ener ge tycz nych za so by bio ma sy dla te go, że nie
ma na to pie nię dzy.

– M. Du da: – My na wet nie mu si my się do -
ma gać te go ty pu roz wią zań do ty czą cych od na -
wial nych źró deł ener gii, bo pra ce nad ni mi są
w pla nach Ko mi sji Eu ro pej skiej. Ona zbie ra
kra jo we oce ny za so bów ener gii od na wial nej
oraz oce ny kra jo wych sys te mów wspar cia wy -
ko rzy sta nia zie lo nej ener gii. A wszyst ko to
w ce lu wy pra co wa nia jed no li te go unij ne go sys -
te mu wspie ra nia wy ko rzy sta nia od na wial nych
źró deł ener gii.

– W. Kę dzio ra: – Tu po win no cho dzić o wy -
pra co wa nie jed no li te go sys te mu pro mo wa nia
od na wial nych źró deł ener gii, nie zaś o jed no li ty
sys tem wspar cia wy ko rzy sta nia od na wial nych
źró deł ener gii. Ta kie go sen sow ne go sys te mu nie
da się bo wiem stwo rzyć zwa żyw szy, że każ dy
kraj Unii ma w tym wzglę dzie od mien ne ce le
i od mien ną spe cy fi kę.

– M. Du da: – W każ dym ra zie pew nym jest,
iż na le ży brać ak tyw ny udział we wszyst kich
pra cach, dys ku sjach przy go to wu ją cych le gi sla -
cję unij ną w ob sza rze ener ge ty ki i eks po no wać
spe cy fi kę pol skiej elek tro ener ge ty ki. Owa spe -
cy fi ka w roz wią za niach unij nych mu si być
uwzględ nio na. Je że li się tak nie sta nie, bę dzie -
my mie li to co dzie je się z emi sją CO2.
• Ko lej ny pro blem zwią za ny jest z wpro wa -

dze niem do 2013 ro ku au kcyj ne go spo so bu na -
by wa nia upraw nień do emi sji CO2. W istot ny
spo sób pod nie sie to kosz ty wy twa rza nia ener gii
z pa liw ko pal nych. Czy w tej sy tu acji da lej uza -
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Włodzimierz Kędziora
– Członek Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych
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Henryk Pyrka
– Dyrektor Biura, Członek Zarządu
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Certyfi kacja systemów zarz dzania
certyfi kacja w ponad 30 bran ach przemys u i us ug

110 w asnych auditorów na terenie ca ej Polski

mo liwo  jednoczesnego uzyskania uprawnie  UDT do napraw
i modernizacji urz dze  technicznych

certyfi kacja systemów zarz dzania wg norm: PN-EN ISO 9001:2001, 
PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004

certyfi kacja systemów jako ci w spawalnictwie wg normy
PN-EN ISO 3834:2007

Ocena zgodno ci - oznakowanie CE
najwi ksza jednostka notyfi kowana w Polsce (nr 1433)

ponad 25000 wystawionych certyfi katów

notyfi kacja do 11 dyrektyw 

320 ekspertów na terenie ca ej Polski 

Akademia UDT
20 000 osób przeszkolonych w zakresie norm i przepisów 
prawnych, w tym dyrektyw europejskich, systemów zarz dzania
jako ci , bezpiecznej eksploatacji urz dze  technicznych

szkolenia dostosowane do specyfi kacji fi rmy, opracowywane
zgodnie z sugestiami klienta 

Certyfi kacja osób
najszersza oferta w Polsce w zakresie certyfi kacji  personelu
bada  nieniszcz cych

o rodki egzaminacyjne na terenie ca ej Polski

Program Certyfi kacji Personelu Bada  Nieniszcz cych
uznany przez Europejsk  Federacj  Bada  Nieniszcz cych EFNDT

certyfi kacja spawaczy, zgrzewaczy metali i tworzyw sztucznych

certyfi kacja osób obs uguj cych i konserwuj cych urz dzenia techniczne

Certyfi kacja wyrobów
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

Centrum Certyfi kacji i Oceny Zgodno ci

UDT-CERT

tel. 022 57 22 110
e-mail: cert@udt.gov.pl

www.udt-cert.pl



sad nio ne bę dzie pro mo wa nie ener ge ty ki od na -
wial nej, ko ge ne ra cji, ener ge ty ki ga zo wej?– M. Du da: – Sys tem cer ty fi ka tów wy ma gaprze glą du nie tyl ko po to by wy eli mi no wać je gobie żą ce wa dy, ale tak że do sto so wać go do roz -wo ju sy tu acji w przy szło ści. Je że li mó wi się, żede cy du ją cy po wi nien być po da tek wę glo wy li -czo ny od za war to ści wę gla w pa li wie to, byćmo że, w któ rymś mo men cie sens cer ty fi ka tówmo że się oka zać wąt pli wy. Choć ja mam wąt pli -wo ści czy przy po mo cy tak pro ste go me cha ni -zmu da się roz wią zać pro blem i osią gnąć cel ja -kim jest roz wój no wych tech no lo gii.– R. Gu zik: – Zga dzam się, że sys tem cer ty -fi ka tów wy ma ga prze glą du pod ką tem efek tyw -no ści je go funk cjo no wa nia. Ab so lut ną sła bo ściąsys te mu jest to, iż jest on roz pro szo ny mię dzyróż ne, nie kie dy przy pad ko we, in sty tu cje, któ renie bar dzo wie dzą o co w tym wszyst kim cho -dzi. W efek cie, pla no wa ne przez NFOŚ przy -cho dy z opłat za stęp czych mia ły się ni jakdo rze czy wi stych, a spo sób ich wy da wa nia bu -dzi wąt pli wo ści.War to np. za dać so bie py ta nie: ja ki jest koszt,a ja ka ko rzyść z obo wiąz ku pro wa dze nia ob ro -tu po przez gieł dę? Koszt jest ewi dent ny – obo -wiąz ko wa umo wa z do mem ma kler skim i wy so -kie opła ty re je stra cyj ne, i trans ak cyj ne. Ko rzy -ści? – nie znam, bo tzw. „ryn ko wą” ce nę cer ty -fi ka tów de ter mi nu ją wy so kość opła ty za stęp -czej i re gu lo wa ny po pyt.Chciał bym wró cić do po ru szo nych tu wcze -śniej za gad nień unij nych. Otóż bar dzo czę stowy ma ga nia unij ne trak tu je my ja ko obo wiąz ki,któ re z bar dzo wiel ką przy kro ścią, nie ja kowbrew so bie wy peł nia my. Tym cza sem, ja tewy ma ga nia unij ne trak tu ję ja ko szan sę dla na -szej elek tro ener ge ty ki. W ukła dzie in nych uwa -run ko wań na sza ener ge ty ka, sa ma z sie bie, niezmie ni ła by tech no lo gii pro duk cji ener gii, nieprze szła by na ni sko emi syj ne. ETS, ener ge ty kęod na wial ną po win ni śmy trak to wać ja ko szan sęi wy ko rzy sty wać do prze kształ ce nia na szejelek tro ener ge ty ki, prze cho dze nia na tech no lo -gie bar dziej wy daj ne, mniej za nie czysz cza ją ceśro do wi sko.– T. Skocz kow ski: – Pa no wie ten sys temchcie li by zre for mo wać i oprzeć na wie dzy. A tejwie dzy nie ma. Ko nia z rzę dem te mu kto w Pol -sce po wie ja ki jest koszt jed nej, czy dru giejtech no lo gii. To są rze czy, któ rych w Pol sce niktni gdy nie ba dał, nie ana li zo wał. To, że z pie nię -dzy pu blicz nych wspie ra my tech no lo gie, któ rewspar cia nie po trze bu ją, po win no być czer wo -nym świa tłem dla rzą dzą cych tym sys te mem,wspie ra ją cych go.– W. Kę dzio ra: – Ja je stem tym fa ce tem, któ -re mu wspa nia łe re gu la cje unij ne, po dob no bę -dą ce dla nas szan są, jed nak się nie po do ba ją.Spró bu ję to uza sad nić. Gdy by han del emi sja mibył tak zor ga ni zo wa ny, że wszy scy są trak to wa -ni na ta kich sa mych za sa dach, to ta ki sys tembar dzo by mi się po do bał. Na to miast sys tem po -le ga ją cy na pre fe ro wa niu jed nych wy twór cówkosz tem in nych co spo wo du je, że nie bę dzieszans na roz wój du żej ko ge ne ra cji, to jest po wy -

żej 20 MW – po do bać mi się nie mo że. Ja mamw miesz ka niu in dy wi du al ny piec grzew czy, my -ślę, że in ni od bior cy po ro ku 2013 pój dą w tejsy tu acji tak że w kie run ku in dy wi du al nych źró -deł ogrze wa nia, od cho dząc od sys te mów cie -płow ni czych. Roz wój ko ge ne ra cji, w świe tle oszczęd no ścipa liw, jest naj lep szym roz wią za niem. Pan pro -fe sor Le wan dow ski z ze spo ła mi osza co wał po -ten cjał ko ge ne ra cji w Pol sce. I z owych sza cun -ków wy ni ka, że obec nie jest on wy ko rzy sta nytyl ko w 37%. Moż li wo ści roz wo ju są więcogrom ne. Trze ba tyl ko stwo rzyć wa run ki by ko -ge ne ra cja po wsta wa ła. Ma my sys te my cie płow -ni cze, w któ re za in we sto wa no mi liar dy zło tych.

Trze ba je prze kształ cać na ko ge ne ra cję. Tym -cza sem... Je śli w ta kim sys te mie cie płow ni czympo wsta nie ko ge ne ra cja, to na ener gię elek trycz -ną, od ro ku 2013, trze ba bę dzie ku pić 100%upraw nień. emi syj nych, pod czas gdy in ni wy -twór cy w ist nie ją cych elek trow niach i tychobec nie w bu do wie, bę dą ku po wa li je dy nie 20%upraw nień. Ko lej na spra wa do ty czy re duk cji emi sji SO2.Spo wo du je to ko niecz ność do bu do wy ko lej -nych in sta la cji od siar cza nia i oda zo to wa niado 2016–2018 ro ku. Tam gdzie urzą dze nia ma -ją po 40 lat do bu do wa nie wy so ko spraw nych in -sta la cji nie bę dzie wcho dzi ło w grę – elek tro cie -płow nie zo sta ną za mknię te. Naj lep sze in sta la -cje od siar cza nia nie są za pro jek to wa ne nawskaź ni ki ja kich się żą da. Je śli zwa ży się, żeelek tro cie płow nie pra cu ją okre so wo, kosz ty bę -dą nie wy obra żal ne. Kto je po nie sie? Tak wy glą -da ją re gu la cje unij ne. Po dob ny spo sób my śle niapre zen tu je nasz Mi ni ster Ochro ny Śro do wi skaprzy oka zji roz wa żań na te mat han dlu emi sja miSO2.
• Pro ble my pro duk cji ener gii w ko ge ne ra cji

są, sa me w so bie, na ty le waż ne, że za słu gu ją
na od dziel ną dys ku sję re dak cyj ną.– R. Gu zik: – Ja znam ure gu lo wa nia, wo becktó rych Pan Kę dzio ra wy ra ził tak wiel ką dez -apro ba tę. One też mi się nie po do ba ją. Rzeczw tym by śmy nie wal czy li o za sa dę (czy lizmniej sze nie emi syj no ści ener ge ty ki) leczo szcze gó ły. I o ile wiem, coś tam jed nak wy -wal czy li śmy, np. dla cie płow nic twa sie cio we go.Walcz my da lej.– M. Du da: – Pro blem w tym, że ja mam wąt -pli wo ści nie co do szcze gó łów roz wią zań unij -nych lecz co do kon cep cji. Roz wi ja na jest kon -cep cja li mi tów emi sji, po czy na jąc od li mi tówdla państw i da lej prze cho dząc do li mi tów dlaobiek tów ener ge tycz nych, prze my sło wych, któ -re są usta la ne bez uwzględ nie nia istot nych róż -nic w kosz tach i moż li wo ści zmian struk tu ral -nych. Je stem prze ciw ni kiem tej me to dy dzia ła -nia, bo wiem li mi ty po li tycz ne, jak by nie by łyusta la ne, za wsze bę dą obar czo ne du żym błę -dem. Na to miast je stem za usta la niem stan dar -do wych moż li wo ści emi sji sto sow nie do roz wo -ju tech nicz ne go tech no lo gii. Trze ba odejśćod sta wia nia po li tycz nych za dań, bo to za wszebę dzie bu dzić kon tro wer sje.
•W pro jek cie usta wy o efek tyw no ści ener ge -

tycz nej za war te są pro po zy cje wpro wa dze nia
sys te mu bia łych cer ty fi ka tów dla użyt kow ni -
ków ener gii jak rów nież w ener ge ty ce. Czy sto -
so wa nie bia łych cer ty fi ka tów jest ce lo we
w ener ge ty ce, w któ rej już ist nie ją me cha ni zmy
ryn ku kon ku ren cyj ne go i re gu la cji sty mu lu ją -
ce zwięk sza nie spraw no ści wy twa rza nia ener -
gii i zmniej sza nia strat sie cio wych?– T. Skocz kow ski: – Sys tem bia łych cer ty fi -ka tów nie jest w Pol sce do koń ca prze my śla ny.Ma na ce lu zwięk sze nie efek tyw no ści ener ge -tycz nej. Jest sys te mem naj bar dziej skom pli ko -wa nym ze wszyst kich moż li wych środ kówwzro stu efek tyw no ści ener ge tycz nej. Ma się takdo in nych cer ty fi ka tów, że łą czy go z ni mi tyl ko
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to, iż w na zwie ma na zwę ko lo ru. Pra wiewszyst ko in ne róż ni go od nich. Nie ma mier ni -ka za osz czę dzo nej ener gii. Wpro wa dze niew tym sys te mie po mia rów oszczęd no ści i we ry -fi ka cji oszczęd no ści bar dzo zbli ża ten sys temdo han dlu emi sja mi. Za pro po no wa ny w pro jek -cie usta wy o efek tyw no ści ener ge tycz nej sys -tem bia łych cer ty fi ka tów w ogó le nie uwzględ -nia za gad nień zwią za nych z kon tro lą i we ry fi -ka cją oszczęd no ści ener gii. To jest za gad nie nienie sły cha nie skom pli ko wa ne. Je stem zwo len ni -kiem bia łych cer ty fi ka tów, ale uwa żam, żedo ich wpro wa dze nia, od sa me go po cząt ku,trze ba się sta ran nie przy go to wać. Pol ska nie jestdo te go zu peł nie przy go to wa na. Sys tem bia łychcer ty fi ka tów nie jest sys te mem, któ ry da się ad -op to wać z in nych kra jów – ma ją go np. Fran cjai Wło chy. Każ dy z tych sys te mów jest zu peł niein ny. Gdy by śmy chcie li go wpro wa dzić w Pol -sce, mu sie li by śmy się nad tym jesz cze bar dzodu żo na pra co wać. Sys tem jest nie tyl ko skom -pli ko wa ny, ale i bar dzo dro gi. Pierw sze przy -miar ki do zbu do wa nia sys te mu, jak na ra zie,wy pa cza ją ideę tych cer ty fi ka tów.– M. Du da: – Kie ru nek na oszczę dza nieener gii za miast na ra cjo na li za cję jej zu ży cia,jest nie po ro zu mie niem.– R. Gu zik: – Naj ła twiej oszczę dzać ener gię,wy łą cza jąc prąd od bior com.– T. Skocz kow ski: – O tym jak skom pli ko -wa ne są ob li cze nia oszczęd no ści ener gii mo że

świad czyć fakt, iż Unia spóź ni ła się pra wie dwala ta z wy da niem wy tycz nych w tej ma te rii, boeks per ci na po zio mie unij nym nie po tra fi li so biepo ra dzić z tym pro ble mem.

• War to jest po sta wić py ta nie: czy wspie ra -
nie nie ren tow nych na ryn ku tech no lo gii wy -
twa rza nia moż na uza sad nić eko no micz nie?
Od po wiedź „tak” zwią za na jest z pro ble mem
kosz tów ze wnętrz nych. Ryn ko we ce ny ener gii
nie obej mu ją tych kosz tów. Kon se kwen cją ta -
kie go po sta wie nia spra wy jest za tem ko niecz -
ność uza leż nie nia do płat do ryn ko wo nie ren -
tow nych tech no lo gii od wiel ko ści unik nię tych
kosz tów ze wnętrz nych. Ła two jest wy ka zać, że
obec ny sys tem z za sa dą tą nie ma nic wspól ne -
go. Czy moż li we jest za tem utwo rze nie jed ne go
ryn ku „unik nię tych kosz tów ze wnętrz nych”
w miej sce kil ku ryn ków róż nych cer ty fi ka tów,
na któ re i tak ce ny okre śla ad mi ni stra cyj nie re -
gu la tor?– M. Du da: – Przy ca łym sza cun ku dla te gospo so bu my śle nia, sed nem spra wy jest tu in ter -na li za cja kosz tów, czy li włą cze nie kosz tów ze -wnętrz nych do resz ty kosz tów. I do pie ro po rów -ny wa nie kosz tów cał ko wi tych po szcze gól nychtech no lo gii da je nam ob raz kon ku ren cji kosz to -wej mię dzy po szcze gól ny mi tech no lo gia mi.Uwzględ nie nie tyl ko kosz tów ze wnętrz nych niejest do brym roz wią za niem, nie uwzględ nia jąbo wiem one np. wy czer py wa nia się złóż, copro wa dzi do zwięk sze nia kosz tów wy do by cia.Po za tym, te kosz ty ze wnętrz ne nie zwy kle trud -no po li czyć. Idea jest po cią ga ją ca, ale trud na,je śli nie wręcz nie moż li wa do re ali za cji.
• Dzię ku je my za roz mo wę.
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W
ie lo let nia tra dy cja i nie ma łe do świad cze nie, in no wa cyj narze czy wi stość i wi zja przy szło ści – tak by moż na scha rak -te ry zo wać w jed nym zda niu, bez de fi nio wa nia po la dzia -łań, ślą ski Ener go in stal S.A. Fir ma z Ka to wic, pro du centwy ro bów wy so kiej tech ni ki dla elek tro ener ge ty ki, w szcze gól no ściko tłów prze my sło wych, koń czy w tym ro ku 60 lat. Za cny wiek nie -mal se nio ra gdy by nie to, że przed się bior stwo prze ży wa dru gą mło -dość – w 1998 r. ru szy ła bu do wa fir my w obec nym kształ cie z my -ślą o ener ge ty ce (sło wem sym bio za sześć dzie się cio lat ka z dzie się -cio lat kiem). Ani ma to rem tych zmian był Sta ni sław Wię cek, któ ryprze jął wów czas ste ry fir my, obec ny jej pre zes i głów ny udzia ło -wiec.

Nie co hi sto rii,
czy li od hu ty do la se ra

Fir ma po wsta ła w 1949 ro ku w ce lu bu do wy in sta la cji prze my sło -wych dla hut nic twa i bran ży che micz nej. Z upły wem lat zmie nia łana zwy (od lat 60. ubie głe go wie ku do 2003 r. no si ła mia no „In stalKa to wi ce”), struk tu ry or ga ni za cyj ne, nie mniej do 1998 r. głów nymad re sa tem jej pro duk cji by ło hut nic two i ener ge ty ka. Zwol na w pro -fi lu przed się bior stwa brał gó rę sek tor ener ge tycz ny, dru ga po ło walat 60. za owo co wa ła pierw szy mi kon trak ta mi za gra nicz ny mi. La -ta 70. to czas bu do wy Hu ty Ka to wi ce, ze zna czą cym udzia łem In -sta lu. W ko lej nym dzie się cio le ciu roz wi ja ny jest eks port in sta la cjiprze my sło wych a ka mie niem mi lo wym sta je się bu do wa pierw sze -go ko tła dla ener ge ty ki (1982 r.) i roz po czę cie współ pra cy z nie -miec ką fir mą Stan dard kes sel Du is burg. Trans for ma cja sys te mo waPol ski umoż li wia pry wa ty za cję fir my, któ ra na stę pu je w 1991 r.W 1995 r. zo sta ną wnie sio ne jej ak cje do NFI. Oto co mó wi pre zesSta ni sław Wię cek:– Je stem naj star szym pra cow ni kiem fir my, sta żem i wie kiem. Roz -po czą łem pra cę w 1967 r., prze sze dłem wszyst kie szcze ble ka rie ry za -wo do wej od sta ży sty do głów ne go in ży nie ra. W 1987 r. zo sta łemw NRD peł no moc ni kiem fir my, a dwa la ta póź niej otwo rzy łem sa mo -dziel ny od dział na ca łe Niem cy z sie dzi bą w Ber li nie. Roz sze rzy łemdzia łal ność na Szwaj ca rię, Fran cję, Bel gię, Ho lan dię. Krą ży łempo za chod niej Eu ro pie sa mo cho dem wy po sa żo nym w te le fon i faks,mia łem w nim ru cho me biu ro, na par kin gach opra co wy wa łem ofer ty. Te dzia ła nia przy nio sły wy mier ne efek ty, fir ma by ła co raz bar dziejzna na w Eu ro pie, po ja wi ły się zle ce nia nie tyl ko z te go kon ty nen tu.Kry zys po cząt ku lat 90. zre du ko wał kra jo we in we sty cje, ist nia ła ko -niecz ność zdo by cia sil nej po zy cji na ryn kach za gra nicz nych.– W 1998 r. spół ka mia ła kło po ty fi nan so we, by ła za dłu żo na, port -fel za mó wień był skrom ny (sprze daż na po zio mie 40 mln), ra to wa łasię sprze da żą ma jąt ku – wspo mi na Sta ni sław Wię cek. – Ra da nad -zor cza za pro po no wa ła mi funk cję pre ze sa, zgo dzi łem się, po 13 la -tach wró ci łem do kra ju. W cią gu ro ku pod nio słem war tość spół ki,za czę ła przy no sić pro fi ty. NFI po sta no wił ją sprze dać kon ku ren cji,w efek cie gro zi ła jej li kwi da cja. Za blo ko wa łem te dzia ła nia, zwró ci -łem się do fran cu skich wła ści cie li fun du szu z py ta niem czy nie są za -in te re so wa ni po dwo je niem war to ści sprze da ży i zy sku. By li. Szu ka -

łem bez skut ku na byw cy przed się bior stwa. Zde cy do wa łem się jeprze jąć ja ko przed sta wi ciel współ pra cow ni ków. Nie wda jąc sięw szcze gó ły jak to się uda ło (za ry zy ko wa łem wszyst kim co po sia da -łem, zdo by łem kre dyt na do brych, ale nie pre fe ren cyj nych wa run -kach), w la tach 2001–2002 sta łem się wła ści cie lem więk szo ścio we -go pa kie tu ak cji. Prze sta wi łem fir mę na czy stą eko lo gicz nie ener ge -ty kę – te go uczy łem się za Za cho dzie.Zmia na pro fi lu jej pro duk cji na rzecz elek tro ener ge ty ki jest takgłę bo ka, że znaj du je od zwier cie dle nie w zmia nie na zwy na Ener go -in stal SA, do ko na nej w 2003 r. W 2007 r. fir ma uda nie de biu tu jena Gieł dzie Pa pie rów War to ścio wych w War sza wie.– Z emi sji po zy ska li śmy 65 mln zł., któ re zo sta ły prze zna czo nena roz bu do wę Gru py Ka pi ta ło wej i in we sty cje (głów nie ma szy nyi roz bu dowa, bądź bu do wa hal) – stwier dza pre zes Wię cek. – Je -ste śmy za in te re so wa ni akwi zy cją dwóch pol skich spół ek z bran żyelek tro ener ge tycz nej zwią za ny ch z re mon ta mi tur bin i au to ma ty ką.Obec ność na gieł dzie to pre stiż i pew ność wy so kich stan dar dówdzia ła nia w świe cie biz ne su. Dy wi den dę bę dzie my wy pła ca li ak -cjo na riu szom w 2012 r., zy ski z lat po przed nich za si la ją ka pi tał za -pa so wy.Ener go in stal SA roz wi ja się w po nad 90 proc. w opar ciu o eks port,sys te ma tycz nie po więk sza Gru pę Ka pi ta ło wą, współ pra cu je z na ukąnie szczę dząc na ten cel środ ków. Ma na tym po lu licz ne do ko na nia.No wo ścią na świa to wą ska lę jest opra co wa nie tech no lo gii spa wa niala se ro we go przy pro duk cji ko tłów.– Od 10 lat prze zna cza my śred nio rocz nie 3–4 mln zł na ba da niana uko we, ma my ze spół ba daw czy z udzia łem m.in. dwóch do sko na -łych dok to rów, eks per tów spa wal nic twa – mó wi Sta ni sław Wię cek.– Współ pra cu je my z Po li tech ni ką Ślą ską i Aka de mią Gór ni czo -Hut -ni czą. Otrzy mu je my tak że gran ty z Pol skiej Aka de mii Na uk, któ raw oko ło ¼ fi nan su je da ny pro jekt. Wy nik tych prac to osiem zło żo -
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Gru pa Ka pi ta ło wa Ener go in stal S.A.
Ener go in stal Sp. z o.o. (100 proc. udzia łów), In stal Fi nan se
Sp. z o.o. (100 proc. udzia łów), In stal Biel sko Sp. z o.o.
(100 proc. udzia łów), In stal De ve lop ment Sp. z o.o.
(100 proc. udzia łów), In stal -Cad Sp. z o.o. (100 proc. udzia -
łów), ZEC Ener go se rvi ce Sp. z o.o. (96,78 proc. udzia łów),
In ter bud -West Sp. z o.o. (64,85 proc. udzia łów), BES -Kra ft-
werk san la gen Sp. z o.o. (49 proc. udzia łów).

STA NI SŁAW WIĘ CEK, wy kształ ce -
nie wyż sze tech nicz ne (mgr inż.)
– ukoń czo ne stu dia na Po li tech ni ce
Ślą skiej w Gli wi cach. Od 1967 zwią -
za ny z fir mą Ener go in stal (daw niej
In stal Ka to wi ce S.A.). Za trud nie nie
na sta no wi skach po cząw szy od Mi -
strza do Głów ne go In ży nie ra.
1986–1998 r. za ło ży ciel i Dy rek tor
Sa mo dziel ne go Od dzia łu w Ber li -
nie; peł niąc tę funk cję roz sze rzył
ob szar dzia łal no ści spół ki o pra wie
wszyst kie kra je Eu ro py, ugrun to -
wu jąc po zy cję fir my ja ko so lid ne go
i god ne go za ufa nia part ne ra na ryn -
kach za gra nicz nych. Od 1998 r.
Pre zes Za rzą du Ener go in stal S.A.;
za sto so wa ny no wo cze sny spo sób
za rzą dza nia fir mą spra wił, że spół -
ka pla su je się obec nie w gro nie li -

de rów roz wią zań dla branż ener ge tycz nych i jest nie kwe stio no wa nym
spe cja li stą w bu do wie ko tłów na pa ra me try nad kry tycz ne z wy ko rzy sta -
niem tur bi ny ga zo wej i pa ro wej. W okre sie spra wo wa nej pre ze su ry do -
pro wa dził m.in. do: prze bran żo wie nia fir my na ener ge ty kę i ge ne ral ne
wy ko naw stwo, de biu tu Ener go in stal S.A. na Głów nym Ryn ku GPW
w War sza wie (wrze sień 2007r.); de biut ten umoż li wił spół ce po zy ska nie
do dat ko wych środ ków po zwa la ją cych na dal szy roz wój, – stwo rze nia
Gru py Ka pi ta ło wej Ener go in stal S.A., w skład któ rej wcho dzi obec nie 8
spół ek. Lau re at licz nych na gród i wy róż nień, wśród któ rych szcze gól ne
miej sce zaj mu ją: Brą zo wy i Zło ty Krzyż Za słu gi oraz Krzyż Ka wa ler ski
Or de ru Od ro dze nia Pol ski oraz Pla ty no wy Laur Umie jęt no ści i Kom pe -
ten cji, „Am ba sa dor Spraw Pol skich”, Mi ster Eks por tu, Ce zar Ślą skie go
Biz ne su, Ślą ski Oskar. Czło nek: Bu si ness Cen tre Club. Izby Go spo dar -
czej Ener ge ty ki I Ochro ny Śro do wi ska, Re gio nal nej Izby Go spo dar czej
w Ka to wi cach. Be zpar tyj ny, nie zwią za ny z żad ną opcją po li tycz ną.



nych wnio sków pa ten to wych. Tak po wsta ła opa ten to wa na przez nastech no lo gia spa wa nia rur oże bro wa nych ze sta li P91. Obec niedo ko tła 1100 MW w elek trow ni Neu rath k/Ko lo ni do star cza my ścia -ny szczel ne ze sta li 7 CrMo spa wa ne wg na szej tech no lo gii. Tu dy -gre sja – by łem w Ja po nii z mi sją go spo dar czą, za po zna łem się z pro -duk cją tur bin do re ak to rów elek trow ni ją dro wych. Po ziom spa wa niaw na szej fir mie jest wyż szy od tam stwier dzo ne go. My ro bi my dwastop nie po wy żej wy ma gań, tak wy so ka ja kość rzecz ja sna kosz tu je.Spół ka pro wa dzi pra ce nad uru cho mie niem no wo cze sne go Cen -trum In no wa cyj nych Tech nik La se ro wych, któ re po zwo li znacz niezmniej szyć zu ży cie ener gii elek trycz nej. Eko lo gicz ność tej in we sty -cji to tak że nie sto so wa nie top ni ków spa wal ni czych, co zre du ku jeilość od pa dów i ogra ni czy pra ce wy koń cze nio we i mon ta żo we.
Ofer ta, czy li świat i Pol ska

Ener go in stal zna ny jest bar dziej za gra ni cą, w szcze gól no ści w Eu -ro pie Za chod niej, niż w na szym kra ju. Po zor ny pa ra doks, bo tampo pro stu in we stu je się w ener ge ty kę, u nas głów nie dys ku tu je o ta -kiej ko niecz no ści. To też tam Ener go in stal re ali zu je gros kon trak tów,jest ce nio ny za pro fe sjo na lizm, ja kość, in no wa cyj ność. Alei nad Wi słą sy tu acja ule ga zmia nie, ru sza ją z wol na in we sty cje nietyl ko w ener ge ty ce wę glo wej, ale i opa la nej ga zem czy bio ma są. Za -pew ne po ja wią się kon trak ty na bu do wę spa lar ni od pa dów wy twa -rza ją cych ener gię. Tu jest po le do po pi su dla ka to wic kiej spół ki. Fir -ma pro du ku je przede wszyst kim ko tły łącz nie z in sta la cja mi do spa -la nia bio ma sy, ko tły od zy sk ni co we, prze waż nie na pa ra me try nad -kry tycz ne, w ukła dzie ko ge ne ra cyj nym (tur bi na ga zo wa – ko cioł– tur bi na pa ro wa) i ko tły do spa la nia śmie ci. Jej szcze gó ło wa ofer taw dzie dzi nie pro duk cji jest bar dzo sze ro ka i obej mu je:
• ko tły ener ge tycz no -prze my sło we czy li:

– od zy sk ni co we (jed no -, dwu -, trój ci śnie nio we) w ukła dach
pa ro wo -ga zo wych elek trow ni oraz ich ele men ty,

– pa ro we na bio pa li wa,
– do uty li za cji odpadów komunalnych,
• pal ni ki ole jo wo -ga zo we,
• sta cje re gu la cyj ne i po mia ro we ole jo wo -ga zo we,
• kon struk cje sta lo we – ele men ty ru ro cią gów ener ge tycz nych,

ka na ły po wie trza i spa lin, kla py, prze wo dy wen ty la cyj ne i od -
py la ją ce, zbior ni ki ci śnie nio we, nie ty po we urzą dze nia prze -
my sło we,
• ru ry oże bro wa ne z że brem cią głym lub na ci na nym, spa wa nym

na ca łej dłu go ści,
• ru ry na pa wa ne (clad din go wa ne) sto pa mi ni klu in co nel 625

i 686.Ener go in stal pro wa dzi rów nież mon taż i re mon ty ko tłów pa ro -wych, wod nych, na bio pa li wa, do uty li za cji odpadów komunalnych,kom plet nych ko tłow ni, kon struk cji no śnych ko tłów i obiek tówprze my sło wych, ru ro cią gów ener ge tycz nych, in sta la cji i urzą dzeń:ochro ny śro do wi ska, cen tral ne go ogrze wa nia, wod no -ka na li za cyj -nych, cie pła tech no lo gicz ne go, wo dy lo do wej, wen ty la cyj nych, kli -ma ty za cyj nych i od py la nia, pro duk tów ze sta li szla chet nych w prze -my śle spo żyw czym, che micz nym i bu dow nic twie, ter micz nych.W pro du ko wa nych i in sta lo wa nych ko tłach po szcze gól ne ma te -ria ły opa ło we (gaz, bio ma sa, od pa dy ko mu nal ne) w opty mal ny spo -sób są prze kształ ca ne w ener gię elek trycz ną bądź cie pło.– Na sza prze wa ga kon ku ren cyj na po le ga i na tym, iż za rów no pro -du ku je my jak i mon tu je my urzą dze nia, co ob ni ża kosz ty in we sty cji– za pew nia pre zes Wię cek. – Wy bra ni mon ta ży ści z pla cu bu do wytra fia ją do wy twór ni by pod dać oce nie fi nal ny pro dukt, nadać muopty mal ny kształt i wra ca ją na mon taż. To spo sób na nie mal cał ko -wi tą re duk cję uste rek.
Sztan da ro we re ali za cje,

czy li nie tyl ko Dun kier ka i „Przy jaźń”
Wśród se tek zre ali zo wa nych prac naj bar dziej spek ta ku lar ne do -ko na nia to je den z naj więk szych w hi sto rii fir my kon trakt na dwa

kom plet ne ko tły od zy sk ni co we, pra cu ją ce w za kre sie pa ra me trównad kry tycz nych, wraz z in sta la cją ka na łów spa lin, ru ro cią ga mi, pal -ni ka mi i kon struk cją sta lo wą no śną wy ko na ne dla Elek trow ni Dun -kier ka we Fran cji i bu do wa w cha rak te rze ge ne ral ne go wy ko naw cyElek tro cie płow ni Kok sow ni „Przy jaźń” w Dą bro wie Gór ni czej,opa la nej ga za mi nad mia ro wy mi. Ca łość do staw dla tej pierw szej re -ali za cji się gnę ła 16 tys. ton, a ko tły zo sta ły za in sta lo wa ne w li niielek trow ni cy klu kom bi no wa ne go z tur bi ną ga zo wą o mo cy wyj -ścio wej 800 MW (pa ra me try ko tłów: wy daj ność – 2 x 560 t/h, tem -pe ra tu ra spa lin – 1000ºC, tem pe ra tu ra pa ry prze grza nej – 566ºC, ci -śnie nie – 144 bar). Dru gie dzie ło to pierw sza te go ro dza ju elek tro -cie płow nia w kra ju, w któ rej in sta la cje uty li zu ją ga zy nad mia ro we(vi de eko lo gia) i za ra zem wy twa rza ją ener gię elek trycz ną (20 MW)i ciepl ną (38 MW).– Spe cja li zu je my się w bu do wie ko tłów ener ge tycz nych– twier dzi
Mi chał Wię cek, wi ce pre zes za rzą du, dy rek tor roz wo ju i tech ni kiEner go in sta lu. – W Eu ro pie wy ko na li śmy ich kil ka set, w Pol sce trzy(w Dą bro wie Gór ni czej, Lu bli nie i Rze szo wie). Ta sy tu acja po win naulec zmia nie. Chce my być bar dziej wi docz ni w kra ju, są już wi do kina tę zmia nę, o szcze gó łach za wcze śnie jesz cze mó wić. Bę dzie myuczest ni czy li w po waż nych prze tar gach. Dum ni je ste śmy z suk ce suryn ko we go ja kim są na sze ukła dy ko ge ne ra cyj ne (wy so ka wy daj -ność i nie za wod ność ko tłów). Zo sta ły za in sta lo wa ne w EC Wrot ków(Lu blin) i EC Rze szó w. Do ko tłów pro du ku je my ru ry oże bro wa ne,ja ko je dy na fir ma w Pol sce i jed na z pię ciu w Eu ro pie. Obec nie roz -po czę li śmy, ja ko świa to wy pre kur sor, ich spa wa nie la se rem. Ta tech -no lo gia zo sta ła opa ten to wa na.Przed sta wie nie wszyst kich zre ali zo wa nych zle ceń przez Ener -go in stal tyl ko w ostat nim dzie się cio le ciu za ję ło by kil ka stron tek -stu. Wskaż my za tem na kil ka ostat nich pro wa dzo nych w Eu ro pieZa chod niej, głów nie na te re nie Nie miec. Są to ter micz ne za kła dyuty li za cji od pa dów ko mu nal nych i elek trow nie opa la ne bio ma są.W naj więk szej spa lar ni w Eu ro pie, w dziel ni cy wil lo wej Frank -fur tu nad Me nem, pra cu ją 4 ko tły. Po ja wią się ko lej ne ko tły uty -li za cyj ne w Niem czech – 3 w Bern bur gu i 1 w Sta de, in ny pra cu -je w Ros to cku, w Sta ven ha gen a do spa la nia bio ma sy w Twen ce.Trwa re ali za cja kon trak tu na wy ko na nie, do sta wę i mon taż ko tłana bio ma sę dla Rot ter da mu oraz na ta kie sa me pra ce, do ty czą ceko tła ga zo we go od zy sk ni co we go, są pro wa dzo ne w Plat tling(Niem cy).– Ko tłów do spa la nia śmie ci za kon trak to wa li śmy do tąd 18(8 w ubr., 5 jest w re ali za cji) – in for mu je Mi chał Wię cek. – Śmie cisą nie se gre go wa ne, a od dzia łu ją sil nie ko ro zyj nie na in sta la cje. Za -po bie ga te mu na sza tech no lo gia po kry wa nia rur ko tło wych war stwąsto pów ni klu (in co nel). Pro pa gu je my in sta lo wa nie ta kich ko tłóww Pol sce, pro gram rzą do wy za kła da bu do wę 12 spa lar ni od pa dów
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Zarząd spółki (od lewej): Mi chał Wię cek – wi ce pre zes za rzą du, dy rek tor roz wo ju
i tech ni ki, Stanisław Więcek – prezes zarządu, Ja ro sław Wię cek – wi ce pre zes za -
rzą du, dy rek tor lo gi sty ki i nad zo ru wła ści ciel skie go



ko mu nal nych, są na ten cel pie nią dze (sa mo rzą do we i unij ne), są za -in te re so wa ni in we sto rzy. Gmi ny wy zna cza ją te re ny lo ka li za cyj ne,pro ce du ry cią gną się la ta mi. Urzę dy mar szał kow skie po win ny wy -wie rać na cisk na wo je wódz kie fun du sze ochro ny śro do wi ska i go -spo dar ki wod nej. Po wo ła li śmy spół kę ce lo wą BES Kra ftwerk san la -gen Sp. z o. o., któ ra upo wszech nia ideę ter micz nej uty li za cji od pa -dów. Pre zen tu je funk cjo no wa nie ta kich in we sty cji, któ re pro du ku jąprąd i cie pło, a ich wła ści ciel otrzy mu je pie nią dze za od biór od pa -dów. Ten biz nes oka zu je się na Za cho dzie opła cal ny, u nas po wi nienbyć tak że (30 lat amor ty za cji, zy skow na sprze daż tzw. zie lo ne go cer -ty fi ka tu).Ener go in stal li czy na zle ce nia bu do wy blo ków pa ro wo -ga zo wychi ko tłów na bio ma sę od pol skich czy też obec nych w Pol sce kon cer -nów ener ge tycz nych. In we sty cja w no wej lo ka li za cji trwa bar dzodłu go (pro ce du ry), ist nie je po mysł by je re ali zo wać obok ist nie ją -cych elek trow ni wę glo wych czy elek tro cie płow ni. Za rzą dza ta kimprzed się wzię ciem spe cjal nie po wo ła na spół ka.– Tak się dzie je w Niem czech – za pew nia pre zes Wię cek. – In nypo mysł to mo der ni za cja ist nie ją cych ko tłów wę glo wych, a w rze czy -wi sto ści wy mia na ich na spa la ją ce bio ma sę. My mo że my pod jąć sięta kiej ope ra cji.
Czas kry zy su,
czy li bez pa ni ki

Spo wol nie nie go spo dar cze jest od czu wal ne i w Ener go in stal. Mo -ce pro duk cyj ne fa bry ki zo sta ły ogra ni czo ne o 50 proc. w sto sun kudo 2007 r. Mniej sza jest licz ba in we sty cji w Eu ro pie Za chod niejspo wo do wa na utrud nio nym do stę pem in we sto rów do fi nan so wa nia.A jed nak zda niem pre ze sa Sta ni sła wa Więc ka te go rocz ny port fel za -mó wień jest wy peł nio ny, a je go war tość jest wyż sza pra wie o 50%od ubie głe go ro ku. Te go rocz ne wy ni ki bę dą wy raź nie lep sze niżw 2008 r. (w ra mach gru py 159,62 mln zł przy cho dów, 6,47 mln zy -sku net to).– I pół ro cze br. by ło jed nym z naj lep szych w hi sto rii fir my, obec -nie eks port spół ki mat ki się ga 92–95 proc. ob ro tów (w gru pie ok. 70proc.), przy ren tow no ści 10 proc. – mó wi pre zes. – Spo ro in we stu je -my, np. w ubr. od da li śmy do użyt ku w Ka to wi cach ha lę pro duk cyj no --ma ga zy no wą o pow. 4200 mkw. wy po sa żo ną m.in. w dwie suw ni -ce 12 t i no wo cze sne cią gi tech no lo gicz ne, uno wo cze śni li śmy wy -dział w za kła dzie w Po rę bie (bu du je my tam Cen trum Tech nik La se -ro wych), ku pi li śmy wie le ma szyn i urzą dzeń, wpro wa dzi li śmy sys temin for ma tycz ny SAP. War tość in we sty cji w 2008 r. prze kro czy ła30 mln zł, w obec nym bę dzie na tym sa mym po zio mie.O ka to wic kiej fir mie moż na by jesz cze bar dzo wie le na pi sać.O licz nych na gro dach, wy róż nie niach, cer ty fi ka tach czy ho no rach,któ re spo tka ły jej sze fa, do wo dach uzna nia nie tyl ko przez lu dzi biz -ne su, ale i kul tu ry, spor tu czy me diów. Gru pa Ener go in stal S.A. jestspon so rem wie lu wy da rzeń kul tu ral nych, do na to rem Te atru Ślą skie -go im. Sta ni sła wa Wy spiań skie go, spor tu (ko szy ków ka, szer mier ka,żu żel, pił ka noż na). Wspo ma ga fi nan so wo i rze czo wo by łych pra -cow ni ków bę dą cych w po trze bie, obec nym mo że udzie lić gwa ran -cji na kre dyt ban ko wy. Pra cow ni cy z ju bi le uszu pra cy otrzy mu jącen ne pre zen ty (mar ko we ze gar ki, sztab ki sre bra lub zło ta z bry lan -ci kiem) wraz z wy gra we ro wa ną de dy ka cją. Ener go in stal to fir ma ro dzin na, sło wem pre zes Sta ni sławWię cek, syn Mi chał, wi ce pre zes, któ rzy by li po wy żej cy to wa nioraz dru gi syn – Ja ro sław, wi ce pre zes, dy rek tor lo gi sty ki i nad zo -ru wła ści ciel skie go. Py tam sze fa co spra wia mu naj więk szą sa tys -fak cję?– Je stem dum ny przede wszyst kim z sy nów, z fak tu, że ze chcie li zemną pra co wać, a to się rzad ko zda rza. Są za an ga żo wa ni w pra cę,uda ło nam się stwo rzyć coś ta kie go, cze go nie trze ba się wsty dzić.Zor ga ni zo wa nie ca łej fir my prak tycz nie od no wa, nada nie jej im pul -sów roz wo jo wych, mu si przy no sić za do wo le nie.
An drzej Uznań ski
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Od 60. lat „Ener go pro jekt -War sza wa” funk cjo nu je tyl -
ko dzię ki wy pra co wa nej do brej opi nii u n/Klien tów: elek -
trow ni, elek tro cie płow ni i cie płow ni oraz ope ra to rów sys -
te mów elek tro ener ge tycz nych i sys te mów cie płow ni -
czych. Świad czy to o zro zu mie niu przez na szych pro jek -
tan tów i spe cja li stów po trzeb Klien tów oraz o do świad -
cze niu i kom pe ten cji za trud nio nej w Spół ce ka dry in ży nier -
skiej. Ja ko pierw sze pol skie biu ro pro jek tów wdro ży li śmy
w Spół ce Sys tem Za rzą dza nia Ja ko ścią zgod ny z mię dzy -
na ro do wą nor mą ISO 9001 i rów nież, ja ko pierw sze pol -
skie biu ro pro jek tów, wpro wa dzi li śmy do Sys te mu nor mę
pro ce so wą ISO 9001-2000.

Spół ka kon ty nu uje dzia łal ność jed ne go z sze ściu za kła -
dów „ENER GO PRO JEK Tu” – Przed się bior stwa Pań stwo -
we go, za ło żo ne go w 1949 ro ku. W chwi li po wsta nia moc
za in sta lo wa na elek trow ni kra jo wych wy no si ła 2632 MW,
zaś pro duk cja ener gii elek trycz nej brut to 8,3 GMh, moc
naj więk szej elek trow ni ciepl nej wy no si ła 157 MW, naj -
więk sze go tur bo ze spo łu – 45 MW.

Do ko na nia „Ener go pro jek tu -War sza wa” naj le piej ilu -
stru ją dwa po ni żej przed sta wio ne wy kre sy za pro jek to wa -
nych w n/Fir mie źró deł ener gii elek trycz nej i cie pła:

Obec nie ofer ta „Ener go pro jek tu -War sza wa” obej mu je:
• peł nie nie funk cji Ge ne ral ne go Pro jek tan ta;
• wie lo bran żo we pro jek to wa nie dla wszyst kich ga łę zi go -

spo dar ki (ze szcze gól nym uwzględ nie niem ener ge ty ki,
obiek tów spe cjal nych, in fra struk tu ry oraz bu dow nic -
twa), we wszyst kich fa zach pro jek to wa nia;
• do radz two tech nicz no-eko no micz ne dla In we sto ra,

(od kon cep cji tech nicz nej i ana liz efek tyw no ści pro jek -
tu po przez or ga ni za cję fi nan so wa nia, do ku men ta cję
or ga ni za cyj no-praw ną in we sty cji, or ga ni za cję prze tar -
gów, mo ni to ring tech nicz no-fi nan so wy w cza sie re ali -
za cji in we sty cji do jej uru cho mie nia i spła ty za cią gnię -
tych zo bo wią zań włącz nie);
• do radz two w za kre sie pro duk cji „czy stej” ener gii elek -

trycz nej i cie pła speł nia jąc, po naj niż szych kosz tach,
wy ma ga nia kra jo wych norm oraz dy rek tyw Unii Eu ro -
pej skiej;
• kom plek so wą re ali za cję in we sty cji.

Je ste śmy go to wi na no we wy zwa nia zwią za ne z po zy ski -
wa niem dla na szych Klien tów Naj lep szych Do stęp nych
Tech nik (BAT) w za kre sie wszel kich tech nik wy twa rza nia
ener gii elek trycz nej i cie pła, rów nież w za kre sie ener ge ty -
ki ją dro wej – „Ener go pro jekt -War sza wa” był ge ne ral nym
pro jek tan tem Elek trow ni Ją dro wej Żar no wiec.

Na sze naj now sze pro jek ty to:
– du że blo ki ener ge tycz ne na pa ra me try nad kry tycz ne,
– blo ki ener ge tycz ne w tech no lo gii IGCC,
– blo ki ga zo wo -pa ro we i ga zo we -szczy to we,
– bio ga zow nie,
– blo ki ener ge tycz ne opa la ne bio ma są,
– pa li wa al ter na tyw ne,
– in sta la cje CCS,
– go spo dar ka wod no -ście ko wa,
– pro jek ty in fra struk tu ry dla Woj ska Pol skie go,
– wszel kie bu dow le wod ne,
– aku mu la to ry cie pła,
– na wę gla nie
i – ma my na dzie ję – Ener ge ty ka Ją dro wa…

Rys. 1. Pro jekt „Ener go pro jek tu -War sza wa” – Elek trow nia Ją dro wa Żar no wiec



S
ztu ka za rzą dza nia biz ne sem elek tro -
ener ge tycz nym i in ny mi bran ża mi
sie cio wy mi jest trud na i roz wi ja się
w Pol sce od sto sun ko wo nie daw na.

Jed ną z firm, któ re znacz nie przy czy ni ły
się do roz wo ju kul tu ry te go biz ne su jest
IDS Sche er Pol ska, któ ra no tu je ostat nio
na na szym ryn ku zna czą ce suk ce sy.

Na uko we po cząt ki
Fir ma ma ro do wód na uko wy; za ło żył ją

w 1984 r. w Niem czech prof. Au gust Wil -
helm Sche er z za mia rem kon fron ta cji wy -
ni ków ba dań, któ re pro wa dził, z prak ty ką
wol ne go ryn ku. Po wo dze nie przy szło
szyb ko, głów nie dzię ki twór cze mu za sto -
so wa niu sys te mów in for ma tycz nych do za -
rzą dza nia pro ce sa mi biz ne so wy mi w kor -
po ra cjach oraz ad mi ni stra cji pu blicz nej.
Dziś IDS Sche er ma sieć od dzia łów i part -
ne rów w 70 kra jach świa ta i jest no to wa na
na gieł dzie we Frank fur cie.

Już w la tach 90-tych fir ma za czę ła zdo -
by wać re fe ren cje na ryn ku pol skim. Klien -
ci po trze bo wa li tu zwięk sze nia efek tyw no -
ści i wy daj no ści, co wią że się ze sztu ką po -
dej mo wa nia wła ści wych de cy zji me na -
dżer skich. Dy rek cje przed się biorstw za -
czę ły ro zu mieć, że aby de cy zje by ły ra cjo -
nal ne, szyb kie i pre cy zyj ne mu szą być
wspar te od po wied nim opro gra mo wa niem.
Do ta kie go my śle nia mo bi li zo wa ła ro sną ca
kon ku ren cja. IDS Sche er wy pra co wa ła
w cią gu 30 lat do świad cze nia me to do lo gię
ARIS Va lue En gi ne ering (AVE), któ ra
wraz z plat for mą na rzę dzi ro dzi ny ARIS
speł nia naj wyż sze kry te ria ca ło ścio we go
roz wią za nia do ana li zy, pro jek to wa nia i za -
rzą dza nia pro ce sa mi biz ne so wy mi. Dzię ki
te mu fir ma lo ko wa na jest w tzw. kwa dra cie
Gart ne ra ja ko li der ryn ku BPM (Bu si ness
Pro cess Ma na ge ment).

Me to dy ka AVE po zwa la przede wszyst -
kim skró cić czas re ali za cji pro jek tu biz ne -
so we go, zde fi nio wać do kład nie i szcze gó -
ło wo je go ce le, zmniej szyć licz bę osób za -
an ga żo wa nych w pro jekt a tak że da je moż -
li wość przy szłej roz bu do wy sys te mu
i szyb szy roll out, dzię ki cze mu koszt
wdro że nia moż na znacz nie ogra ni czyć.
Ko rzy sta jąc z me to do lo gii AVE kon sul tan -
ci mo gą po wią zać stra te gie kor po ra cyj ne
i roz wią za nia in for ma tycz ne z pro ce sa mi
biz ne so wy mi oraz za pew nić kon tro le pro -
ce sów już dzia ła ją cych. 

Uni wer sal ny ARIS
Plat for ma na rzę dzi ARIS mo że być wy -

ko rzy sta na na każ dym eta pie pro jek tu
BPM – od zde fi nio wa nia stra te gii i mo de -

lo wa nia pro ce sów po przez prze nie sie nie
mo de li do sys te mu in for ma tycz ne go
po mo ni to ring ich re ali za cji. Skła da się
z kil ku mo du łów: ARIS Stra te gy – do de -
fi nio wa nia, wdra ża nia oraz cią głej kon tro li
po zio mu re ali za cji stra te gii biz ne so wych,
ARIS De sign Plat form – do ana li zy i sys -
te ma tycz nej opty ma li za cji pro ce sów biz -
ne so wych de cy du ją cych o prze wa dze kon -
ku ren cyj nej da nej fir my. Słu ży za rów no
do mo de lo wa nia i sy mu la cji oraz pu bli ka -
cji pro ce sów biz ne so wych jak i do za rzą -
dza nia ar chi tek tu rą IT fir my. ARIS Im ple -
men ta tion Plat form jest mo du łem prze no -
szą cym mo de le pro ce sów na po ziom apli -
ka cji IT, two rze nia ar chi tek tu ry zo rien to -
wa nej na usłu gi (SOA) i za rzą dza nia re gu -
ła mi biz ne su. ARIS Con trol ling Plat form
dy na micz nie mo ni to ru je za cho dzą ce
w kor po ra cji pro ce sy biz ne so we, im ple -
men tu je sys te my Cor po ra te Per for man ce
Ma na ge ment oraz wspo ma ga bu do wa nie
sys te mów za rzą dza nia ła dem kor po ra cyj -
nym, ry zy kiem i zgod no ścią z re gu ła mi
praw ny mi w ska li ca łe go przed się bior stwa. 

Me to do lo gia AVE po zwa la więc na kom -
plek so we i per ma nent ne do sko na le nie za -
rzą dza nia fir mą oraz eli mi na cję licz nych
za gro żeń, ja kie cze ka ją na biz nes zwłasz -
cza w la tach kry zy su. Bez wzglę du na per -
spek ty wę kry zys wy ma ga od firm zde cy -
do wa nych i wy mier nych dzia łań uspraw -
nia ją cych pro ce sy we wnątrz or ga ni za cji.
Za tem okres spo wol nie nia go spo dar ki to
nie tyl ko za gro że nie. Dla tych, któ rzy po -
tra fią do brze za rzą dzać przed się bior stwem
to czas na umoc nie nie wła snej po zy cji ryn -
ko wej i two rze nie pla nów in we sty cyj nych.

IDS Sche er słu ży ła ra dą po nad 35 przed -
się bior stwom z bran ży ener ge tycz nej za -
rów no w za kre sie opty ma li za cji pro ce sów
biz ne so wych jak i przy wy bo rze od po wied -
nie go sys te mu in for ma tycz ne go. Dla sie -
cio wych firm ener ge tycz nych oczy wi ste
jest, że mu szą przede wszyst kim (zwłasz -
cza w do bie do stę pu tzw. 3 stro ny do sie ci)
zbu do wać wła sną po zy cję ryn ko wą i za ra -
zem za pew nić od po wied nie roz wią za nia in -
for ma tycz ne wspo ma ga ją ce biz nes że by tę
po zy cję umoc nić. Wła ści wie wszyst kie
pod mio ty tej bran ży: wy twór cy, dys try bu -
to rzy, przed się bior stwa ob ro tu są świa do mi
ko niecz no ści do ko na nia istot nych zmian
w wie lu ob sza rach, po czy na jąc od ogrom -
nych in we sty cji w in fra struk tu rę ener ge -
tycz ną jak i w kom plet nie no wy mo del
dzia ła nia – in ną or ga ni za cję sprze da ży
ener gii, roz li cza nia się i ob słu gi klien tów.
Fir my te szu ka ją oszczęd no ści i uspraw nień
– opty ma li za cji swo ich pro ce sów. Wy mo -
giem sta ło się, aby stan da ry zo wać, har mo -
ni zo wać, co w kon se kwen cji ozna cza opty -
ma li za cję pro ce sów biz ne so wych z punk tu
wi dze nia mak sy ma li za cji zy sków oraz po -
zy ska nia no wych klien tów. Szcze gól ne ko -
rzy ści wy ni ka ją ce z za sto so wa nia po dej ścia
pro ce so we go w za rzą dza niu od czu wa ją no -
wo po wsta łe gru py ener ge tycz ne.

Biz nes ener ge tycz ny
na no wo

Stan da ry za cja pro ce sów w gru pie spół ek
do tych czas nie za leż nych (np. dys try bu to -
rzy, ko pal nie, elek trow nie, elek tro cie płow -
nie) na le ży do ze sta wu dzia łań stra te gicz -
nych, któ rych ce lem jest przy go to wa nie
grun tu do spraw ne go za rzą dza nia przed się -
bior stwem. Do bre przy kła dy ta kie go po -
dej ścia są już wi docz ne w Gru pie ENER -
GA, w szcze gól no ści w spół ce ENER GA
Ob słu ga i Sprze daż, któ rej za rząd do -
strzegł po zy tyw ne aspek ty za rzą dza nia
pro ce sa mi i roz po czął wdra ża nie dzia łań
w tym kie run ku.
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Biznes mocny „ARISEM”



– War to pod kre ślić, że jesz cze nie daw no
mo del biz ne su w ener ge ty ce w Pol sce był
bar dzo jed no li ty. Po dob ne know -how, po -
dob ne tech no lo gie, do stęp do spe cja li stów
itd. – mó wi pre zes IDS Sche er Pol ska,
Grze gorz Pin dur. – Dla te go prze ko na ny
je stem, że pod sta wo wym na rzę dziem bu do -
wa nia prze wa gi kon ku ren cyj nej bę dą wła -
śnie róż ni ce w po zio mie or ga ni za cji i za -
rzą dza nia pro ce sa mi biz ne so wy mi. 

Jed nym z przy kła dów osią gnięć IDS jest
pro jekt w Ma zo wiec kiej Spół ce Ga zow -
nic twa, któ ra zde cy do wa ła się na ko rzy sta -
nie z wy spe cja li zo wa ne go opro gra mo wa -
nia wspie ra ją ce go roz po wszech nia nie
i zmia ny do ku men tów zo rien to wa nych na
pro ce sy za rzą dza nia aby tą me to dą uspraw -
nić swój sys tem. Przy stą pie nie Pol ski do
Unii Eu ro pej skiej po sta wi ło przed Spół ką
ko niecz ność przy go to wa nia struk tu ry or ga -
ni za cyj nej oraz pro ce sów biz ne so wych
w ob sza rze Ope ra tor stwa Sys te mu Dys try -
bu cyj ne go. Dy rek ty wa UE wy ma ga wy -
dzie le nia Ope ra to ra. IDS Sche er stwo rzy ła
spe cy fi ka cję istot nych wa run ków za mó -
wie nia wraz z kry te ria mi wy bo ru Zin te gro -
wa ne go Sys te mu Za rzą dza nia Ma jąt kiem
Sie cio wym (ZS ZMS) i fir my wdro że nio -
wej. W efek cie te go pro jek tu na stę pu je sys -
te ma tycz ne zwięk sza nie efek tyw no ści
funk cjo no wa nia MSG w dzia łal no ści ope -
ra tor skiej oraz przy go to wa nie do wdro że -
nia peł ne go Sys te mu ZMS. Tu rów nież za -
sto so wa no me to do lo gię ARIS. Do głęb -
na ana li za pro ce sów biz ne so wych prze pro -
wa dzo na dzię ki tej me to do lo gii po zwo li ła
wy eli mi no wać ele men ty nie efek tyw ne, zu -
ni fi ko wać pro ce sy ma so we i okre ślić, ja kie
czyn no ści po win ny być wy ko ny wa ne przez
zin te gro wa ny sys tem in for ma tycz ny. Do ce -
lo wa struk tu ra or ga ni za cyj na spół ki zy ska -
ła pro ce so wy cha rak ter, tzn. zgod nie z teo -
rią or ga ni za cji wy ni kła wła śnie z pro ce sów
biz ne so wych. Ko rzy ścią dla MSG by ło po -
pra wie nie geo gra ficz nej struk tu ry dys try -

bu cji i opty ma li za cja za so bów do sto so wa -
na do wy ma gań efek tyw no ści na ob sza rze
dys try bu cyj nym. Pro jekt po zwo lił na wdro -
że nie wie lu nie prak ty ko wa nych do tąd pro -
ce dur sys te mu con trol lin gu, za rzą dza nia ja -
ko ścią, za rzą dza nia or ga ni za cją, zarzą dza -
nia stra te gicz ne go. 

Me to dy ka AVE jest roz sze rza na i wzbo -
ga ca na dzię ki m.in. stra te gicz nym umo -
wom part ner skim z fir ma mi SAP, Orac le
i Mi cro soft. Wy ra zem uda nej współ pra cy
z fir mą SAP jest przy zna nie w tym ro ku już
po raz dru gi pre sti żo wej SAP Pin nac le
Award w ka te go rii „Glo bal Eco sys tem
– Cu sto mer Sa tis fac tion”.

W Pol sce jed nym z naj waż niej szych
wdro żeń sys te mów pro ce so wych re ali zo -
wa nych z wy ko rzy sta niem ko ope ra cji
z SAP jest trans for ma cja gru py LO -
TOS S.A. Pre zes tej spół ki, Pa weł Olech -
no wicz, zde cy do wa ny na głę bo ką ryn ko wą
mo der ni za cję gru py, po wie rzył stwo rze nie
no we go sys te mu za rzą dza nia pro ce sa mi
biz ne so wy mi wła śnie IDS Sche er. Głów -
nym ce lem by ło prze mo de lo wa nie spół ki
z przed się bior stwa o orien ta cji pro duk cyj -
nej w fir mę zo rien to wa ną na klien ta. Po -
szcze gól ne pro ce sy biz ne so we za mo de lo -
wa no i pod da no ana li zie. Ka drę kie row ni -
czą LO TO SU przy go to wa no dro gą warsz -
ta tów stra te gicz nych, by uświa do mić ce le
i ro dza je sto so wa nych środ ków. Na pod sta -

wie do ku men ta cji fir my oraz wy wia dów
z pra cow ni ka mi spo rzą dzo no ma py pro ce -
sów za pi su jąc je w no ta cji wg. ARIS. Ja ko
do ce lo wy sys tem wy bra no my SAP. Po za -
koń cze niu ca łe go przed się wzię cia efek ty
nie da ły na sie bie dłu go cze kać. Lo gi sty ka
i sprze daż zy ska ły w od dzia łach fir my
pierw szo pla no wą ro lę. Struk tu ra pro ce so -
wa po zwo li ła zi den ty fi ko wać „wła ści cie li”
pro ce sów i za sto so wać wła ści we mier ni ki
efek tyw no ści. LO TOS stał się fir mą przej -
rzy stą, o ła twej do okre śle nia war to ści,
dzię ki cze mu mógł wejść z suk ce sem
na gieł dę i zo stać jed nym z naj po waż niej -
szych pod mio tów na par kie cie. 

Na ob sza rze ener ge ty ki znacz nym osią -
gnię ciem był wy bór zin te gro wa ne go sys te -
mu in for ma tycz ne go w opar ciu o po dej ście
pro ce so we dla hol din gu BOT. Jest to naj -
więk szy w tej bran ży pro jekt w Pol sce. Ob -
jął 3 elek trow nie, 2 ko pal nie oraz spół kę
BOT Gór nic two i Ener ge ty ka S.A.
W każ dej z sze ściu spół ek opi sa no i zde fi -
nio wa no ok. 200 grup pro ce sów biz ne so -
wych, w spół ce za rzą dza ją cej – 70 grup.
Efek ty tych prac obec nie są wy ko rzy sty -
wa ne w pro ce sie in te gra cji gru py BOT ja -
ko ele ment pro ce so we go po dej ścia do two -
rze nia no wej, spraw niej szej or ga ni za cji. 

Czas roz wo ju
Co da lej? Pre zes Grze gorz Pin dur uwa ża,

że pro gno zy na naj bliż sze la ta są obie cu ją -
ce, o czym świad czą wy ni ki z po cząt -
ku 2009 r. IDS Sche er po dwo ił zysk EBI TA
do 8,2 mln eu ro oraz mar żę zy sku do po zio -
mu dwu cy fro we go, przy kwar tal nej sprze -
da ży o war to ści ok. 90 mln eu ro. Te efek ty
prze ro sły ocze ki wa nia ze wnętrz nych ob ser -
wa to rów. Są one owo cem glo bal nej re -
orien ta cji gru py i wcze sne go do sto so wa nia
się do wy ma ga ją cej sy tu acji na ryn ku.
Z pew no ścią IDS Sche er sku pi się
na wzmoc nie niu ob słu gi ryn ku i na prze -
kształ ce niach w ce lu za pew nia nia roz wią -
zań po zwa la ją cych na za rzą dza nie pro ce sa -
mi biz ne so wy mi (BPM). Kam pa nia in no -
wa cyj na za pla no wa na na 2009 r. ma na ce -
lu po sze rze nie port fo lio pro duk tów ARIS,
zwięk sze nie przy ja zno ści dla użyt kow ni ka
i po pu la ry za cji za sto so wań ARIS w fir -
mach, tak że w bran ży ener ge tycz nej.

Jaz.
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GRZE GORZ PIN DUR – Pre zes Za rzą du
IDS Sche er Pol ska. Ukoń czył stu dia
na Aka de mii Eko no micz nej w Po zna niu
na Wy dzia le Za rzą dza nia, spe cjal ność
– in we sty cje ka pi ta ło we i stra te gicz ne
za rzą dza nie fi nan sa mi przed się biorstw.
Uzy skał ty tuł ma gi stra eko no mii (pra ca
„Stra te gie opcyj nie”). Jest sied mio krot -
nym me da li stą mi strzostw Pol ski w pły -
wa niu ju nio rów. Obec nie ama tor sko
bie ga w ma ra to nach.





Pod pi sa na 8 lip ca umo wa do -
ty czy do sta wy dwóch ko tłów
od zy sko wych dla in sta la cji ter -
micz nej uty li za cji od pa dów ko -
mu nal nych w Ba ku, w Azer bej -
dża nie. Bez po śred nią stro ną
kon trak tu dla RA FA KO jest fir -
ma CNIM EN GI NE ERS FZC,
z ro dzi ny fran cu skie go po ten -
ta ta ener ge tycz ne go do star -
cza ją ce go te go ty pu in sta la cje.
Jest ona ge ne ral nym wy ko -
naw cą in we sty cji w Ba ku i jed -
no cze śnie wła ści cie lem kon ce -
sji na eks plo ata cję przez 20 lat
wy bu do wa nej w ten spo sób in -
sta la cji.

– Te go ty pu mo del re ali za cji
in we sty cji to jed na z od mian
Bu ild – Ope ra te – Trans fer
(BOT) czy li kon ce sji na zbu do -
wa nie, mon taż i eks plo ata cję
obiek tu przez okre ślo ny czas,
po któ rym prze cho dzi on
na wła sność np. mia sta, gdzie
da lej funk cjo nu je. Ta kie roz -
wią za nia sto so wa ne są bar dzo
czę sto przy in nych po dob nych
in we sty cjach i prę dzej czy póź -
niej po ja wią się tak że w Pol sce
– mó wi Krzysz tof Bu rek, wi -
ce pre zes za rzą du i dy rek tor
han dlo wy RA FA KO S.A. –
Szcze gól nie przy dat ne jest to
dla in we sty cji ty pu spa lar nie
śmie ci, gdzie in we stor ma
do czy nie nia z zu peł nie no wą
tech no lo gią i no wy mi pro ble -
ma mi eks plo ata cyj ny mi, za -
zwy czaj od mien ny mi od tych,
spo ty ka nych w ener ge ty ce
kon wen cjo nal nej – do da je wi -
ce pre zes.

W trak cie przy go to wy wa nia
się do zło że nia ofer ty in we sto -
ro wi, kon ce sjo ner do bie ra so -
bie do staw ców i pod wy ko -
naw ców, z któ ry mi współ pra -
co wał przy in nych te go ty pu
in we sty cjach. Dzię ki te mu re -

ali za cja pro jek tu opie ra się
na spraw dzo nej tech no lo gii,
gdzie za gwa ran to wa na jest ja -
kość wy ko na nia, a póź niej zna -
ne są też efek ty eks plo ata cji
i nie ma ukry tych ry zyk. Tak że
w tym przy pad ku CNIM nie
po raz pierw szy sko rzy sta
z usług ra ci bor skie go pro du -
cen ta ko tłów. Do tej po ry
na po trze by fran cu skiej fir my
po wsta wa ły wal cza ki i ele men -
ty ci śnie nio we. Jed nak tym ra -
zem jest to pierw szy tak du ży
pro jekt, czy li do sta wa dwóch
kom plet nych ko tłów.

– Je ste śmy pod eks cy to wa ni
tak że tym, że Azer bej dżan to
dla nas zu peł nie no wy ry nek,
któ ry do tej po ry był po za na -
szym za się giem. Co praw da dla
nas stro ną nie jest bez po śred -
nio fir ma azer ska, ale jed nak
ten kon trakt to na pew no krok
w do brym kie run ku. W tym
przy pad ku nie da się unik nąć
ko niecz no ści uwzględ nie nia lo -
kal nych wy mo gów i przez
to na bę dzie my no wych do -
świad czeń – mó wi wi ce pre zes
Krzysz tof Bu rek.

Re ali za cja tej mia ry pro jek tu
bę dzie an ga żo wać mo ce wy -

twór cze pol skie go pro du cen ta
przy naj mniej przez rok.

– To bar dzo waż ne, po nie waż
dzię ki te mu nie mu si my mar -
twić się o zle ce nia i pra cę dla
lu dzi, co w dzi siej szych cza sach
wca le nie jest ta kie oczy wi ste.
Na mię dzy na ro do wych ryn -
kach, na któ rych prze cież dzia -
ła my, skut ki kry zy su są od czu -
wal ne bar dziej niż w Pol sce.
Wie le in we sty cji jest wstrzy my -
wa nych lub anu lo wa nych.
Dzię ki ta kim kon trak tom uda je
nam się za pew nić fir mie i za ło -
dze bez pie czeń stwo tak że
na przy szłe la ta – przy zna je wi -
ce pre zes.

Każ dy z za mó wio nych ko tłów
bę dzie spa lać 500 tys. ton od -
pa dów ko mu nal nych rocz nie
i ma wy daj ność 90 ton pa ry
na go dzi nę. Do tej po ry RA FA -
KO wy pro du ko wa ło już bli -
sko 70 ko tłów od zy sko wych,
z te go pra wie 50 do in sta la cji
ter micz nej uty li za cji od pa dów.
Są one głów nie eks plo ato wa ne
w kra jach Eu ro py Za chod niej
od Hisz pa nii, przez Fran cję,
Wiel ką Bry ta nię, Ho lan dia, Bel -
gię, Niem cy, Szwaj ca rię, Au -
strię, Da nię aż po Szwe cję.

Firma RAFAKO S.A. podpisała umowę o wartości 8,66 mln euro na dostawę
kotłów do Azerbejdżanu.

Kotły z Rafako
będą pracować na Kaukazie

Krzysz tof Bu rek, wi ce pre zes za rzą du i dy rek tor han dlo wy RA FA KO S.A.



V
at ten fall po ja wił się w szwedz kiej ener ge ty ce w 1909 ro ku.
Znaj du je się obec nie w gro nie czo ło wych eu ro pej skich kon -
cer nów ener ge tycz nych, dzia ła, prócz ro dzi mej Szwe cji,
w Niem czech, Fin lan dii, Da nii, Wiel kiej Bry ta nii, Ho lan dii

i Bel gii. Vat ten fall jest pią tym pod wzglę dem wiel ko ści pro du cen -
tem ener gii elek trycz nej w Eu ro pie i naj więk szym pro du cen tem
cie pła. Pro wa dzi dzia łal ność we wszyst kich ob sza rach elek tro ener -
ge ty ki: pro duk cji, prze sy łu, dys try bu cji i sprze da ży ener gii elek -
trycz nej, a tak że pro du ku je, dys try bu uje i sprze da je cie pło. Zaj mu -
je się tak że ob ro tem ener gią i wy do by ciem wę gla bru nat ne go. Gru -
pa Vat ten fall za trud nia ok. 33 tys. pra cow ni ków, jej skon so li do wa -
na sprze daż osią gnę ła w 2008 r. 164 549 mln ko ron szwedz kich.
Spół ka ma cie rzy sta – Vat ten fall AB – jest w 100 proc. wła sno ścią
skar bu pań stwa. W Pol sce kon cern Vat ten fall AB jest obec ny
od 1992 r. Od te go cza su ak tyw nie uczest ni czy w kształ to wa niu
pol skie go ryn ku ener gii – jest naj więk szym za gra nicz nym in we sto -
rem w kra jo wym sek to rze elek tro ener ge tycz nym.

Vat tenf fal w Pol sce
W 1999 r. zo stał in we sto rem stra te gicz nym Elek tro cie płow ni

War szaw skich S.A. Umo wę pry wa ty za cyj ną do ty czą ca za ku pu 55
proc. ak cji pod pi sa no 27 stycz nia 2000 ro ku. By ła to jed na z pierw -
szych pry wa ty za cji w pol skim sek to rze ener ge tycz nym. Obec nie
Vat ten fall ma bli sko 75 proc. ak cji Vat ten fall He at Po land S. A.,
jed nost ki utwo rzo nej na ba zie Elek tro cie płow ni War szaw skich.
Zgod nie z umo wą pod pi sa ną 5 czerw ca br. przez Mi ni ster stwo
Skar bu Pań stwa i Vat ten fall AB, kon cern ku pi resz tów kę od skar bu
pań stwa czy li na le żą cych doń 25,19 ak cji VHP. W efek cie sta nie się
po sia da czem 99,83 proc. ak cji sto łecz ne go przed się bior stwa.

W 2001 r. Vat ten fall na był 33 proc. ak cji Gór no ślą skie go Za kła -
du Ener ge tycz ne go S.A. (po nad 1 mln klien tów in dy wi du al nych
i prze my sło wych), ini cju jąc tym sa mym pierw szą w Pol sce pry wa ty -
za cję spół ki dys try bu cyj nej – na dal więk szość firm dys try bu cyj nych
w na szym kra ju na le ży do skar bu pań stwa. Obec nie dys po nu je 75
proc. pa kie tem ak cji GZE S. A., któ ry zgod nie z wy żej wspo mnia ną
umo wą z Mi ni ster stwem Skar bu, do ty czą cą rów nież te go przed się -
bior stwa, zwięk szy się o 25,07 proc. by osią gnąć pu łap 99,96 proc.
Vat ten fall AB za ak cje VHP i GZE za pła ci łącz nie po nad 1,3 mld zło -
tych. W ra mach ubie gło rocz nej ofer ty pu blicz nej szwedz ki kon cern
ener ge tycz ny na był mniej szo ścio wy pa kiet wa lo rów po znań skiej
gru py ener ge tycz nej Enea. Nie wy klu czo ne, że w tym ro ku przej mie
nad nią kon tro lę w dru gim eta pie pry wa ty za cji.

Do daj my, iż od 2006 r. Elek tro cie płow nie War szaw skie i Gór no -
ślą ski Za kład Ener ge tycz ny dzia ła ją pod wspól ną mar ką Vat ten fall.
Co wię cej, w 2008 r. kon cern po łą czył swą dzia łal ność w Pol sce
i Niem czech two rząc no wą jed nost kę or ga ni za cyj ną pod na zwą
Vat ten fall Cen tral Eu ro pe. Ak tu al nie nad Wi słą funk cjo nu ją trzy
jed nost ki biz ne so we:
• Bu si ness Unit He at (Cie pło) – Vat ten fall He at Po land w War -

sza wie,
• Bu si ness Unit Di stri bu tion (Dys try bu cja) – Vat ten fall Di stri -

bu tion Po land i Vat ten fall Ne twork Se rvi ces Po land w Gli wi -
cach,
• Bu si ness Unit Sa les (Sprze daż) – Vat ten fall Sa les Po land

w Gli wi cach.
W struk tu rze fir my znaj du je się po nad to spół ka Vat ten fall Bu si -

ness Se rvi ces Po land, któ ra ja ko Cen trum Usług Wspól nych

świad czy usłu gi z dzie dzi ny IT, fi nan sów i kadr dla jed no stek biz -
ne so wych w Pol sce.

Od 1 lip ca 2006 r. pol ski od dział Vat ten fall jest wła ści cie lem
spół ki Wo lin -North wy twa rza ją cej ener gię elek trycz ną na far mie
wia tro wej po ło żo nej w Za gó rzu Szcze ciń skim (15 urzą dzeń, każ de
o mo cy 2 MW). Ta jed na z naj więk szych te go ty pu in we sty cji
w Pol sce wy twa rza ok. 13 proc. ener gii wia tro wej w na szym kra ju.

Cał ko wi ty udział Vat ten fall w pol skim ryn ku ener gii wy no si
ok. 7 proc. (2,4 proc. – pro duk cja ener gii elek trycz nej, 10 proc. jej
sprze daż i dys try bu cja), a w ryn ku cie pła po nad 24 proc.

I w War sza wie
Vat ten fall He at Po land S.A. ob słu gu ją cy War sza wę i jej oko li ce

jest naj więk szym w ska li kra ju pro du cen tem za rów no cie pła jak
i cie pła oraz ener gii w sko ja rze niu (do star cza ok. 65 proc. po trzeb
sto li cy do ty czą cych ener gii elek trycz nej). Zaj mu je się tak że sprze -
da żą, prze sy łem i dys try bu cją cie pła. Wy twa rza i sprze da je cie pło
sto łecz nym od bior com oraz ener gię elek trycz ną Kra jo we mu Sys te -
mo wi Elek tro ener ge tycz ne mu. Cie pło do cie ra do użyt kow ni ków
w po sta ci go rą cej wo dy (ka lo ry fe ry, kra ny): w War sza wie przez
miej ską sieć cie płow ni czą Sto łecz ne go Przed się bior stwa Ener ge ty -
ki Ciepl nej (SPEC), a w Prusz ko wie i oko li cach po przez wła sną
sieć ciepl ną. Kie ro wa ne jest tak że bez po śred nio do za kła dów prze -
my sło wych w po sta ci pa ry i wo dy tech no lo gicz nej. Wszyst kie za -
kła dy VHP czy li Elek tro cie płow nie Sie kier ki, Że rań i Prusz ków
oraz Cie płow nie Ka wę czyn i Wo la pro du ku ją rocz nie po nad 3,2
TWh ener gii elek trycz nej i ok. 12 TWh cie pła. Pod sta wo wym pa li -
wem w jed nost kach fir my jest wę giel ka mien ny, któ ry stop nio wo
jest za stę po wa ny bio ma są. W nie wiel kich ilo ściach wy ko rzy sty wa -
ny jest ma zut i gaz. Pro duk cja od by wa się w pię ciu za kła dach.

Naj star szym a za ra zem naj mniej szym za kła dem w gru pie, po -
wsta łym w 1914 r., jest Elek tro cie płow nia Prusz ków. Pro du ku je
ener gię (186 MWt i 8 MWe) i do star cza cie pło bez po śred nio od -
bior com przez wła sną sieć li czą cą 50 km – są to miesz kań cy Prusz -
ko wa, Pia sto wa i Mi cha ło wic. Eks plo ato wa ne urzą dze nia prze cho -
dzi ły sze reg mo der ni za cji i re mon tów. Pro jekt mo der ni za cji Ec
Prusz ków zo stał opar ty na spa la niu bio ma sy i obej mu je la ta 2008-
2014. Prze pro wa dzo ne zo sta ły po myśl nie pró by współ spa la nia bio -
ma sy. W bu do wie jest zbior nik re ten cyj ny z se pa ra to rem ole ju dla
wód opa do wych od pro wa dza nych z te re nu za kła du do rze ki Utra ty,
na stą pi wy ci sze nie je go obiek tów (re dle ry).

Elek tro cie płow nia Że rań pra cu je od 1954 ro ku, jest obec nie
dru gim co do wiel ko ści źró dłem cie pła dla War sza wy (1561 MWt
i 350 MWe). Pro du ku je 350 m3/h, jest w sta nie ogrzać 40 proc. sto -
łecz nych bu dyn ków. Ec Że rań jest je dy nym źró dłem pa ry tech no lo -
gicz nej dla wie lu od bior ców i głów nym źró dłem pro duk cji wo dy
uzu peł nia ją cej dla war szaw skiej sie ci. Po nad to jest jed ną z naj -
więk szych sta cji przy go to wa nia wo dy w ener ge ty ce wy ko rzy stu ją -
cych pro ces od wró co nej osmo zy. Pod sta wo we urzą dze nia pra cu ją -
ce w że rań skiej elek tro cie płow ni to dwa ko tły flui dal ne OFz -450
(z in sta la cją su che go od siar cza nia spa lin), pięć ko tłów pa ro wych
OP -230, czte ry ko tły wod ne WP 120, osiem tur bo ze spo łów cie -
płow ni czych i je den tur bo ze spół prze ciw pręż ny. Jed ny mi z naj no -
wo cze śniej szych w Eu ro pie roz wią za nia mi tech nicz ny mi (re ali za -
cja w la tach 1995-2001) są ko tły flu idal ne i in sta la cja od wró co nej
osmo zy – przy czy ni ły się do zwięk sze nia efek tyw no ści pro duk cji
i zmniej sze nia emi sji SO2 i NOx do po zio mu wy ma ga ne go przez
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UE. W la tach 1994–98 zmo der ni zo wa no elek tro fil try ko tłów OP -
-230 w ce lu ogra ni cze nia emi sji py łów. W ostat nim cza sie do ko na -
no ich ko lej nej mo dy fi ka cji i w efek cie speł nia ją nor my emi sji py -
łów na po zio mie jesz cze nie obo wią zu ją cym w UE (50mg/Nm3).
W 2007 r. Ec Że rań roz po czę ła eks plo ata cję pi lo ta żo wej in sta la cji
do współ spa la nia bio ma sy ge ne ru ją cej obec nie 20 tys. MWh/rok
w ko tłach flu idal nych. Obec nie spa la ne jest 50 tys. ton bio ma sy
rocz nie, po mo der ni za cji in sta la cji ta ilość się gnie 70 tys. ton. Pro -
wa dzo na jest od 2001 r. mo der ni za cja sys te mu mo ni to rin gu emi sji,
na stę pu je wy ci sza nie obiek tów (czer p nia po wie trza, wen ty la to rów
cią gu, wy rzu tów pa ry). In ne dzia ła nia to wdro że nie cy fro we go sys -
te mu kon tro li, opty ma li za cja go spo dar ki od pa da mi czy prze bu do -
wa sys te mu ka na li za cji desz czo wej.

Bu do wę Elek tro cie płow ni Sie kier ki roz po czę to w 1958 r.
a pierw sza ener gia elek trycz na po pły nę ła w 1961 r. Od te go cza su
za kład prze szedł kil ka eta pów roz bu do wy, w la tach 1976–84 wy bu -
do wa no ko cioł wod ny WP -200. Od 1984 r. mo der ni zo wa ne są urzą -
dze nia pod sta wo we i po moc ni cze cią gi tech no lo gicz ne. Naj now sze
in we sty cje to tur bo ze spo ły Tz 9 (tur bi na prze ciw pręż na) i Tz 10
(tur bi na pa ro wa). Obec nie Sie kier ki są naj więk szą elek tro cie płow -
nią kon wen cjo nal ną opa la ną wę glem ka mien nym (2078 MWt i 622
MWe), moc za in sta lo wa na wy star cza na ogrza nie ok. 60 proc. bu -
dyn ków w War sza wie. Za kład do star cza 2/3 ener gii elek trycz nej
(w 85 proc. pro du ko wa nej w sko ja rze niu) i po ło wę ener gii ciepl nej
pro du ko wa nej przez VHP dla sto li cy. Dys po nu je 4 blo ka mi cie -
płow ni czy mi i czę ścią ko lek to ro wą skła da ją cą się z 4 ko tłów pa ro -
wych oraz jed nost ka mi szczy to wy mi – 6 ko tłów wod nych (dwa
opa la ne ma zu tem). Ko tły wy po sa żo ne są w pal ni ki ni sko emi syj ne,
elek tro fil try (utrzy mu ją emi sję py łu na po zio mie 50 proc. do pusz -
czo ne go przez pol skie nor my). W 2009 r. prze ka za ny zo stał do eks -
plo ata cji aku mu la tor cie pła, czy li za sob nik cie pła gro ma dzą cy
ener gię ciepl ną w po sta ci go rą cej wo dy. Wy rów nu je pra cę elek tro -
cie płow ni w cy klu do bo wym, sło wem, nie wda jąc się w szcze gó ły,
zwięk sza bez pie czeń stwo ener ge tycz ne War sza wy. Na ukoń cze niu
jest bu do wa in sta la cji po da wa nia bio ma sy do ko tłów blo ko wych
w ilo ści do 70 tys. ton rocz nie. Pla no wa ne jest spa la nie bio ma sy
rocz nie na po zio mie 70 – 90 tys. ton. Zmo der ni zo wa ny zo stał sys -
tem mo ni to rin gu emi sji, wy eli mi no wa no zrzut za so lo nych ście ków
ze sta cji de mi ne ra li za cji wo dy do Wi sły po przez skie ro wa nie ich
do za kła do wej oczysz czal ni. Pro wa dzo ny jest dłu go ter mi no wy pro -
gram re duk cji ha ła su po przez wy ci sza nie obiek tów (ostat nio wy -
wrot ni cy). W skła do wi sku Za wa dy pro wa dzo na jest ob ser wa cja
wód pod ziem nych i 35 ha zre kul ty wo wa nej po wierzch ni.

Cie płow nia Wo la zo sta ła uru cho mio na w 1973 r. Za in sta lo wa ne
by ły 4 ko tły wod ne opa la ne ma zu tem i lek kim ole jem opa ło wym.
Cie płow nia Wo la jest za kła dem szczy to wym, uru cha mia nym
przy tem pe ra tu rze ze wnętrz nej po ni żej -10°C. W 2001 r. po ja wił się
no wy sys tem mo ni to rin gu emi sji, w efek cie na stą pi ła re duk cja emi -
sji SO2 o 50 proc. i NOx o 30 proc. Sto so wa ne jest pa li wo ni sko siar -

ko we. Od 1 stycz nia 2006 r. cie płow nia ra zem z Ec Że rań two rzy
je den za kład.

Cie płow nia Ka wę czyn jest naj młod szym, trze cim co do wiel ko -
ści za kła dem VHP, któ ry zo stał od da ny do użyt ku w 1983 r. Wy bu -
do wa na ja ko elek tro cie płow nia, pra co wa ła ca ły czas ja ko cie płow -
nia. Sta no wi naj więk sze źró dło szczy to we ener gii ciepl nej dla aglo -
me ra cji war szaw skiej. Obec nie w go to wo ści eks plo ata cyj nej są dwa
ko tły wod ne WP 200 (pal ni ki ni sko emi syj ne). Za kład mo der ni zu je
elek tro fil try i opty ma li zu je pro ce sy spa la nia. Naj waż niej szą in we -
sty cją prze pro wa dzo ną w 2008 r. by ło uru cho mie nie cy fro we go ste -
ro wa nia ko tłem nr 4. Od pa dy pa le ni sko we są w ca ło ści wy ko rzy sty -
wa ne, m.in. do re kul ty wa cji wy sy pi ska śmie ci zlo ka li zo wa ne go
w re jo nie tej cie płow ni. W sfe rze ana liz po zo sta je bu do wa spa lar ni
śmie ci. W 2001 r. zmo der ni zo wa no sys tem mo ni to rin gu emi sji. Ra -
zem z Ec Sie kier ki two rzy je den za kład pro duk cyj ny. 

In we sty cje
Vat ten fall He at Po land pla nu je do ro ku 2020 in we sty cje prze kra -

cza ją ce 2 mld zł, o 900 mln wię cej niż wy ni ka z zo bo wią zań pry -
wa ty za cyj nych. Re ali za cja pla nów roz wo ju za pew ni peł ne po kry -
cie za po trze bo wa nia sto li cy na cie pło, przy za cho wa niu wy ma ga -
nej re zer wy mo cy. Na stą pi wzrost lo kal nej ge ne ra cji ener gii elek -
trycz nej zwłasz cza w okre sie let nim, co zre du ku je do sta wy ener gii
z elek trow ni w Ko zie ni cach, Ostro łę ce czy Beł cha to wie. I zmi ni -
ma li zu je ry zy ko blac ko utu – cał ko wi te go bra ku ener gii trwa ją ce go
kil ka go dzin (vi de War sza wa, sier pień 2007).

Naj waż niej sze re ali zo wa ne bądź pla no wa ne obiek ty to: w Ec
Sie kier ki no wy blok ko ge ne ra cyj ny o mo cy 480 MWe/500 MWt
(war tość tej in we sty cji pla no wa nej do od da nia w 2015 r. wy no si po -
nad 2 mld zł – moc ciepl na za kła du wzro śnie do 2300 MW a elek -
trycz na do 1000 MW, zli kwi do wa ne zo sta ną dwa ko tły)) oraz in sta -
la cje oda zo to wa nia i od siar cza nia (blok bę dzie przy go to wa ny
do wy chwy ty wa nia CO2 od 2020 r.); w Ec Że rań aku mu la tor cie pła,
blok ga zo wo -pa ro wy o mo cy 400 MWe/250 MWt oraz in sta la cje
oda zo to wa nia i od siar cza nia spa lin; Ec Prusz ków no wy blok ko ge -
ne ra cyj ny 70MWe/120MWt opa la ny bio ma są lub al ter na tyw nie
przy łą cze nie sie ci cie płow ni czej Prusz ko wa do sto łecz ne go sys te -
mu ciepl ne go.

Spek ta ku lar nym przed się wzię ciem jest bu do wa na na Sie kier kach
in sta la cja mo kre go od siar cza nia spa lin, bę dą ca naj więk szą te go ty -
pu in we sty cją re ali zo wa ną w pol skich elek tro cie płow niach. Za -
pew ni oczysz cza nie 3,1 mln m3/h spa lin, ogra ni cza jąc za war tość
SO2 na wy lo cie z in sta la cji do po zio mu 200 mg/m3, zmniej szy o po -
nad 50 proc. emi sję tlen ków siar ki do at mos fe ry. W po wią za niu
z już zmo der ni zo wa ny mi elek tro fil tra mi wpły nie na ob ni że nie emi -
sji py łów do war to ści znacz nie po ni żej wy ma ga nej pra wem. Pro -
duk tem fi nal nym pro ce su bę dzie gips, wy ko rzy sty wa ny w bu dow -
nic twie. Pierw szy etap bu do wy in sta la cji zo sta nie ukoń czo ny
w 2010 r., kie dy to za cznie pra co wać pierw szy ab sor ber przyj mu ją -
cy spa li ny z trzech ko tłów. W ro ku na stęp nym za koń czy się dru gi
etap – ru szy dru gi ab sor ber i ca łość spa lin (z ośmiu ko tłów) prze wi -
dzia nych dla tej in sta la cji zo sta nie skie ro wa na do od siar cza nia.
Ostat ni etap in we sty cji, czy li roz biór ka wy eks plo ato wa ne go ko mi -
na, za koń czy się w sierp niu 2012 r.

VHP za pew nia, że wszyst kie pla no wa ne in we sty cje wpły ną
na po pra wę sta nu śro do wi ska na tu ral ne go, na stą pi dal sza re duk cja:
NOx – o 60 proc., SO2 – o 85 proc. i py łu – o 80 proc. I stwier dza,
że peł na re ali za cji pla nów uwzględ nia ją cych roz wój mia sta (ro sną -
ce po trze by ener ge tycz ne aglo me ra cji war szaw skiej) jest moż li wa
je dy nie przy współ pra cy i za an ga żo wa niu wszyst kich in sty tu cji
i firm od po wie dzial nych za spra wy ener ge tycz ne – war szaw skich
władz, Sto łecz ne go Przed się bior stwa Ener ge ty ki Ciepl nej, RWE
Sto en Ope ra tor, Pol skiej Gru py Ener ge tycz nej Dys try bu cja, Pol -
skich Sie ci Elek tro ener ge tycz nych Ope ra tor, Pol skie go Gór nic twa
Naf to we go i Ga zow nic twa oraz miesz kań ców sto łecz ne go mia sta.

An drzej Uznań ski
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E
ner ge ty ka pol ska by ła, jest i chy badłu gie la ta po zo sta nie ener ge ty kąopar tą na wę glu ka mien nym i bru nat -nym. W tej sy tu acji istot ne go zna cze -nia na bie ra pro ble ma ty ka funk cjo no wa niako pal ń wę gla. A tym sa mym nie zmier nieważ nym za gad nie niem jest kwe stia pra wi -dło wej ele lek try fi ka cji ko palń. Dość przy po -mnieć na wstę pie, iż przed la ty w Pol scekwe stie współ pra cy ener ge ty ki i gór nic twaby ły z punk tu po li ty ki go spo dar czej pań stwapio ry te tem, cze go po śred nim do wo dem by łoMi ni ster stwo Gór nic twa i Ener ge ty ki. W tej dzie dzi nie elek tro ener ge ty ki i au to -ma ty ki gór ni czej pra co wa ło wie lu wy bit -nych pol skich na ukow ców i spe cja li stów– prak ty ków. Z dłu giej li sty współ twór cówelek try fi ka cji ko palń wę gla ka mien ne gow Pol sce wy mień my: prof. Ta de usza Za -

rań skie go, bę dą ce go już w l. 30. XX wie kuad iunk tem w Ka te drze Elek tro tech ni ki prof.
Stud niar skie go w Aka de mii Gór ni czo -Hut -ni czej w Kra ko wie; Je rze go Si wiń skie go,kie row ni ka Ka te dry Elek try fi ka cji Ko palńna Wy dzia le Elek trycz nym Po li tech ni ki Ślą -skiej; doc. dr inż. Je rze go Zyg mun ta, za -stęp cę dy rek to ra In sty tu tu Elek try fi ka cji PŚ;
prof. Flo ria na Kra suc kie go au tora po naddwu dzie stu pa ten tów, dy rek tora In sty tu tuElek try fi ka cji i Au to ma ty za cji Gór nic twana Wy dzia le Gór ni czym PŚ; prof. Wła dy -
sława Glu ziń skie go, au to ra fun da men tal -nych prac do ty czą cych elek try fi ka cji ko palńoraz doc. Eli giu sza Ma ty ję. Te mu ostat nie -mu z wy żej wy mie nio nych wy bit nych in ży -nie rów pra gnie my po świę cić ni niej szy szkicbio gra ficz ny. Eli giusz Ma ty ja uro dził się 9 lu te go 1927 r.w So snow cu. (Je go oj ciec, Jan był urzęd ni -kiem, mat ka Ma rian na z do mu Bzdon).Do szko ły po wszech nej uczęsz czał w swo imro dzin nym mie ście. Pod czas oku pa cji hi tle -row skiej w wie ku 14 lat zo stał wy wie zio nyna ro bo ty przy mu so we, pra co wał do 1945ro ku m.in. w Oświę ci miu – Dwo rach i Kę -dzie rzy nie, Koź lu, Ny sie i in nych miej sco -wo ściach Ślą ska, głów nie przy bu do wie i na -pra wie sie ci te le fo nicz nej. 

Na uka i pra ca
Po cząw szy od 1946 r. Eli giusz Ma ty ja,dzię ki swej ogro m nej pra co wi to ści i du żymzdol no ściom, z po wo dze niem łą czył na ukęz pra cą za rob ko wą. Był do te go zmu szo nytrud ny mi wa run ka mi ma te rial ny mi (po ma gał

ro dzi nie, je go oj ciec zmo bi li zo wa ny do woj -ska we wrze śniu 1939 r. zo stał uzna ny za za -gi nio ne go). W 1948 r. zdał eg za min ma tu ral -ny i w 1949 r. pod jął stu dia na Wy dzia leElek trycz nym Po li tech ni ki Ślą skiej, jed no -cze śnie przez ca ły okres stu diów bę dąc za -trud nio nym w cha rak te rze te le tech ni kaw Re jo no wym Urzę dzie Te le fo nów i Te le -gra fów w Gli wi cach. Po pię ciu la tach stu -diów (w sys te mie dwu stop nio wym uzy skałdy plom in ży nie ra, a na stęp nie ma gi stra in ży -nie ra elek try fi ka cji gór nic twa póź niej, tak żepra cu jąc za wo do wo uzy skał dy plom ma gi -stra ma te ma ty ki).Na prze ło mie lat 40. i 50. XX w. na stą piłnie słu cha ny bo om gór ni czy na Ślą sku. Eli -giusz Ma ty ja na der ra cjo nal nie wy ko rzy stałswo ją ży cio wą szan sę za wo do wą. Wy brałna te mat swo jej pra cy dy plo mo wej pro ble -ma ty kę zwią za ną z funk cjo no wa niem ko pal -ni i po pro sił o umoż li wie nie mu prak ty kiw ko pal ni Cze ladź. Pod czas prak ty ki przy go -to wał pra cę dy plo mo wą „Po rów na nie do -
tych cza so we go na pę du ma szy ny wy cią go -
wej na szy bie Pa weł”.20 lu te go 1953 r. otrzy mu je dy plom in ży -nie ra elek try ka w za kre sie elek try fi ka cji ko -palń. Stu dia II stop nia ma gi ster skie też od byłpra cu jąc za wo do wo. (Po ukoń cze niu stu -diów pra co wał na sta no wi sku szty ga ra zmia -no we go – elek try ka w KWK „Ka zi mierz– Ju liusz”, a na stęp nie ja ko kie row nik Dzia -łu Ma szyn Do ło wych w KWK „Kli mon -tów”). Pra cę ma gi ster ską pt. „Po pra wa współ -
czyn ni ka mo cy Ko pal ni Bo brek za po mo cą
prze suw ni ka fa zo we go do sil ni ka asyn -
chro nicz ne go na pę dza ją ce go prze twor ni cę
ma szy ny wy cią go wej w ukła dzie Le onar -
da” pi sał pod kie run kiem sław ne go prof. Ja -
na H. Ob rą pal skie go (15 kwiet nia 1955 ro -ku otrzy mu je ty tuł ma gi stra in ży nie ra w za -kre sie elek try fi ka cji ko palń). Sześć dniod mo men tu uzy ska nia dy plo mu jest już pra -cow ni kiem Ko pal ni Ka zi mierz – Ju liusz i za -czy na od funk cji za stęp cy szty ga ra, a na po -cząt ku 1956 ro ku jest za stęp cą szty ga ra od -dzia łu urzą dzeń elek trycz nych. Da je sięod ra zu po znać ja ko nie zwy kle obo wiąz ko -wy, su mien ny i od po wie dzial ny pra cow nik.Za le d wie po jed nym ro ku pra cy w gór nic twiezo sta je mia no wa ny kie row ni kiem Wy dzia łuMa szyn Do ło wych w ko pal ni Kli mon tów.W koń cu ro ku 1957 zo sta je służ bo woprze nie sio ny do pra cy w In sty tu cie  Do świad -

czal no-Kon struk cyj nym Prze my słu Wę glo -we go w Gli wi cach, Za kład Elek try fi ka cjii Au to ma ty za cji Gór nic twa w Ka to wi cach.Pra cu je w pio nie ba daw czo -roz wo jo wym.W la tach 1958–59 ukoń czył za oczny kursma te ma ty ki sto so wa nej, na stęp nie po dej mu -je za ocz ne stu dia w Wyż szej Szko le Pe da go -gicz nej w Ka to wi cach, uzy sku jąc w 1963 ro -ku ty tuł ma gi stra ma te ma ty ki. Po nad to od by -wa trzy mie sięcz ny staż na uko wy w ośrod kuob li cze nio wym gór nic twa w Mo skwie. Tamza po zna je się m.in. z dzia ła niem ma szyn cy -fro wych.
„Na uka naj bli żej zie mi”
In ży nier Eli giusz Ma ty ja in ten syw nie po -głę bia swo ją wie dzę za wo do wą. Odby watak że sze reg sta ży za gra nicz nych, mię dzy in -ny mi w ko pal niach Za głę bia Kuź niec kie go(ZSRR) oraz gór ni czych re jo nach Fran cji(Gre no ble, Pas de Ca la is). Bie rze ak tyw nyudział w mię dzy na ro dwych kon fe ren cjachgór ni czych, wy sta wach, jest obec ny na naj -waż niej szych im pre zach tar go wych. Od by -wa służ bo we po dró że do Pa ry ża, Bu ka resz tu,Wied nia, Lil le, Ostra wy, Brna, Lip ska, So fii,Ra bac (Ju go sła wia), czy do Szwe cji.W 1965 ro ku Eli giusz Ma ty ja zo sta je mia -no wa ny sa mo dziel nym pra cow ni kiem na -uko wym. A w 1973 ro ku zo sta je po wo ła nyna sta no wi sko do cen ta. Po nie waż in sty tut,w któ rym pra cu je zaj mu je się kon kret ny mipro ble ma mi na ja kie na po ty ka się w prak ty -ce gór ni czej i ma za za da nie wspo móc pro cesszyb kie go po stę pu tech nicz ne go, do cent E.Ma ty ja bar dzo ma ło cza su spę dza w swo imga bi ne cie, na to miast bar dzo du żo w ślą skichko pal niach wę gla. Jest na ukow cem, któ rynie tyl ko, że nie stro ni od prak ty ki, ale ca łąpro wa dzo ną przez sie bie pra cę ba daw cząkon cen tru je na uspraw nie niu funk cjo no wa -nia ko palń wę gla ka mien ne go. Mię dzy in ny -mi kie ro wał ca ło ścią prac przy go to waw -czych do uru cho mie nia no wo cze snej ko pal niJan, na stęp nie uru cho mie nia zauto ma ty zo -
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wa ne go ścia no we go kom plek su wy do byw -cze go w ko pal ni Wie czo rek i od dzia łu Y ko -pal ni Zo fiów ka. Był przez sze reg lat głów -nym in ży nie rem pio nu ds. elek tro tech ni kigór ni czej w Ośrod ku Ba daw czo-Roz wo jo -wym Elek tro tech ni ki Gór ni czej w Ka to wi -cach.W to ku pra cy za wo do wej nada no in ży nie -ro wi Ma tyi ty tu ły: Dy rek to ra Gór nic twaIII stopnia (1963), II stop nia (1969), I stop nia(1972), oraz ty tuł Ge ne ral ne go Dy rek to raGór nic twa II stop nia (1991).Był on tak że ce nio nym rze czo znaw cą Sto -wa rzy sze nia In ży nie rów i Tech ni ków Gór -nic twa oraz Sto wa rzy sze nia Elek try ków Pol -skich.
Pod zna kiem wdro żeń

Rzecz zna mien na, iż przez pe wien czasw 1975 ro ku zo stał mia no wa ny peł no moc ni -kiem Ośrod ka Ba daw czo -Roz wo jo we goSys te mów Me cha ni za cji Elek tro tech ni kii Au to ma ty ki Gór nic twa SE MAG w Ka to wi -cach ds. an ty im por to wych w za kre sie elek -tro tech ni ki i gór nic twa. W związ ku z bra -kiem de wiz na za kup za gra nicz nych urzą -dzeń pre fe ro wa no wła sne roz wią za nia tech -nicz ne, któ re moż na zre ali zo wać bez ko -niecz no ści za ku pów dro gich urzą dzeńza gra ni cą. W śro do wi sku in ży nie rów ślą -skich przez la ta krą ży ła opo wieść o tym, jakpo za koń cze niu II woj ny świa to wej przy uru -cha mia niu elek trow ni, za urzą dze nia z za kre -su au to ma ty ki elek tro ener ge tycz nej zeSzwaj ca rii, pła co no za gra nicz nym kon tra -hen tom pol ski mi jaj ka mi. Brak „twar dej wa -lu ty” po wo do wał, iż an ty im port był jed nymze sty mu la to rów roz wo ju kra jo wej elek tro -ner ge ty ki. Od 1974 r. E. Ma ty ja kie ro wał tak że pra ca -mi de le ga tu ry Za kła dów Kon struk cyj no -Me -cha ni za cyj nych w ko pal ni Śląsk, gdziepod je go kie row nic twem wdra ża ne by łym.in. no we ty py trans for ma to rów po jaz do -wych, sil ni ków elek trycz nych, ka bli, prze -wo dów opo no wych oraz wszel kie go ty pu za -bez pie czeń.W la tach 1982–1985 był głów nym spe cja -li stą ds. elek try fi ka cji ko palń. Z bie giem latprzed się bior stwo, w któ rym pra co wał in ży -nier Ma ty ja, bę dą ce w grun cie rze czy jed -nost ką na uko wo -ba daw czą (JBR), prze cho -dzi ło sze reg zmian i róż no ra kich prze obra -żeń zwią za nych z re for mą pol skiej na ukii go spo dar ki, ale nie za leż nie od swej na zwyfor mal nej, zaj mo wa ło się wciąż ta ką sa mąte ma ty ką, czy li za gad nie nia mi wdro żeń no -wo cze snych roz wią zan tech nicz nych w sek -to rze elek tro ener ge ty ki i tej pro ble ma ty ceEli giusz Ma te ja po świę cił ca łe swo je ży cieza wo do we. Nie prze rwa nie przez kil ka dzie -się cio le ci ini cjo wał i re ali zo wał pra ce na uko -wo -ba daw cze i kon struk cyj ne do ty czą ce no -wa tor skich roz wią zań tech nicz nych.Doc. E. Ma ty ja był twór cą i współ twór -cą 21 wy na laz ków, m.in.: „Przwoź nej sta cji

pro stow ni ko wej do za si la nia do ło wej sie ci
trak cyj nej prą du sta łe go”, „Urzą dze nia
do za si la nia trak cji elek trycz nej prze wod -
ni ko wej i ła do wa nia aku mu la to rów trak -
cyj nych”, „Wie lo od pły wo we go ze spo łu
stycz ni ków”. Otrzy mał wie le na gród, mię -dzy in ny mi trzy krot nie na gro dę ze spo ło wąprze wod ni czą ce go Ko mite tu Na uki i Tech ni -ki za: „Kom plek so we opra co wa nie no wo -
cze snych wy so ko spraw nych trans for ma -
to rów sta cji elek tro ener ge tycz nych ty pu
ITC, za si la ją cych od dzia ły wy do byw cze
ko palń”; „Uni wer sal ne za bez pie cze nie sil -
ni ków elek trycz nych w gór nic twie, opar te
na fil trze skła do wych prą du prze ciw nej
ko lej no ści”.

Pię cio krot nie otrzy mał na gro dę ze spo -
ło wą Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż -
sze go za: „Za pro jek to wa nie, bu do wę
i uru cho mie nie zauto ma ty zo wa nej ko pal -
ni Jan” (1972); „Ty ry sto ro we ste ro wa nie
w ukła dzie po sob nym i zdal nym lo ko mo -
tyw do ło wych” (1978); „Opra co wa nie
tech no lo gii kon struk cji stycz ni ków próż -
nio wych ty pu SV wg pa ten tów
PRL 69768, 70607, 70662, (1978), „Spe -
cjal ne gór ni cze ze spo ły spra woz daw cze
do pra cy w pod zie miach ko palń” (1982);
„Za za si la nie urzą dzeń elek tro ener ge tycz -
nych w pod zie miach ko palń przy za sto so -
wa niu no wych ty pów ka bli i prze wo dów
opo no wych” (1984). Był też człon kiem ze -spo łu kon struk to rów uho no ro wa nych Na gro -dą III stop nia Mi ni stra Gór nic twa i Ener ge ty -ki. Au to rem i współ au to rem 64 pu bli ka cjiz za kre su elek try fi ka cji ko palń. 

Po li glo ta i dy dak tyk
Doc. E. Ma ty ja miał kil ka pa sji po za za wo -do wych. Był czyn nym za wod ni kiem klu buspor to we go w So snow cu, a je go ko ron nądys cy pli ną by ło pchnię cie ku lą (wi ce mistrzZa głę bia). Upra wiał tu ry sty kę. a przedewszyst kim uczył się... ko lej nych ję zy kówob cych. Był m.in. tłu ma czem na 56. po sie -dze niu or ga ni za cyj nym Ko mi te tu Or ga niz -cyj ne go Mię dzy na ro do wych Kon gre sówGór ni czych.Znał ję zyk an giel ski, ro syj ski, fran cu ski,nie miec ki i hisz pań ski. Te go ostat nie go na -uczył sie w try bie eks pre so wym, bo wiem za -pro po no wa no mu wy kła dy w Wyż szej Szko -le In ży nie rów Gór ni czych w Ovie do (Astu -ria). W Hisz pa nii wy kła dał z ra mie nia ONZi UNE SCO od grud nia 1972 do grud nia 1973ro ku. Prze tłu ma czył na ję zyk hisz pań skiksiąż kę prof. Wła dy sła wa Glu ziń skie go„Urzą dze nia elek trycz ne w gór nic twie”, któ -ra by ła mu bar dzo po moc ną przy pra cy dy -dak tycz nej w Hisz pa nii.Przez kilka lat doc. E. Ma ty ja był na uczy -cie lem w szko łach śred nich oraz nie prze rwa -nie przez 34 la ta wy kła dał na kur sach dlaśred nie go i wyż sze go do zo ru gór ni cze go.Pra co wał tak że w Ka te drze Elek try fi ka cjiKo palń w Po li tech ni ce Ślą skiej (fi lia w Dą -

bro wie Gór ni czej). Pro wa dził za ję ciaz przed mio tu o na zwie „Urzą dze nia elek -trycz ne w gór nic twie” (na V se me trze stu -diów) oraz był pro mo to rem prac dy plo mo -wych z tej dzie dzi ny.
W oce nie przy ja ciół

W la tach 1985–1992 Cen trum EMAG re -or ga ni zo wa ne by ło kil ka krot nie, a doc. E.Ma ty ja sie dem ra zy był prze no szo ny do róż -nych ko mó rek or ga ni za cyj nych. Na prze ło -mie lat osiem dzie sią tych i dzie więć dzie sią -tych XX w. na sta no wi sku głów ne go spe cja -li sty ds. elek tro ener ge tycz nych, a na eme ry -tu rze już na pół eta tu zo stał za trud nio nyw ko mór ce or ga ni za cji pra cy, a tak na do brąspra wę tłu ma czył ob co ję zycz ne tek sty. Po -nad to czu wał nad or ga ni za cją po by tów za -gra nicz nych de le ga cji. W tej jed no st ce na -uko wo -ba daw czej pra co wał do... ostat nichgo dzin ży cia. Zmarł na gle w So snow cu 28kwiet nia 1994 ro ku i po cho wa ny zo stałna miej sco wym cmen ta rzu przy Alei Mi rec -kie go. Przy ja ciel doc. Eli giu sza Ma ty ji, mgr
inż. Zbi gniew Biał kie wicz, zwra cał uwa gęna szcze gól ny rys Je go oso bo wow ści. Dzię kiwiel kiej pra co wi to ści, ogrom ne mu upo ro wii nie zwy kłej wy trwa ło ści ukoń czył wyż szestu dia, pra cu jąc jed no cze śnie za rob ko wo,miał bo wiem trud ną sy tu acje ro dzin ną i ma -te rial ną. Z ko lei je go wcze sne i szyb kieawan se w pra cy za wo do wej, by ły efek tempo waż ne go po dej ścia do obo wiąz ków pra -cow ni czych, du żych zdol no ści or ga ni za cyj -nych i umie jęt no ści na wią zy wa nia kon tak -tów in ter per so nal nych. Źró dłem je go osią -gnięć oraz tym co zjed ny wa ło mu po wszech -ny sza cu nek i uzna nie by ła po pro stu wie dzaoraz umie jęt ność wy ko rzy sty wa nia jejdo roz wią zań czy sto prak tycz nych.Doc. E. Ma ty ja był człon kiem Rad Na uko -wych (m. in. In sty tu tu Au to ma ty ki Prze my -sło wej i Po mia rów Po li tech ni ki Ślą skiej).Był ak tyw nym człon kiem Sto wa rzy sze niaElek try ków Pol skich i Sto wa rzy sze nia In ży -nie rów i Tech ni ków Gór nic twa. Za dzia łal -ność na uko wą, ba daw czą i kon struk cyj nąotrzy mał wie le od zna czeń pań stwo wych, re -gio nal nych i re sor to wych. Doc. Eli giusz Ma -ty ja, wy bit ny spe cja li sta w dzie dzi nie elek -tro tech ni ki gór ni czej, in ży nier elek tryk, au -to ma tyk, ma te ma tyk, po li glo ta po zo sta niew życz li wej pa mię ci tych, któ rzy z nimwspół pra co wa li za wo do wo i spo łecz nie, ja -ko Czło wiek pra wy, po god ny i życz li wy in -nym, nie przy wią zu ją cy więk szej wa gido dóbr ma te rial nych, sta no wisk oraz wszel -kie go ro dza ju ukła dów po li tycz nych.Za wsze pod kre ślo no Je go nie kwe stio no -wa ny wkład w elek try fi ka cję, me cha ni za cjęi au to ma ty za cję no wych ko palń na Ślą skui wie lo let nią nie stru dzo ną pra cę na rzecz mo -der ni za cji i uno wo cze śnia nia pol skie go gór -nic twa i elek tro ener ge ty ki.
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Za gro że nia bez pie czeń stwa do staw pa li wa
oraz ener gii w per spek ty wie naj bliż szych

kil ku lat

Ro sną ce za po trze bo wa nie wy ma ga mo der ni za cji ist nie ją cej sie -ci i bu do wy no wych obiek tów li nio wych. Ist nie ją ce ba rie ry praw -ne oraz nie ure gu lo wa ne kwe stie po sa do wie nia in fra struk tu ry sie -cio wej na cu dzych nie ru cho mo ściach po wo du ją ol brzy mie trud no -ści w re ali za cji in we sty cji i są po wo dem po stę pu ją ce go pro ce susta rze nia się ma jąt ku sie cio we go. Skut kiem te go ma my do czy nie -nia z pro ble mem nie wy star cza ją co roz wi nię tej sie ci prze sy ło weji dys try bu cyj nej pa liw i ener gii elek trycz nej. Na du żych ob sza rachPol ski brak jest na wet sie ci prze sy łu ga zu.W spół kach dys try bu cyj nych naj więk szy udział w pla no wa nychna kła dach in we sty cyj nych, czę sto po nad 75%, sta no wią in we sty -cje przy łą cze nio we i sie cio we zwią za ne z przy ro stem za po trze bo -wa nia na gaz i ener gię. In we sty cje te sta no wią re ali za cję na ło żo ne -go usta wą Pra wo ener ge tycz ne obo wiąz ku przy łą cza nia od bior cówdo sie ci dys try bu cyj nych oraz za spo ka ja nia za po trze bo wa niana gaz i ener gię. Brak re ali za cji tych in we sty cji mo że za gra żaćbez pie czeń stwu do staw pa liw i ener gii z po wo du nie wy star cza ją -cych moż li wo ści tech nicz nych za spo ko je nia ro sną ce go w per spek -ty wie naj bliż szych lat po py tu.Zwięk szo ny po ziom wy ko rzy sta nia sie ci to ro sną ce praw do po -do bień stwo wy stą pie nia awa rii wy ni ka ją cych z po gar sza ją ce go sięjej sta nu, to trud no ści w pro wa dza niu prac pla no wych, to wzrostry zy ka wy stę po wa nia wy łą czeń z po wo du prze cią żeń oraz więk szestra ty eko no micz ne w na stęp stwie wy łą czeń awa ryj nych. Po waż neawa rie sys te mów prze sy ło wych zda rza ją się dość rzad ko, jed naksą dość spek ta ku lar ne. Szcze gól nie pe cho wy pod tym wzglę dembył rok 2003. W USA i Ka na dzie, wcze śniej przez 30 lat, mia łymiej sce dwie więk sze awa rie w 1977 r. w No wym Jor kuoraz w 1996 r. na za cho dzie Sta nów Zjed no czo nych. Awa ria z 14sierp nia 2003 ro ku oka za ła się naj więk sza w ca łej hi sto rii Ame ry -ki Pół noc nej. W kon se kwen cji uszko dze nia li nii 345 kV ko ło Cle -ve land ok. 50 mln lu dzi na ob sza rze po nad 24 tys. km2 zo sta ło po -zba wio nych do staw ener gii elek trycz nej. 23 wrze śnia 2003, oko -ło 5 mln lu dzi w Szwe cji i Da nii na kil ka go dzin zo sta ło po zba wio -nych prą du. W nie dzie lę 28 wrze śnia 2003, awa ria po zo sta wi ławięk szość z 57 mln miesz kań ców Włoch na pra wie ca ły dzień bezprą du. Za ini cjo wa ło ją drze wo, któ re uszko dzi ło 380 kV li niętrans gra nicz ną re la cji Szwaj ca ria -Wło chy. W kon se kwen cji tzw.efek tu do mi na, w prze cią gu pół go dzi ny od uszko dze nia pierw szejli nii, z po wo du prze cią że nia, wy łą czy ła się dru ga. Osta tecz nie,wszyst kie li nie elek tro ener ge tycz ne, łą czą ce Wło chy z kra ja mi są -sied ni mi, zo sta ły wy łą czo ne. Po dob ne sy tu acje, na mniej szą ska lę,mia ły miej sce w Au strii (27 sierp nia, uda ło się za po biec więk szejawa rii) i Wiel kiej Bry ta nii (28 sierp nia, po nad 400 tys. klien tówpo zba wio nych prą du).W Pol sce w no cy z 7 na 8 kwiet nia 2008 ro ku w wy ni ku ob cią -żeń me cha nicz nych spo wo do wa nych wa run ka mi me te oro lo gicz -ny mi uszko dze niu ule gło po nad 430 słu pów li nii prze sy ło wychi dys try bu cyj nych. Na stą pi ła prze rwa w do sta wie ener gii elek -trycz nej do Szcze ci na i oko lic. Kil ku na sto go dzin ne ogra ni cze nia

dla od bior ców koń co wych wy nio sły po nad 200 MW, a na po zio -mie kil ku na stu MW utrzy my wa ły się po nad czte ry dni. W wy ni kuprze rwy w do sta wie ener gii elek trycz nej prze sta ła funk cjo no waćpod sta wo wa in fra struk tu ra mia sta (ko mu ni ka cja szy no wa, han del,za opa trze nie w wo dę), wy stą pi ły trud no ści w funk cjo no wa niusłuż by zdro wia i sys te mów łącz no ści. Prze rwa no pra cę w za kła -dach prze my sło wych, w tym ZCh Po li ce, usłu go wych i han dlo -wych. Stra ty wy nio sły 47 mln zł.W przy pad ku bra ku re ali za cji no wych in we sty cji ga zo wychpraw do po dob ny jest sce na riusz zda rzeń ja kie na stą pi ły w zi -mie 2005/2006 r., kie dy zo sta ły ogra ni czo ne do sta wy ga zudo wie lu za kła dów prze my sło wych. Na stęp nym ra zem skut ki mo -gą być o wie le do tkliw sze. W okre sie zi mo wym przy bar dzo ni -skich tem pe ra tu rach oto cze nia na stę pu je gwał tow ny wzrost za po -trze bo wa nia na gaz, co przy jed no cze snych pro ble mach z ci śnie -niem ga zu im por to wa ne go na gra ni cy wschod niej po cią gnę łoza so bą spa dek do staw ga zu. Spo wo do wa ło to w pierw szej ko lej -no ści ko niecz ność zwięk sze nia do staw ga zu z pod ziem nych ma -ga zy nów oraz zmniej sze nia do staw ga zu do od bior ców prze my -sło wych (ZA Pu ła wy, An wil S.A., ZA Kę dzie rzyn, ZCh Po li ce,PKN Or len). Po wy czer pa niu wszyst kich moż li wo ści zrów no wa -że nia bi lan su ko niecz ne by ło wpro wa dze nie na te re nie Pol skiogra ni czeń w do star cza niu i po bo rze pa liw ga zo wych. Brak zdol -no ści prze sy ło wych wy stą pił głów nie w pół noc no -za chod niej(po mię dzy Po zna niem a Szcze ci nem) i w cen tral nej Pol sce (po -mię dzy War sza wą a Piotr ko wem Try bu nal skim) oraz w re jo nie Ja -ro sła wia i Bia łe go sto ku.Sys te my za opa trze nia w cie pło cha rak te ry zu ją się ce cha mi, któ -re po wo du ją, że od bior cy są w in nym stop niu za gro że ni bra kiemdo staw cie pła, niż ma to miej sce w przy pad ku od bior ców ener giielek trycz nej lub ga zu. Na le żą do nich m.in. lo kal ny cha rak ter sys -te mów cie płow ni czych, moż li wość sub sty tu cji źró deł cie płai ogra ni czo ny do kil ku mie się cy okres ich funk cjo no wa nia. In we -sty cje w sie ciach cie płow ni czych są jed nak nie zbęd ne. Zbyt czę stojed nak zda rza ją się awa rie jak te, któ re mia ły miej sce w stycz -niu 2006 ro ku w okre sie ni skich tem pe ra tur (–20°C w no cy). 50tys. miesz kań w Bę dzi nie, So snow cu i Cze la dzi zo sta ło po zba wio -nych cie pła. Po dob na sy tu acja do tknę ła 20 tys. miesz kań w Za brzui Ru dzie Ślą skiej. Wcze śniej po da no in for ma cję o pęk nię ciu ru ry,któ rą do star cza na jest wo da do dwóch osie dli w Kut nie. W Byd -gosz czy ru ry za mar z ły w po nad 700 miej scach. W Kra ko wie awa -ria ma gi stra li spro wa dzi ła kło po ty na miesz kań ców po łu dnio wychdziel nic mia sta. Kil ka dni wcze śniej, z agen cyj nych de pesz do wie -dzie li śmy się o 3,5 tys. wy zię bio nych miesz ka niach w My sło wi -cach, 15 tys. w Dą bro wie Gór ni czej i kil ku ty sią cach w Woj ko wi -cach. Awa ria za si la nia ener gią elek trycz ną i pół go dzin ny brak prą -du spo wo do wa ły za trzy ma nie pra cy Cie płow ni Kor to wo i prze rwęw do sta wach cie pła dla mia sta Olsz ty na. Przy kła dy ta kie moż -na mno żyć.W ob li czu zwięk sza ją ce go się de fi cy tu pa liw na pol skim ryn ku(szcze gól nie ole ju na pę do we go) ist nie je za gro że nie w po sta ci nie -do sta tecz nej ilo ści ter mi na li prze ła dun ko wych na gra ni cach kra juze wscho du oraz pół no cy. Na wscho dzie ba rie rą jest prze ła du nekpo cią gów z pa li wem z sze ro kie go to ru na wą ski (ter mi nal w Ma ła -
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sze wie czach). Na pół no cy ist nieją 2 ter mi na le w Gdy ni oraz Gdań -sku, funk cjo nują one jed nak z pew ny mi utrud nie nia mi (dłu gie ru -ro cią gi po mię dzy ter mi na lem a ba zą lub po łą cze nie tyl ko z ra fi ne -rią Gru py Lo tos).
Po trze by w za kre sie re mon tów,

mo der ni za cji i roz wo ju in fra struk tu ry

Roz wój in fra struk tu ry sie cio wej to nie tyl ko przy łą cze nia no -wych od bior ców, ale przede wszyst kim in we sty cje sys te mo we re -ali zo wa ne na ob sza rze wca le nie zwią za nym z przy łą cze nia mi. Za -pew nie nie bez pie czeń stwa do staw to nie tyl ko re mon ty, ale rów -nież mo der ni za cje i roz bu do wa sys te mu. Czyn ni kiem klu czo wymdla wy ko na nia ko niecz nych in we sty cji jest, po za za pew nie niemśrod ków fi nan so wych, czas nie zbęd ny do za ła twie nia po zwo leńfor mal no -praw nych wraz z „po zy ska niem” te re nów dla re ali za cjiin we sty cji.Pro jekt „Po li ty ki Ener ge tycz nej Pol ski do 2030 ro ku” wska zu je,że pod sta wo wy mi kie run ka mi pol skiej ener ge ty ki jest po pra waefek tyw no ści ener ge tycz nej, wzrost bez pie czeń stwa ener ge tycz ne -go oraz ogra ni cze nie od dzia ły wa nia ener ge ty ki na śro do wi sko.Ope ra to rzy sie cio wi w elek tro ener ge ty ce pla nu ją zre ali zo waćw naj bliż szych la tach sze reg za dań in we sty cyj nych z tym zwią za -nych. Do ro ku 2020 po win no na stą pić wy bu do wa nie no wychi prze bu do wa li nii o dłu go ści ok. 3800 km, mo der ni za cjaok. 1000 km ist nie ją cych li nii prze sy ło wych oraz wy mia na czę ścitrans for ma to rów. W sie ciach dys try bu cyj nych, ener gii elek trycz -nej dzia ła ją cych po nad 30 lat, mo der ni za cji wy ma ga 250 tys. kmli nii oraz po nad 95 tys. sta cji.Bez a wa ryj na pra ca sie ci prze sy ło wej ga zu ziem ne go wy ma gawy ko na nia w naj bliż szych trzech la tach za dań od two rze nio wychna oko ło 70 km ga zo cią gów oraz 300 obiek tach. Przy sto so wa niedo prze sy ła nia zwięk szo nej ilo ści ga zu wy ma ga re ali za cji za dańna te re nie m. in. ośmiu tłocz ni, pięt na stu wę złów, 100 km ga zo cią -gów wraz z in fra struk tu rą i 80 sta cji re duk cyj no -po mia ro wych.Do dać na le ży jesz cze bu do wę ga zo cią gów, któ re bę dą od bie ra ływięk sze ilo ści ga zu o pod wyż szo nym ci śnie niu z La so wa, LNGi Bal tic Pi pe.In fra struk tu ra do trans por tu ro py naf to wej speł nia wy ma ga niaprze pi sów i norm w za kre sie bez pie czeń stwa ich użyt ko wa nia, jed -nak ze wzglę du na wiek i czas eks plo ata cji, z upły wem ro śnie jejawa ryj ność. In spek cje ru ro cią gów wska zu ją na ko niecz ność wy -mia ny po szcze gól nych ich od cin ków, szcze gól nie w miej scach na -ra żo nych na ko ro zję (przej ścia dro go we, przej ścia przez prze szko -dy wod ne itp.).Stan tech nicz ny sie ci cie płow ni czych jest zły i ko niecz na jestwy mia na przy naj mniej 20% daw no zde ka pi ta li zo wa nych sie ci.Ozna cza to wy mia nę bądź mo der ni za cję oko ło 3400 km sie ci z ru -ro cią ga mi o śred ni cy od 100 mm wzwyż. Sza cun ko we na kła dy in -we sty cyj ne zwią za ne z tym mi ni mal nym od no wie niem ma jąt kuwy nio są oko ło 4 mld zł. Wy dat ki te mu szą po nieść przed się bior -stwa cie płow ni cze, któ rych wła ści cie la mi są, w więk szo ści przy -pad ków, sa mo rzą dy (gmi ny), a tak że in we sto rzy pry wat ni.
Pod sta wo we pro ble my praw ne

Re ali za cja in fra struk tu ral nych in we sty cji li nio wych wy ma gaprzy go to wa nia sze re gu do ku men tów dla pro ce su de cy zyj ne goz nim zwią za nych. Pra ce te moż na po dzie lić na za gad nie nia tech -nicz no -eko no micz ne oraz for mal no -praw ne.
Za gad nie nia tech nicz no -eko no micz ne uj mo wa ne są w sze re guprac stu dial nych (kon cep cje pro gra mo wo prze strzen ne, ana li zysys te mo we, ana li zy ob sza ro we, stu dia wy ko nal no ści, stu dia lo ka -li za cyj ne, do ku men ty de cy zyj ne i opi nie). Okre śla ją one pa ra me -try tech nicz ne in we sty cji, wskaź ni ko we kosz ty obiek tów i wskaź -ni ki eko no micz nej efek tyw no ści in we sty cji. Na ich pod sta wie po -

dej mo wa ne są de cy zje in we sty cyj ne. Jest to pro ces sto sun ko wokrót ko trwa ły a je go za koń cze nie uza leż nio ne jest przede wszyst -kim od in we sto ra.
Za gad nie nia for mal no -praw ne sta no wią naj istot niej szą i naj -dłuż szą stro nę przy go to wa nia re ali za cji in we sty cji. Wy róż nia sięna stę pu ją ce pod sta wo we eta py re ali za cji tych pro ce dur:
• uję cie in we sty cji w stu dium uwa run ko wań i kie run ków za go spo -da ro wa nia prze strzen ne go gmi ny,
• wpro wa dze nie in we sty cji do miej sco we go pla nu za go spo da ro -wa nia te re nu (ewen tu al nie usta le nie lo ka li za cji in we sty cji ce lupu blicz ne go w dro dze de cy zji),
• uzy ska nie po zwo le nia na bu do wę,
• uzy ska nie po zwo le nia na użyt ko wa nie in we sty cji (po za koń cze -niu bu do wy).Sze reg prze pi sów de cy du ją cych o try bie prze pro wa dze niaprzed mio to wych dzia łań for mal no praw nych zo sta ło w ostat nimcza sie zno we li zo wa nych lub zmia ny ta kie są w trak cie przy go to -wy wa nia. Nie ma prak ty ki w ich sto so wa niu, a ich in ter pre ta cjaprzez róż ne or ga ny ad mi ni stra cji jest czę sto dia me tral nie od mien -na. Od te go za le ży spo sób usta le nia lo ka li za cji dla in we sty cji,a tak że moż li wość ewen tu al ne go uzy ska nia pra wa dys po no wa niate re nem dla po trzeb bu do wy w try bie wy własz cze nia nie ru cho -mo ści, gdy by udo stęp nie nia nie ru cho mo ści nie uda ło się uzgod nićbez po śred nio z wła ści cie lem grun tu. In we sty cje roz pa try wa new ni niej szym ra por cie moż na trak to wać ja ko in we sty cje ce lu pu -blicz ne go w ro zu mie niu usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mizgod nie z art. 6 tej usta wy tj. „bu do wa i utrzy my wa nie cią gów
dre na żo wych, prze wo dów i urzą dzeń słu żą cych do prze sy ła nia
pły nów, pa ry, ga zów i ener gii elek trycz nej, a tak że in nych obiek -
tów i urzą dzeń nie zbęd nych do ko rzy sta nia z tych prze wo dów
i urzą dzeń”.

Uję cie in we sty cji w stu dium uwa run ko wań i kie run ków za -
go spo da ro wa nia prze strzen ne go gmi ny. Za sa dy po stę po wa niaw spra wie opra co wa nia stu dium re gu lu je Usta wa o pla no wa niui za go spo da ro wa niu prze strzen nym z dnia 27 mar ca 2003 r.Wpraw dzie usta le nia stu dium nie są pra wem miej sco wym, ale jestono wią żą ce dla wój ta (bur mi strza, pre zy den ta) przy opra co wa niumiej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Pro ce du rajest za sad ni czo zgod na z od no szą cą się do eta pu wpro wa dze niain we sty cji do miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen -ne go gmi ny. Za sad ni czą róż ni cą jest, że nie prze wi du je się dzia ła -nia na wnio sek in we sto ra, cho ciaż moż li wość ta ka nie zo sta łarów nież wy klu czo na. Ana li za prze pi sów usta wy wska zu je, że in -we sty cja nie mu si być uj mo wa na w stu dium, przy lo ka li zo wa niuin we sty cji w opar ciu o de cy zję o usta le niu lo ka li za cji in we sty cjice lu pu blicz ne go, któ rą wy da je się w opar ciu o wła ści we prze pi -sy usta wy o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu, tym nie mniej, zewzglę du na brak prak ty ki moż na się spo tkać z po glą dem wy ra ża -nym, że i w ta kiej sy tu acji ko niecz ne jest uwzględ nie nie in we sty -cji w stu dium.

Wpro wa dze nie in we sty cji do miej sco we go pla nu za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go gmi ny (MPZP). Za sa dy po stę po wa niaw spra wie opra co wa nia bądź zmia ny miej sco we go pla nu za go spo -da ro wa nia prze strzen ne go okre śla usta wa o pla no wa niu i za go spo -da ro wa niu prze strzen nym z dnia 27 mar ca 2003 r.

Usta le nie lo ka li za cji in we sty cji ce lu pu blicz ne go w dro dze
de cy zji o usta le niu lo ka li za cji in we sty cji ce lu pu blicz ne go. In -we sty cja ce lu pu blicz ne go jest lo ka li zo wa na na pod sta wie pla numiej sco we go, a do pie ro w przy pad ku je go bra ku w dro dze de cy zjio usta le niu lo ka li za cji in we sty cji ce lu pu blicz ne go. Pro ce du ra taprze bie ga we dług za sad okre ślo nych w usta wie o pla no wa niu i za -go spo da ro wa niu prze strzen nym z dnia 27 mar ca 2003 r.

Uzy ska nie de cy zji o po zwo le nie na bu do wę zgod nie z Usta wąPra wo bu dow la ne wy ma ga:
• opra co wa nia pro jek tu przez pro jek tan tów po sia da ją cych sto sow -ne upraw nie nia,
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• opra co wa nia ra por tu o od dzia ły wa niu przed się wzię cia na śro do -wi sko,
• uzy ska nia wy ma ga nych uzgod nień, opi nii i po zwo leń dla roz -wią zań pro jek to wych, wy ni ka ją cych m.in. z prze pi sów ochro nyśro do wi ska, o ochro nie grun tów rol nych i le śnych, prze pi sówppoż., o ewi den cji uzbro je nia pod ziem ne go i in nych,
• uzy ska nia pra wa do dys po no wa nia nie ru cho mo ścią na ce le bu -dow la ne,
• prze pro wa dze nia po stę po wa nia w spra wie oce ny od dzia ły wa niana śro do wi sko pla no wa ne go przed się wzię cia i uzy ska nie de cy zjio śro do wi sko wych uwa run ko wa niach.Kom plet ny wnio sek o wy da nie po zwo le nia speł nia ją cy wa run kiokre ślo ne w Pra wie bu dow la nym, na bu do wę na le ży zło żyćdo wła ści we go sta ro sty. W de cy zji o po zwo le niu na bu do wę za -twier dze niu pod le ga pro jekt bu dow la ny. W za leż no ści od in ter pre -ta cji prze pi sów za war tych w KPA Art. 21 § l pkt. l mo że za cho dzićko niecz ność uzy ska nia po zwo le nia na bu do wę przez jed no sta ro -stwo (na ob sza rze wo je wódz twa), na ob sza rze któ re go znaj du je sięwięk sza część in we sty cji. Wów czas de cy zja bę dzie wy da wa -na w po ro zu mie niu z po zo sta ły mi sta ro sta mi ob ję ty mi in we sty cjąna te re nie da ne go wo je wódz twa.

Wa run ki wy bo ru opty mal ne go wa rian tu tra sy dla in fra -
struk tu ral nych in we sty cji li nio wych. Wy bór tra sy prze wo dów li -nio wych pod ką tem ry zy ka re ali za cji in we sty cji prze pro wa dza sięprzyj mu jąc sze reg kry te riów z któ rych naj waż niej sze to:
• kry te rium śro do wi sko we uwzględ nia ją ce re zer wa ty przy ro dy,te re ny ob ję te ochro ną, in dy wi du al ne for my ochro ny przy ro dy,ist nie ją ce ob sza ry chro nio ne, par ki kra jo bra zo we itp., stre fyochron ne wo dy i te re ny za le wo we, prze wi dy wa ne miej sca wy -stę po wa nia obiek tów ar che olo gicz nych oraz ob sza ry ochron neNa tu ra 2000,
• kry te rium for mal no -praw ne uwzględ nia ją ce ilość nie zbęd -nych pro ce dur zmie rza ją cych do uzy ska nia po zwo le nia na bu do -wę wraz z po stę po wa nia mi po śred ni mi, ilość gmin współ pra cu -ją cych przy udzie la niu de cy zji usta la ją cej wa run ki za bu do wyi za go spo da ro wa nia te re nu, za in te re so wa nie gmin i ich przy chyl -ność dla re ali za cji in we sty cji, ilość nie zbęd nych do uzy ska niapo zwo leń wod no -praw nych, ko niecz ność prze pro wa dze nia roz -praw ad mi ni stra cyj nych w ro zu mie niu usta wy Pra wo ochro nyśro do wi ska,
• kry te rium wła sno ścio we uwzględ nia ją ce wy stę po wa nie na tra -sie in we sty cji li nio wej grun tów wła ści cie li pry wat nych, uło że nieob sza rów geo de zyj nych w sto sun ku do kie run ku prze bie gu in -we sty cji, sto pień prze wi dy wa ne go zur ba ni zo wa nia te re nu,
• kry te rium tech nicz ne uwzględ nia ją ce dłu gość in we sty cji li nio -wej, ilość prze kro czeń rzek wy dzie lo nych i in nych cie ków, waż -nych dróg i to rów PKP, ilość skrzy żo wań z in ny mi sie cia mi,utrud nie nia te re no we (ba gna, la sy, te re ny pod mo kłe) oraz dla ga -zo cią gów ilość li nio wych sta cji za suw.W ostat nich la tach szcze gól ny wpływ na ry zy ko re ali za cji in -we sty cji wy wie ra ją kry te ria śro do wi sko we. Mo że na wet oka zaćsię, że in we sty cja na okre ślo nym ob sza rze nie bę dzie mo gła byćni gdy zre ali zo wa na. Przej ście przez Park Na ro do wy jest nie -moż li we, obo wią zu je bo wiem cał ko wi ty za kaz dzia łal no ści in -we sty cyj nej i in ge ren cji czło wie ka, choć mi ni ster mo że ze zwo -lić na od stęp stwa od za ka zu w szcze gól nych przy pad kachprzy bra ku roz wią zań al ter na tyw nych i po za gwa ran to wa niukom pen sa cji przy rod ni czej. Przej ście przez Park Kra jo bra zo wyi Ob sza ry Kra jo bra zu Chro nio ne go jest w za sa dzie nie do zwo lo -ne, ist nie je jed nak moż li wość in cy den tal nych od stępstw w przy -pad ku in we sty cji ce lu pu blicz ne go. Przej ście przez Otu li nę Par -ku Kra jo bra zo we go, któ ra jest stre fą ochron ną wy zna czo ną in -dy wi du al nie dla Par ku Kra jo bra zo we go, stwa rza naj więk sząszan sę na po zy tyw ne prze pro wa dze nie nie zbęd nych pro ce durfor mal no -praw nych z uzy ska niem po zwo le nia na bu do węwłącz nie. Wy stę pu ją tak że Re zer wa ty Przy ro dy, któ re są sta no -

wi ska mi ści słej ochro ny przy rod ni czej o lo kal nym za się gu(drze wo, za by tek przy ro dy nie oży wio nej, sta no wi ska wy stę po -wa nia ssa ków, pta ków, mię cza ków, owa dów itp.). Przy wy bo rzetra sy in we sty cji kie ro wać na le ży się za sa dą omi ja nia w mia ręmoż li wo ści ob sza rów chro nio nych.W świe tle obo wią zu ją ce go pra wa for mal ne przy go to wa nie in -we sty cji sta no wi naj trud niej szy ele ment prac trud ny do za pla no -wa nia. Czas trwa nia pro ce dur for mal no praw nych ko niecz nychdo uzy ska nia po zwo le nia na bu do wę mo że wy nieść na wet kil ka latw przy pad ku wy ko rzy sta nia przez wła ści cie li i użyt kow ni ków te -re nów pro ce dur od wo ław czych. Wy ni ka to przede wszyst kimz nie jed no znacz no ści prze pi sów oraz od mien nej ich in ter pre ta cji,skom pli ko wa nia, wie lo ści stron uczest ni czą cych na wszyst kicheta pach po stę po wa nia i po go dze nia ich róż nych in te re sów oraz ko -niecz no ści po zy ska nia te re nów dla po trzeb bu do wy od wie lu wła -ści cie li i użyt kow ni ków grun tu.
Prze pi sy for mal no -praw ne

Pod sta wą do pro jek to wa nia i prze pro wa dze nia pro ce dur for mal -no -praw nych dla in we sty cji li nio wych są na stę pu ją ce usta wy i roz -po rzą dze nia (po da no tyl ko pod sta wo we):
• Usta wa o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu prze strzen nym,
• Usta wa pra wo bu dow la ne,
• Usta wa pra wo ochro ny śro do wi ska,
• Usta wa o udo stęp nia niu in for ma cji o śro do wi sku i je go ochro nie,

udzia le spo łe czeń stwa w ochro nie śro do wi ska oraz o oce nach
od dzia ły wa nia na śro do wi sko,
• Usta wa pra wo geo lo gicz ne i gór ni cze,
• Usta wa o ochro nie przy ro dy,
• Usta wa o ochro nie grun tów rol nych i le śnych,
• Usta wa pra wo wod ne,
• Usta wa o od pa dach,
• Usta wa pra wo geo de zyj ne i kar to gra ficz ne,
• Usta wa o dro gach pu blicz nych,
• Usta wa o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi,
• Usta wa ko deks po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go,
• Usta wa ko deks po stę po wa nia cy wil ne go,
• Usta wa o ba da niach i cer ty fi ka cji,
• Usta wa o ochro nie prze ciw po ża ro wej,
• Usta wa pra wo ener ge tycz ne,
• Usta wa Pra wo za mó wień pu blicz nych,
• Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 30.07.2001 r.

w spra wie wa run ków tech nicz nych, ja kim po win ny od po wia dać
sie ci ga zo we (Dz.U. Nr 97, poz. 1055),
• Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 12.04.2002 r.

w spra wie wa run ków tech nicz nych, ja kim po win ny od po wia dać
bu dyn ki i ich usy tu owa nie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).Do te go na le ży do dać wie le ak tów wy ko naw czych do ww.ustaw; in nych ustaw, roz po rzą dzeń, prze pi sów szcze gól nychi norm.

Pro po zy cje dzia łań dla po pra wy
bez pie czeń stwa i nie za wod no ści do staw

Moż li wo ści dzia łań do ty czą cych uspraw nie nia re ali za cji no -wych in we sty cji w za kre sie sie ci dys try bu cyj nych i prze sy ło wychjak i ich mo der ni za cji prak tycz nie wy czer pa ły się. W wie lu miej -scach bu do wa no wych in we sty cji zo sta ła za blo ko wa na, głów niez po wo du od mo wy tzw. pra wa dro gi (bar dzo wy so kie żą da nia fi -nan so we wła ści cie li nie ru cho mo ści lub brak zgo dy bez po da wa niaprzy czyn). Czę sto sa mo rzą dy nie kon sul tu ją z ope ra to ra mi sie ciener ge tycz nych opra co wy wa nych pla nów za go spo da ro wa niaprze strzen ne go, co utrud nia, a na wet unie moż li wia bu do wę in fra -struk tu ry sie cio wej do za si la nia no wych te re nów prze zna cza nychna bu dow nic two prze my sło we i miesz ka nio we.
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Dzia ła nia krót ko ter mi no we

Ja ko krót ko ter mi no we roz wią za nia praw ne moż na za pro po no -wać uchwa le nie spec -usta wy. Przy kła dem ta kie go roz wią za niajest Usta wia o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia i re ali za cjiin we sty cji w za kre sie dróg pu blicz nych (da lej Usta wa o dro gach)z dnia 10 kwiet nia 2003 r. Za spraw ną re ali za cją li nio wych in we -sty cji in fra struk tu ral nych w ener ge ty ce prze ma wia ją wy mo ginad rzęd ne go in te re su pu blicz ne go. Usta wa ta ka wpro wa dza ła byin sty tu cjo nal ne oraz pro ce du ral ne uła twie nia, któ re ma ją urze -czy wist niać gwa ran cje re ali za cji obo wiąz ku za pew nia nia lubroz 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 wych in -we sty cji in fra struk tu ral nych w ener ge ty ce. Pro jekt, ta kie go roz -wią za nia na wzór Usta wy o dro gach, prze wi dy wał by wy łą cze niesto so wa nia prze pi sów usta wy z dnia 27 mar ca 2003 r. o pla no wa -niu i za go spo da ro wa niu prze strzen nym, a de cy zja o usta le niu lo -ka li za cji li nio wych in we sty cji in fra struk tu ral nych wy da wa na by -ła by w ode rwa niu od ist nie ją cych miej sco wych pla nów za go spo -da ro wa nia prze strzen ne go. War to za zna czyć, że prze pi sy te, po -mi mo skar gi kwe stio nu ją cej ich kon sty tu cyj ność, zo sta ły usank -cjo no wa ne ja ko zgod ne z Kon sty tu cją przez Try bu nał Kon sty tu -cyj ny (wy rok TK z dnia 6 czerw ca 2006 r., sygn. akt K 23/05).Try bu nał Kon sty tu cyj ny po kre ślił, iż „za sa da udzia łu sa mo rzą du
te ry to rial ne go w spra wo wa niu wła dzy nie mo że być ro zu mia -
na ab so lut nie, to zna czy w ten spo sób, że sa mo rząd mo że dzia lać
tam wszę dzie, gdzie uzna to za sto sow ne, bio rąc za kry te rium tyl -
ko to, że da na kwe stia do ty czy spraw lo kal nych. Usta wo daw ca
mo że dojść do wnio sku, że ze wzglę du na wa gę spra wy i jej ogól -
no pań stwo we zna cze nie nie któ re pro ble my po win ny na le żeć
do kom pe ten cji or ga nów ad mi ni stra cji rzą do wej po to, aby moż -
na by ło pro wa dzić w tym za kre sie jed no li tą po li ty kę w ska li pań -
stwa”1. W tym sa mym wy ro ku, Try bu nał Kon sty tu cyj ny stwier -dził, iż wy łą cze nie w usta wie z dnia 27 paź dzier ni ka 1994 r. o au -to stra dach płat nych oraz o Kra jo wym Fun du szu Dro go wym sto -so wa nia prze pi sów usta wy o za go spo da ro wa niu prze strzen nymnie jest sprzecz ne z Kon sty tu cją – „Je że li bo wiem ce lem usta wy
by ło uprosz cze nie pro ce dur przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji
w za kre sie dróg kra jo wych, to wy łą cze nie spod re żi mu usta wy
o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu prze strzen nym ta kich spraw
mo że przy czy nić się do szyb szej re ali za cji in we sty cji dro go wych.
Za sto so wa nie peł ne go try bu i wa run ków, za war tych w usta wie
o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu prze strzen nym, po wo do wa ło -
by znacz ne opóź nie nia zwią za ne z re ali za cją bu do wy dróg w Pol -
sce, a na wet pro wa dzi ło by do pa ra li żu pro ce su de cy zyj ne go. Ze
wzglę du za tem na prio ry te to wy in te res pu blicz ny, ja kim jest nie -
wąt pli wie po pra wa in fra struk tu ry dro go wej w Pol sce, i ko niecz -
ność ra cjo nal ne go wy ko rzy sta nia unij nych środ ków fi nan so -
wych, moż li we są od stęp stwa, a na wet wy łą cze nia sto so wa nia
nie któ rych ustaw w związ ku z re ali za cją in we sty cji dro go wych.
Usta wo daw ca ko rzy sta w tym za kre sie z sze ro kiej swo bo dy, ogra -
ni czo nej je dy nie za sa da mi kon sty tu cyj ny mi. Wy łą cze nie sto so wa -
nia pro ce dur prze wi dzia nych w usta wie o pla no wa niu i za go spo -
da ro wa niu prze strzen nym, ze wzglę du na kon kret ne war to ści
kon sty tu cyj ne, nie zwal nia de cy den tów od tro ski o na le ży te prze -
strze ga nie i kształ to wa nie ła du prze strzen ne go w Pol sce oraz
roz trop nej tro ski o in te re sy lo kal ne, ale uwal nia od ty po wych pro -
ce dur, któ re mo gły by unie moż li wiać i pa ra li żo wać po dej mo wa nie
de cy zji w za kre sie lo ka li za cji dróg i po zwo leń bu dow la nych. Ma
też służ yć pro ce so wi har mo ni za cji in te re sów lo kal nych z in te re -
sem ogól no na ro do wym. Try bu nał nie do pa trzył się więc w tre ści
kwe stio no wa nych prze pi sów wad po wo du ją cych ich nie kon sty tu -
cyj ność.”In ną kwe stią po zo sta ło by wy ko rzy sta nie Art. 124 usta wy o go -spo dar ce nie ru cho mo ścia mi, któ ry sta no wi pod sta wę do wy da niaprzez sta ro stę de cy zji udzie la ją cej ze zwo le nia in we sto ro wi

„na za kła da nie i prze pro wa dze nie na nie ru cho mo ściach m.in.
cią gów dre na żo wych oraz prze wo dów i urzą dzeń słu żą cych
do prze sy ła nia ga zów w tym rów nież in nych na ziem nych i pod -
ziem nych obiek tów i urzą dzeń nie zbęd nych do ko rzy sta nia z tych
prze wo dów i urzą dzeń”. Na pod sta wie te go ar ty ku łu wła ści ciellub użyt kow nik wie czy sty nie ru cho mo ści obo wią za ny jest rów -nież do jej udo stęp nie nia na ce le wy ko na nia czyn no ści zwią za -nych z kon ser wa cją oraz usu wa niem awa rii. Wy da wa nie de cy zjiogra ni cze nia praw wła sno ści dla re ali za cji li nio wych in we sty cjiin fra struk tu ral nych, po bez sku tecz nych okre ślo nych ter mi nemne go cja cjach z wła ści cie lem, z klau zu lą de cy zji osta tecz nej mo -gło by sta no wić roz wią za nie pod sta wo wej ba rie ry w re ali za cji in -we sty cji in fra struk tu ral nych. Ko niecz ne jest tak że jed no znacz neure gu lo wa nie kwe stii wy na gro dze nia za usta no wie nie słu żeb no -ści prze sy łu, zwłasz cza do ty czą cej ist nie ją cej in fra struk tu ry sie -cio wej i przy ję cie roz wią zań sto so wa nych w in nych kra jach Unii,a zwłasz cza tych, któ re prze szły po dob ne prze mia ny ustro jo we.Przy kła dem mo gą być tu taj dzia ła nia pod ję te po zjed no cze niuNie miec na te re nie by łej NRD.
Dzia ła nia dłu go ter mi no we i do ce lo we

Dzia ła nie dłu go ter mi no we to po trze ba no we li za cji sze re guustaw zwią za nych z pro ce sem in we sty cyj nym, któ ra po win na do -pro wa dzić do zmian za pi sów do ty czą cych re ali za cji li nio wych in -we sty cji in fra struk tu ral nych w spo sób usu wa ją cy ich ne ga tyw neod dzia ły wa nie. Przy kła do wo mo gło by to do ty czyć pro ce su wpro -wa dza nia li nio wych in we sty cji in fra struk tu ral nych do kra jo we gokpzk, a na stęp nie stu diów wo je wódz kich i da lej mpzp. Obec nie za -pi sy uję te w Usta wie z dnia 27 mar ca 2003 r. o pla no wa niu i za go -spo da ro wa niu prze strzen nym w tym za kre sie nie są przy dat ne dlare ali za cji po nad lo kal nych in we sty cji in fra struk tu ral nych. War tozwró cić też uwa gę, że za pi sy uję te w jed nej usta wie czę sto ko li dująz za pi sa mi in nych ustaw jak w/w usta wie czę sto nie są spój nez Usta wą Pra wo bu dow la ne z 1994 r.Przy kła dem pro po zy cji zmian in nych ustaw mo że być na nie sie -nie po pra wek w art. 39 w Usta wie o dro gach pu blicz nych. W obec -nym brzmie niu te go ar ty ku łu za bra nia się lo ka li za cji in fra struk tu -ry w pa sie dro go wym, a wy da je się, że wła śnie to pas dro go wy wi -nien słu żyć te mu ce lo wi. Sie ci prze sy ło we i dys try bu cyj ne moż -na lo ka li zo wać wy łącz nie w ka na łach in fra struk tu ral nych, jed nakUsta wa nie pre cy zu je co kry je się pod tym po ję ciem. Po nad to ka -nał in fra struk tu ral ny mo że być lo ka li zo wa ny w pa sie dro go wymprzez za rząd cę dro gi w trak cie jej bu do wy lub prze bu do wy i bę dzieudo stęp nia ny użyt kow ni ko wi (ope ra to ro wi) po prze pro wa dze niuprze tar gu. Ta ki za pis wy klu cza moż li wość wpły wu ope ra to równa je go po wsta nie a tak że mo że spo wo do wać za wy że nie opłat z ty -tu łu je go dzier ża wy.
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.

1 Try bu nał Kon sty tu cyj ny przed sta wił ta kie sta no wi sko rów nież w spra wie o sygn. akt
K 14/93.
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W
dniu 17 czerw ca br., w War sza wie,
od by ło się 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. Wśród za pro szo nych go ści obec ni by li
m.in.: Je rzy Bu jok – za stęp ca Se kre ta rza Ge -
ne ral ne go Kra jo wej Izby Go spo dar czej, Ar tur
Ró życ ki – Pre zes Za rzą du Pol skie go To wa rzy -
stwa Prze sy łu i Roz dzia łu Ener gii Elek trycz -
nej, Wie sław Se ru ga – Dy rek tor Biu ra Izby
Go spo dar czej Prze my słu Elek tro tech nicz ne go,
prof. Ja nusz Le wan dow ski – Dy rek tor In sty tu -
tu Tech ni ki Ciepl nej PW, Ry szard Ga jew ski
– Pre zes Pol skiej Izby Bio ma sy, dr inż. Ja nusz
Ryk – Dy rek tor Biu ra Pol skie go To wa rzy stwa
Elek tro cie płow ni Za wo do wych.

Je rzy Bu jok po in for mo wał ze bra nych, że
w tym ro ku mi ja 20 lat od mo men tu po wsta nia
KIG, któ ra od po cząt ku swe go ist nie nia śle dzi
zmia ny le gi sla cyj ne z punk tu wi dze nia ko rzy -
ści dla pol skiej go spo dar ki i przed się bior ców.
KIG du żą wa gę przy kła da do roz wi ja nia
przy po mo cy UE no wych umie jęt no ści, kom -
pe ten cji przy dat nych przed się bior stwom,
a tak że po wią zań ko ope ra cyj nych mię dzy ni -
mi. Dzia ła rów nież ak tyw nie w Ko mi sji Trój -
stron nej. Stwier dził tak że, że for mu ła izb
go spo dar czych wy da je się wy star cza ją ca
i spraw dzi ła się. KIG wraz z in sty tu cja mi oto -
cze nia biz ne su, m.in. z izba mi, re ali zo wa ła
pro jekt KI GNET – Izbo wy Sys tem Wspar cia
Kon ku ren cyj no ści Pol skich Przed się biorstw
fi nan so wa ny ze środ ków unij nych. Te raz jest
w trak cie two rze nia pro jek tu KI GNET 2.

Z ko lei Pre zes Ró życ ki po wie dział, że ży je -
my w cie ka wych cza sach: z jed nej stro ny – zli -
kwi do wa li śmy KDT -y, aby mó wić o ob li ga to -
ryj nej gieł dzie, a z dru giej stro ny – eko lo gia,
a więc okieł zna nie emi sji CO2. Pod kre ślił ro -
sną cą ro lę or ga ni za cji bran żo wych ta kich jak
PTPi REE i IGE iOŚ, któ re mu szą ści śle współ -
pra co wać aby so li dar nie wspie rać tych, któ rym
na ser cu le ży do bro bran ży ener ge tycz nej.

Wie sław Se ru ga po wie dział, że cie szy się suk -
ce sa mi na szych izb, bo na sze or ga ni za cje są mło -
de w po rów na niu z ta ki mi samymi or ga ni za cja -
mi w kra jach za chod nich. – Cóż zna czy 18 lat
wo bec or ga ni za cji bran żo wych, na przy kład
duń skich, ma ją cych czę sto po nad 150 lat. Mu si -
my wal czyć o nasz prze mysł, bo prze mysł jest
krę go słu pem eko no micz nym Eu ro py – po wie -
dział.

Po wy stą pie niach za pro szo nych go ści, Pre -
zes Za rzą du Izby Da riusz Lu be ra przed sta wił
ze bra nym, w skró cie, spra woz da nie Za rzą du
z dzia łal no ści w 2008 ro ku. Ze spra woz da niem
tym i ma te ria ła mi do ty czą cy mi Wal ne go Zgro -
ma dze nia wszy scy ze bra ni mo gli się za po znać
szerzej na stro nie in ter ne to wej Izby. Pod ko -
niec 2008 r. Izba li czy ła 123 człon ków. 12 firm
prze sta ło być człon ka mi Izby w wy ni ku kon -

so li da cji, re zy gna cji, bądź skre śle nia przez Za -
rząd Izby z po wo du nie pła ce nia skła dek człon -
kow skich. Przy ję tych na to miast zo sta ło
w skład Izby 7 no wych firm. W cią gu mi nio ne -
go ro ku zmie nił się skład Za rzą du Izby bo -
wiem na sta no wi sko wi ce mi ni stra go spo dar ki
zo sta ła po wo ła na Jo an na Strze lec-Ło bo dziń -
ska. Na stą pi ła tak że zmia na na sta no wi sku
Pre ze sa Za rzą du.

Dzia łal ność sta tu to wa Izby sku pia ła się
w 2008 r. na przy go to wa niu i opi nio wa niu pro -
gra mów i ak tów praw nych do ty czą cych ener -
ge ty ki. Pro ble mom pol skiej ener ge ty ki Izba
po świę ca ła wie le uwa gi. Cho dzi głów nie
o awa rie, in we sty cje i no we tech no lo gie w pol -
skiej elek tro ener ge ty ce oraz ener ge ty kę ją dro -
wą. Izba po pie ra bu do wę pierw szej w Pol sce
elek trow ni ją dro wej. Prze ja wem du żej ak tyw -
no ści Izby by ły licz ne spo tka nia, kon fe ren cje
i se mi na ria – im prez tych zo sta ło zor ga ni zo wa -
nych 15. Izba pro wa dzi rów nież od wie lu lat
dzia łal ność wy daw ni czą – kwar tal nik „Prze -
gląd Ener ge tycz ny”. W ubie głym ro ku od by -
ły się na je go ła mach m.in. dwie dys ku sje re -
dak cyj ne: „Wy ma ga nia UE dla pol skiej elek -
tro ener ge ty ki – czy im spro sta my?” oraz „Po li -
ty ka ener ge tycz na Pol ski do 2030 ro ku, a Pa -
kiet Ener ge tycz no – Kli ma tycz ny”.

Stro na in ter ne to wa Izby jest stro ną ak tyw -
ną – jest sta le roz bu do wy wa na i za miesz cza -
ne są na niej waż ne wia do mo ści, ko mu ni ka ty,
pro gra my or ga ni zo wa nych spo tkań i kon fe -
ren cji.

Dy rek tor Ge ne ral ny Izby Sła wo mir Kry -
stek od niósł sie do spra woz da nia fi nan so we go
Izby. Po in for mo wał ze bra nych, że przy cho dy
Izby w 2008 ro ku wy nio sły ogó łem 1.732 tys.
zł, z cze go 1/3 sta no wi ły skład ki. Po nie waż in -
fla cja ro śnie, skład ki re la tyw nie zmniej sza ją
się. Dy rek tor za chę cał ze bra nych do uczest nic -
twa w im pre zach tar go wych ra zem z Izbą, np.
w Po zna niu, czy Kiel cach. Zwłasz cza dla
mniej szych firm jest to ko rzyst ne, bo po zwa la
za ist nieć na tar gach. Za chę cał rów nież do pre -
zen ta cji na ła mach „Prze glą du Ener ge tycz ne -
go”. Człon ko wie Izby od no szą bo wiem z te go
licz ne ko rzy ści.

Je że li cho dzi o wy nik fi nan so wy, to jest on
po raz pierw szy od wie lu lat ujem ny. „Jest to
wy nik pa pie ro wy” – wy ni ka to z te go, że Izba
po sia da środ ki zde po no wa ne w fun du szu sta -
bil ne go roz wo ju Pio nier i war tość ich zma la ła
w ubie głym ro ku o 140 tys. zł. Obec nie fun -
dusz ro śnie i roz pa try wa nie ko rzy ści wy ni ka ją -
cych z tej lo ka ty jest moż li we do pie ro po kil ku
la tach. Dy rek tor wy ra ził prze ko na nie, że wy nik
w ro ku 2009 bę dzie do dat ni. Sy tu acja fi nan so -
wa nie jest za kłó co na po nie waż Izba po sia da
za bez pie cze nie fi nan so we co umoż li wia płyn -
ność. Po zwa la to funk cjo no wać wte dy gdy
skład ki nie są pła co ne, a jesz cze nie na pły nę ły

środ ki z dzia łal no ści go spo dar czej ta kiej jak
kon fe ren cje.

Ha li na Śle siń ska przed sta wi ła ze bra nym
sta no wi sko i wnio ski Ko mi sji Re wi zyj nej
w spra wie oce ny dzia łal no ści Za rzą du IGE iOŚ
za rok 2008. Ko mi sja Re wi zyj na, na po sie dze -
niu w dniu 5 ma ja br., prze ana li zo wa ła na stę pu -
ją ce do ku men ty: spra woz da nie fi nan so we za
rok 2008, wy ko na nie pre li mi na rza za rok 2008,
opi nię nie za leż ne go bie głe go re wi den ta wraz
z ra por tem fir my „PO LTAX” Sp. z o.o. Ko mi -
sja Re wi zyj na prze pro wa dzi ła również roz mo -
wy wy ja śnia ją ce z Dy rek to rem Sła wo mi rem
Kryst kiem, Ste fa nią Ja ło wiec ką – bie głym re -
wi den tem z fir my „PO LTAX” oraz z Kry sty ną
To lej tis – Głów ną Księ go wą Izby. Za po zna ła
się tak że z peł nym tek stem opi nii oraz z ra por -
tem z prze bie gu ba da nia spra woz da nia fi nan so -
we go IGE iOŚ na dzień 31 grud nia 2008 r. wy -
ko na nym przez fir mę „PO LTAX”. Ko mi sja
Re wi zyj na, w wy ni ku ana li zy otrzy ma nych
ma te ria łów, prze pro wa dzo nych roz mów i dys -
ku sji nad ni mi po zy tyw nie oce ni ła dzia łal ność
Izby w ro ku 2008. W szcze gól no ści: udział
w opi nio wa niu i kon sul ta cjach w za kre sie po li -
ty ki ener ge tycz nej Pol ski do 2030 r., po li ty ki
ener ge tycz nej Unii Eu ro pej skiej, ochro ny śro -
do wi ska, zwłasz cza od na wial nych źró deł ener -
gii i no wych tech no lo gii sto so wa nych w ener -
ge ty ce. W okre sie spra woz daw czym Izba zaj -
mo wa ła sta no wi sko w spra wie Kra jo we go Pla -
nu Roz dzia łu Upraw nień do Emi sji CO2 na la -
ta 2008–2012, jak rów nież w spra wie kon se -
kwen cji wy ni ka ją cych dla ener ge ty ki wsku tek
zmian dy rek ty wy ITCC.

Ko mi sja Re wi zyj na su ge ru je po ło że nie
więk sze go na ci sku na kon fe ren cje i szko le nia
w za kre sie ochro ny śro do wi ska. Kon fe ren cje
i szko le nia, we dług opi nii uczest ni ków, są or -
ga ni zo wa ne na wy so kim po zio mie me ry to -
rycz nym i cie szą się du żą fre kwen cją. Na le ży
pod kre ślić szcze gól ne za an ga żo wa nie Izby
w in te gra cję i kon so li da cję jej człon ków, co
jest wy raź nie do strze ga ne i po zy tyw nie oce nia -
ne przez ca łe śro do wi sko ener ge tycz ne.

Spra woz da nie fi nan so we za rok 2008 wy ka -
zu je stra tę w kwo cie 112.144,66 zł. Ko mi sja
Re wi zyj na wnio sko wa ła do Wal ne go Zgro ma -
dze nia o za twier dze nie spra woz da nia fi nan so -
we go za rok 2008 i po kry cie stra ty bi lan so wej
z zy sków przy szłych okre sów, po przez pod ję -
cie sto sow nej uchwa ły.

Ko mi sja Re wi zyj na po sta wi ła wnio sek
o udzie le nie skwi to wa nia Za rzą do wi IGE iOŚ.

Dy rek tor Kry stek przed sta wił pro po zy cję
no wych skła dek człon kow skich. By ły by one
pła co ne raz w kwar ta le, nieco podwyższone.
Zwró cił się w związ ku z tym z ape lem
do zgro ma dzo nych o przy ję cie tej pro po zy cji
Za rzą du Izby. Uchwa ła do ty czą ca no we go
spo so bu pła ce nia skła dek zo sta ła przy ję ta.
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III
Ogól no pol ska Kon fe ren cja „Pol ska elek tro ener ge ty ka– re alia, pro ble my, dy le ma ty” ob ra do wa ła w dniu 28ma ja 2009 r. w War sza wie. By ła ona zor ga ni zo wa naprzez 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 stwa mi: Go spo dar ki, In fra struk tu ry, Roz wo ju Re -gio nal ne go oraz Śro do wi ska, Par la men tar nym Ze spo łem ds. Ener -ge ty ki, URE, a tak że z na stę pu ją cy mi pod mio ta mi za in te re so wa -ny mi pro ble ma ty ką ryn ku ener gii: CI RE. PL, Izbą Ener ge ty kiPrze my sło wej i Od bior ców Ener gii, Ko mi te tem Pro ble mów Ener -ge ty ki PAN, Me dia Trend Sp. z o.o., Pol skim Ko mi te tem Świa to -wej Ra dy Ener ge tycz nej, Pol skim To wa rzy st wem Elek tro cie płow -ni Za wo do wych, Pol skim To wa rzy stwem Prze sy łu i Roz dzia łuEner gii Elek trycz nej oraz To wa rzy stwem Go spo dar czym Pol skieElek trow nie. Ho no ro wy Pa tro nat nad kon fe ren cją ob jął Wi ce pre -zes Ra dy Mi ni strów, Mi ni ster Go spo dar ki Wal de mar Paw lak.Par la men tar ne go Pa tro na tu udzie lił Prze wod ni czą cy Par la men tar -ne go Ze spo łu ds. Ener ge ty ki An drzej Czer wiń ski.Te ma tem ob rad kon fe ren cji by ły na stę pu ją ce za gad nie nia:

• Dia gno za ak tu al ne go sta nu pol skiej elek tro ener ge ty ki na tleener ge ty ki świa to wej, a zwłasz cza eu ro pej skiej,
• Po li ty ka ener ge tycz na Pol ski do 2030 r. i zwią za ne z nią pra -wo daw stwo – pro ble my i dy le ma ty,

• Tech no lo gie ener go osz częd ne a pa kiet kli ma tycz ny oraz cer -ty fi ka ty i au dy ty ener ge tycz ne,
• Ba rie ry roz wo ju i utrzy ma nia pol skiej elek tro ener ge ty ki,
• Ener ge ty ka ją dro wa – oce na do tych czas pre zen to wa nych po -glą dów i pro po zy cji,
• Ry nek ener gii elek trycz nej w Pol sce – oce na ak tu al ne go sta -nu, wnio ski na przy szłość.Ca łość tej nie zwy kle in te re su ją cej i waż nej de ba ty bę dzie opu -bli ko wa na w ma te ria łach po kon fe ren cyj nych, w któ rych znaj dą siętak że wnio ski z oma wia nej kon fe ren cji. Bę dą one prze ka za ne Par -la men to wi, wła ści wym mi ni ster stwom i urzę dom cen tral nym orazin sty tu cjom i or ga ni za cjom za in te re so wa nym pro ble ma ty ką elek -tro ener ge ty ki w Pol sce.Koń co wym ak cen tem te go dnia by ła tra dy cyj na, uro czy sta i peł -na atrak cji „Wie czor na Ga la Ener ge ty ki”, pod czas któ rej zo sta -ły wrę czo ne pre sti żo we, do rocz ne na gro dy – GWIAZ DY ENER -GE TY KI 2009. Ich lau re ata mi zo sta li:
• Prof. Ta de usz J. Chmiel niak – Prze wod ni czą cy Ko mi te tu Pro -ble mów Ener ge ty ki PAN – za wy bit ne osią gnię cia we wdra ża niuosiągnięć na uki w ob sza rach ener ge ty ki i ochro ny śro do wi ska,
• Ka ta rzy na Musz kat – Pre zes Ze spo łu Elek trow ni PAK SA– za sku tecz ną i efek tyw ną re ali za cję roz bu do wy Elek trow ni Pąt -nów,
• Jo an na Strze lec -Ło bo dziń ska – Pod se kre tarz Sta nu w Mi ni -ster stwie Go spo dar ki – za szcze gól ne za słu gi dla roz wo ju ryn kuener gii w Pol sce.O do bre sa mo po czu cie go ści trosz czył się zna ko mi ty sa ty rykTa de usz Droz da ze swo ją cze ską part ner ką Ga bi Gold.Za rów no Kon fe ren cja jak i Ga la mo gły być zor ga ni zo wa nena ocze ki wa nym po zio mie dzię ki wspar ciu i po mo cy udzie lo nymprzez na stę pu ją ce fir my: Gru pa APA TOR SA (Spon sor Głów -ny), ENER GA SA, MED COM Sp. z o.o. (Fir my Wspie ra ją ce),EPC SA, MAW TE LE COM INTL. SA, PGE SA, RWE Pol -ska SA, SIE MENS Sp. z o. o., Tar gi Kiel ce Sp. z o.o., To wa ro -wa Gieł da Ener gii SA i ZIAD Biel sko -Bia ła SA (fir my współ -pra cu ją ce).
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Polska elektroenergetyka
– realia, problemy, dylematy



Wnio ski ogól ne:1. Pro jekt no we li za cji w więk szo ści uwzględ nia do świad cze nia przed się biorstw ener -
ge tycz nych i uwa gi zgła sza ne w try bie do tych cza so wej kon sul ta cji. Nie któ re za pi sy
wy ma ga ją jed nak dal szych ana liz i ko rekt.2. Do ku ment zo stał już przy ję ty przez Ra dę Mi ni strów i z te go wzglę du pro po zy cje
ewen tu al nych ko rekt prze pi sów usta wy mo gą być wy ko rzy sta ne przede wszyst kim
w dys ku sjach na po sie dze niach pod ko mi sji i ko mi sji sej mo wych. 3. No we li za cja usta wy Pe po win na być zhar mo ni zo wa na z po sel ski mi pro jek ta mi
ustaw do ty czą cy mi: (1) obo wiąz ku gieł do we go dla do staw ców ener gii elek trycz nej,
(2) od bior ców wraż li wych i (3) in we sty cji li nio wych. Za gad nie nia w tych pro jek tach
ustaw są bo wiem ści śle zwią za ne z przed mio tem usta wy o zmia nie usta wy – Pra wo
ener ge tycz ne.4. Pro jekt no we li za cji po wo du je dal sze zwięk sze nie zło żo no ści prze pi sów, trud nych
do in ter pre ta cji za rów no przez od bior ców ener gii, jak i przed się bior stwa ener ge tycz -
ne. Jest to zwią za ne ze zbyt du żym za kre sem prze pi sów z roz po rzą dzeń wy ko naw -
czych i In struk cji Ru chu i Eks plo ata cji Sie ci Prze sy ło wej prze nie sio nych do tek stu
usta wy, np. do ty czą cych ter mi nów obie gu do ku men ta cji. 5. Nie po koi dal sze zwięk sze nie za kre su pe na li za cji przed się biorstw ener ge tycz nych
po wo du jąc bar dzo re stryk cyj ny cha rak ter usta wy, co zmniej sza efek tyw ność i zwięk -
sza kosz ty re gu la cji dzia łal no ści przed się biorstw. Szcze gól nie do tkli we są prze pi sy
okre śla ją ce usta wo wo dol ne gra ni ce opłat kar nych, któ re wy łą cza ją czę sto po trzeb -
ną ela stycz ność or ga nu re gu la cji oraz są dów. Z te go wzglę du prze pi sy Art. 56 usta -
wy po win ny być szcze gó ło wo prze ana li zo wa ne i zła go dzo ne.6. W pro jek cie wy stę pu je brak wy raź ne go roz dzie le nia re gu la cji ob sza ru dzia łal no ści
na ryn ku kon ku ren cyj nym do staw ener gii od dzia łal no ści sie cio wej o cha rak te rze
mo no po lu na tu ral ne go. Ob szar ryn ku kon ku ren cyj ne go po wi nien być re gu lo wa ny
bez po śred nio prze pi sa mi pra wa, nad zo ro wa ny przez Pre ze sa UOKiK i rów nież Ko -
mi sję Eu ro pej ską zgod nie z pra wem UE, pod czas gdy dzia łal ność mo no po li stycz na
po win na być re gu lo wa na przez Pre ze sa URE, zgod nie z je go usta wo wy mi upo waż -
nie nia mi. W pro jek cie na dal nie ma wy raź ne go roz dzie le nia kom pe ten cji Pre ze sa
URE i Pre ze sa UOKiK, co spo wo du je utrzy my wa nie się du blo wa nia re gu la cji przez
te or ga ny i po ja wia nia się de cy zji w tych sa mych spra wach, czę sto wza jem nie
sprzecz nych.7. W związ ku z po sel skim pro jek tem wpro wa dze nia obo wiąz ku usta wo we go sprze da -
ży ener gii w ca ło ści lub w czę ści na gieł dzie ener gii na le ży zwró cić uwa gę, że mo że
on na ru szyć za sa dy ryn ku kon ku ren cyj ne go w opar ciu o TPA i swo bo dę za wie ra nia
kon trak tów bi la te ral nych. Nie ma gwa ran cji, że wy mu szo ny pra wem ob rót gieł do wy
uspraw ni dzia ła nie me cha ni zmów kon ku ren cji, a wpro wa dza istot ne usztyw nie nie
ryn ku.8. Na le ży zwe ry fi ko wać spo sób re ali za cji wspar cia pu blicz ne go dla bio ga zu. Kosz ty
świa dectw po cho dze nia dla pro du cen tów bio ga zu po win ny być po no szo ne za rów no
przez od bior ców ener gii elek trycz nej i cie pła z ty tu łu sto so wa nia bi ga zu w in sta la -
cjach ko ge ne ra cyj nych, jak i od bior ców ga zu sie cio we go. 9. W związ ku z po ja wia ją cą się kry ty ką za li czek na wy da nie wa run ków przy łą cze nia
na le ży pod kre ślić ich za sad ność, aby zwięk szyć sto pień re al no ści wnio sków o przy -
łą cze nia w ce lu umoż li wie nia po praw ne go pla no wa nia roz wo ju sys te mu.

Wnio ski szcze gó ło we wg ar ty ku łów usta wy – Pra wo ener ge tycz ne:1. Do art. 3 a) Pro po nu je się uzu peł nić ar ty kuł o de fi ni cję „ole ju ro ślin ne go” w związ ku z pro -
po zy cją roz sze rze nia in stru men tów wspar cia na olej ro ślin ny. Pro po no wa na de fi -
ni cja: „Olej ro ślin ny – olej po zy ski wa ny z ro ślin ole istych przez tło cze nie, eks trak -
cję lub za po mo cą po rów ny wal nych me tod”.b) De fi ni cja „jed nost ki wy twór czej” (pkt 43)  wy ma ga do pra co wa nia, gdyż nie są ja -
sne kry te ria „wy od ręb nie nia ze spo łu urzą dzeń na le żą cych do przed się bior stwa
ener ge tycz ne go, słu żą ce go do wy twa rza nia ener gii i wy pro wa dza nia mo cy.”2. Do art. 8h

Pro po nu je się do sto so wać okres obo wią zy wa nia wy da nych wa run ków przy łą cze nia
dla pod łą cza nych in sta la cji wy twór czych, aby mo gły obo wią zy wać co naj mniej
przez okres wy ko ny wa nia in we sty cji.3. Do art. 9
Na le ży zwe ry fi ko wać prze pis ust. 2 pkt 12 lit. a) mó wią cy o obo wiąz ku pu bli ka cji
da nych o wszyst kich jed nost kach wy twór czych wy łą cza nych przez OSP, gdyż
część da nych o jed nost kach wy łą cza nych, przy łą czo nych do sie ci ko or dy no wa -
nej 110 kV, OSP otrzy mu je od ope ra to rów sys te mów dys try bu cyj nych w for mie za -
gre go wa nej. 

4. Do art. 11d
Pro po nu je się uzu peł nić prze pis upo waż nia ją cy OSP do wy da wa nia po le ceń użyt -
kow ni kom sys te mu o za strze że nie, że nie mo gą one po gar szać bez pie czeń stwa dzia -
ła nia urzą dzeń.5. Do art. 49aa) W ust. 2 na le ży do pre cy zo wać prze pis, aby nie do ty czył tyl ko ter mi nu za war cia

umów a rów nież okre sów, na ja kie umo wy by ły za wie ra ne.b) Pro po nu je się usu nąć ust. 9 o obo wiąz ku prze tar gów, gdyż przed się bior stwo ener -
ge tycz ne mo że sprze da wać ener gię rów nież na gieł dzie.6. Do art. 4j

Prze pi sy ust. 3 i 4 wy ma ga ją do pre cy zo wa nia, aby roz wią za nie umo wy przez od -
bior cę na pod sta wie tych prze pi sów nie po wo do wa ło strat w przed się bior stwie ener -
ge tycz nym z ty tu łu za war cia umów dłu go ter mi no wych na za kup ener gii dla te go od -
bior cy. 7. Do art. 5b 
Prze pis ust. 4 jest zbęd ny, gdyż po wta rza prze pis art. 4j ust. 3. 8. Do art. 7
Pro po zy cja no we li za cji ust. 8 w po sta ci do dat ko we go pktu 3) jest zbęd na, gdyż je śli
wa run ki przy łą cze nia zo sta ną wy da ne, to za licz ka zo sta je w przed się bior stwie dys -
try bu cyj nym, a je śli nie zo sta ną wy da ne, to za licz ka zo sta nie zwró co na. Wa run ki
przy łą czeń są ne go cjo wa ne z pod mio tem wy stę pu ją cym o przy łą cze nie i nie są
przed mio tem spo ru. Or gan roz strzy ga spór do ty czą cy od mo wy wy da nia wa run ków.9. Do art. 9 i 9c 
Po stu lu je się po now ne, wszech stron ne prze ana li zo wa nie prze pi sów do ty czą cych
obo wiąz ków in for ma cyj nych OSP, gdyż pro po no wa na no we li za cja na kła da na OSP
zbyt du że obo wiąz ki, nie za wsze uza sad nio ne wy mo ga mi przej rzy sto ści, np. obo -
wiąz ki in for mo wa nia o ofer tach bi lan su ją cych.10. Do art. 9d
W ust. 4b pro po nu je się wy kre ślić zda nie „i okre śla ter min je go wy ko na nia”, gdyż
je śli Pre zes URE za twier dza pro gram, to łącz nie z har mo no gra mem je go re ali za cji. 11. Do art. 9c
Ust. 3 jest zbęd ny ze wzglę du na ogól ni ko wość i brak cha rak te ru nor ma tyw ne go.12. Do art. 9l
Roz sze rzyć prze pis ust. 1 pkt 1a o olej ro ślin ny. Olej ro ślin ny po wi nien być trak to -
wa ny ja ko no śnik ener gii od na wial nej, a więc je go pro duk cja na po trze by ener ge -
tycz ne, zwłasz cza ko ge ne ra cji, po win na być ob ję ta me cha ni zma mi wspar cia, ja kie
pro jekt usta wy prze wi du je dla bio ga zu. W przy pad ku przy ję cia tej pro po zy cji nie -
zbęd ne bę dą ko rek ty za pi sów w in nych ar ty ku łach, któ re do ty czą me cha ni zmów
wspar cia tyl ko bio ga zu.13. Do art. 9a
Nie zbęd na jest ko rek ta w ust. 2. war to ści opła ty jed nost ko wej Ozj na ak tu al ną, okre -
ślo ną de cy zją Pre ze sa URE, gdyż usta le nie jej w wy so ko ści 240 zło tych za 1 MWh
znie kształ ci pro ces do tych cza so wej wa lo ry za cji. Ak tu al nie opła ta za stęp cza po wa -
lo ry za cjach ogła sza nych co rocz nie przez Pre ze sa URE wy no si 258,99zł.14. Do art. 11e
Nie zbęd na jest mo dy fi ka cja prze pi sów ust. 1, gdyż czę sto nie jest moż li we usta le nie
tyl ko jed ne go pod mio tu od po wie dzial ne go za awa rię i ewen tu al ne szko dy z niej wy -
ni kłe.15. Do pro po no wa ne go art. 49aa) W ust. 1. wy ma ga ko rek ty sfor mu ło wa nie, że przed się bior stwo… „jest zo bo wią -

za ne sprze da wać wy twa rza ną ener gię…” na wy ra że nie „jest zo bo wią za ne ofe ro -
wać do sprze da ży wy twa rza ną ener gię…”, co bar dziej od zwier cie dla isto tę te go
prze pi su.b) W ust. 1 na le ży uzu peł nić prze pi sy o roz sze rze nie moż li wo ści ofe ro wa nia ener gii
do sprze da ży na in nych niż gieł da plat for mach ob ro tu, któ re spraw dzi ły się w do -
tych cza so wej prak ty ce.c) W ust. 2 win no być „jest zo bo wią za ne do ofe ro wa nia do sprze da ży…” za miast
„do sprze da ży…”.d) W ust. 4 za kres wy łą czeń obo wiąz ku sprze da ży ener gii elek trycz nej uję ty w pkt 5)
czę ścio wo po kry wa się z za kre sem wy łą czeń de cy zją Pre ze sa URE uję tym
w ust. 5 pkt 2), co wpro wa dza nie okre ślo ność prze pi sów i mo że dojść do kon tro -
wer sji, czy ener gia elek trycz na, o któ rej mo wa w ust. 1, jest zwol nio na z obo wiąz -
ku usta wo wo, czy też wy ma ga na jest zgo da Pre ze sa URE.16. Do art. 56

Prze pi sy wy ma ga ją ge ne ral nej ana li zy w ce lu zmniej sze nia ich nad mier nej re stryk -
cyj no ści i sztyw no ści.
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Wnioski z konferencji IGEiOŚ
nt. projektu nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne



Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska wspól -
nie z fir mą do rad czą Hay Gro up zorganizowały na 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 -
cjom istot nych zmian, ja kie za szły w cią gu ostat nich lat w bran ży
ener ge tycz nej. 

Fun da men tal ne zmia ny, z ja ki mi sek tor miał do czy nie nia
w ostat nim cza sie oraz wy zwa nia cią głe go pro ce su trans for ma cji,
w 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 mach
za rzą dza nia. W szcze gól no ści do pro wa dzi ły do wy kształ ce nia się
no wych tren dów w ob sza rze za rzą dza nia ka pi ta łem ludz kim
w przed się bior stwach elek tro ener ge tycz nych. Przed na mi sze reg
wy zwań do ty czą cych za rzą dza nia pro ce sem trans for ma cji kul tu ro -
wej, po li ty ką wy na gro dzeń oraz mo ty wa cji pra cow ni ków. 

Podczas konferencji odbył się cykl in te rak tyw nych se sji, któ re
były nie tyl ko prze glą dem do tych cza so wej sy tu acji, ale przede
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. Jed nym z po ru sza -
nych za gad nień, była te ma ty ka kul tu ry or ga ni za cyj nej, jak rów nież

przed sta wi ono naj śwież sze tren dy w wy na gro dze niach w przed się -
bior stwach sek to ra.

Kon fe ren cja od byłą się w dniu 2 czerw ca 2009 r. w War sza wie,
w ho te lu Bri stol.

Z DZIAŁALNOŚCI IZBY
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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.

L.p. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator

1 1-4 wrzesień Targi COAL GEN EUROPE Expo Silesia Penwell
Sosnowiec Patronat IGEOŚ

2 15-17 wrzesień Targi ENERGETAB Bielsko Biała ZIAD
Stoisko kolektywne Patronat IGEOŚ

3 22-23 październik Konferencja „Plany inwestycyjne Grupy Tauron oraz Elektrownia Łagisza IGEiOŚ
doświadczenia z budowy i eksploatacji nowowybudowanego
bloku 460 MW w Elektrowni „Łagisza”

4 7-8 październik XII Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EUROPOWER Warszawa Euro-Infor Sp z o.o.
Hotel Sheraton Patronat IGEiOŚ 

5 16 październik VI Konferencja „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec” PWSZ Sulechów IGEOŚ wraz z LTnREE, E.ON

6 październik Seminarium w zakresie stosowania znowelizowanej ustawy Warszawa IGEiOŚ
o zamówieniach publicznych 

7 październik Konferencja pt „Plany rozwojowe i inwestycyjne w Polskiej Warszawa IGEiOŚ przy współpracy PGE
Grupie Energetycznej”

8 październik Konferencja pt „Plany rozwojowe i inwestycyjne w Grupie Gdynia IGEiOŚ przy współpracy ENERGA
ENERGA”

9 październik Konferencja pt „Przystosowanie polskiego przemysłu do Warszawa IGEiOŚ przy współpracy
wymogów budownictwa i obsługi Energetyki jądrowej z Ministerstwem Gospodarki
w Polsce” Energopomiar Sp z o.o. i Transition

Technologies 

10 28–30 październik Seminarium pt „Szczyt jesienno-zimowy – szkolenie WDW Kościelisko, Zakopane IGEiOŚ przy współpracy PSE-Operator
dyspozytorów spółek dystrybucyjnych i dyżurnych inżynierów
ruchu elektrowni i elektrociepłowni”

11 listopad Konferencja nt. efektywności energetycznej Warszawa IGEiOŚ przy współpracy KAPE

12 listopad Kurs „Doskonalenie zawodowe dla energetyków” Warszawa IGEiOŚ przy współpracy
Politechniki Warszawskiej 

13 listopad Dostosowanie ciepłownictwa polskiego do dyrektyw Unii Sosnowiec IGEiOŚ
Europejskiej

14 24-27 listopad Targi POLEKO Poznań oraz konferencja towarzysząca Poznań IGEiOŚ przy współpracy 
nt. wykorzystania biogazu w ciepłownictwie i energetyce Polskiej Izby Biomasy

15 listopad Uwolnienie cen energii elektrycznej Warszawa IGEiOŚ

16 17 grudnia Spotkanie wigilijno-noworoczne Warszawa IGEiOŚ

Strategiczne wyzwania dla branży elektroenergetycznej
– potencjał ludzki w okresie zmian

Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska wraz
z Elek trow nią Ła gi sza or ga ni zu ją kon fe ren cję po świe co ną no wo
wy bu do wa ne mu blo ko wi 460 MW oraz pla nom roz wo jo wym i in -
we sty cyj nym gru py TAU RON, ze szcze gól nym uwzględ nie niemPKE S.A.

Kon fe ren cja po łą czo na ze zwie dza niem blo ku od bę dzie się 22–23
października 2009 r. w Elek trow ni Ła gi sza. Pro si my o uwzględ nie -
nie w swo ich pla nach udzia łu w tej bar dzo in te re su ją cej kon fe ren cji.

Kon fe ren cja
w Elek trow ni Ła gi sza
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GŁÓW NE KIE RUN KI DZIA ŁA NIA
PRE ZY DEN CJI SZWEDZ KIEJ

Pod sta wo wym za da niem szwedz kiej pre zy den cji, obok wal ki z kry zy -sem fi nan so wym, ma być prze ciw dzia ła nie zmia nom kli ma tycz nym.Pod czas wy stą pie nia przed Ra dą Mi ni strów UE pre mier Szwe cji Fre -drik Re in feldt za po wie dział bez zwłocz ne pod ję cie prac pod egi dą Ra mo -wej Kon wen cji Kli ma tycz nej Na ro dów Zjed no czo nych, któ rej ko lej nakon fe ren cja ma od być się w grud niu w Ko pen ha dze. Ce lem jest uzy ska niemię dzy na ro do we go po ro zu mie nia, któ re za stą pi Pro to kół z Kio to, wy ga -sa ją cy w ro ku 2012. We dług szwedz kie go mi ni stra ochro ny śro do wi skaUE po win na wzmóc pre sję i zin ten sy fi ko wać dia log z głów ny mi in te re sa -riu sza mi, z dru giej stro ny zaś skła niać kra je roz wi nię te do po dej mo wa niawy sił ków na rzecz ochro ny kli ma tu po dob nych jak czy ni to UE. W za kre sie po li ty ki ener ge tycz nej, Szwe cja prze wod ni czyć bę dzie ne -go cja cjom z Moł da wią, Ukra iną i Tur cją, do ty czą cych przy stą pie nia tychkra jów do Eu ro pej skiej Wspól no ty Ener ge tycz nej. Pro wa dzo ne bę dąrów nież roz mo wy o współ pra cy ener ge tycz nej z Ni ge rią. W dal szej ko -lej no ści szwedz ka ob sa da zaj mie się roz wo jem Bał tyc kie go ryn ku ener -gii, a do kład nie pra ca mi nad wdro że niem Pla nu Po łą czeń Ryn ku Bał tyc -kie go. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 01-07-2009
KO LEJ NY ROK SPAD KU EMI SJI

GA ZÓW CIE PLAR NIA NYCH W UE
We dług ra por tu Eu ro pej skiej Agen cji Śro do wi ska (EEA), emi sja ga zówcie plar nia nych we wszyst kich pań stwach UE łącz nie w ro ku 2007 zmniej -szy ła się o 1,6% w sto sun ku do ro ku po przed nie go. Jest to kon ty nu acjatrzy let nie go tren du – w ro ku 2005 re duk cja emi sji wy nio sła 0,9%, na to -miast w ro ku 2006 by ło to 0,6%. Ko mi sja Eu ro pej ska ogło si ła już, że po -ziom emi sji re je stro wa nych w ra mach Sys te mu Han dlu Emi sja mi UE(ETS) w ro ku 2008 był mniej szy o 3,06% w od nie sie niu do ro ku po prze -dza ją ce go. Ko mi sja prze wi du je, iż re al ne jest uzy ska nie 8% re duk cji emi -sji w UE -15 w okre sie 2008 – 2112 (zgod nie ze zo bo wią za niem pod ję tymw Kio to), oraz 20% re duk cji w ca łej UE do ro ku 2020, w obu przy pad kachw sto sun ku do po zio mu emi sji z ro ku 1990.Zmniej sze nie po zio mu emi sji ga zów cie plar nia nych do ty czy go spo -darstw do mo wych i sek to ra usług, głów nie dzię ki ogra ni cze niu wy ko rzy -sta nia pa liw ko pal nych (cie plej sza zi ma w ro ku 2006) i w związ ku z wy -dat nym wzro stem cen ga zu dla go spo darstw do mo wych w ro ku 2007. Jed -no cze śnie od no to wa no wzrost po zio mu emi sji w sek to rach pro duk cji elek -trycz no ści i cie pła (1%) – w Niem czech, Gre cji, Ho lan dii, Hisz pa nii, Buł -ga rii, Cze chach i Es to nii, w wy ni ku zwięk szo nej pro duk cji ener gii w kon -wen cjo nal nych elek trow niach ciepl nych. Prze ciw staw ny trend wy stę po -wał w Da nii, Fin lan dii, Wiel kiej Bry ta nii, Pol sce i na Sło wa cji (w dwuostat nich pań stwach w wy ni ku zwięk szo ne go im por tu ener gii).Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 15-06-2009

NO WA OR GA NI ZA CJA
DS. WSPÓŁ PRA CY NAD „CCS”

1 lip ca dzia łal ność roz po czę ła no wa or ga ni za cja, In sty tut ds. Glo bal ne -go Wy chwy ty wa nia i Prze cho wy wa nia Wę gla (Glo bal Car bon Cap tu reand Sto ra ge In sti tu te), któ rej ce lem jest roz wój i upo wszech nia nie ko mer -cyj nych tech no lo gii wy chwy ty wa nia i gro ma dze nia CO2 (CCS). Na cze leIn sty tu tu sta nął Nick Ot ter, czo ło wy rzecz nik utwo rze nia Eu ro pej skiejPlat for my Tech no lo gicz nej dla po trzeb Ze ro emi syj nych Elek trow ni. Or -

ga ni za cja bę dzie mia ła sie dzi bę w Can be rze i fi lie na in nych kon ty nen -tach, oraz bę dzie ści śle współ pra co wa ła z Mię dzy na ro do wą Agen cjąEner gii (IEA) i Fo rum Li de rów Se kwe stra cji Wę gla (CSLF). Za da nia In sty tu tu do ty czą po pu la ry za cji CCS na ska lę świa to wą, w tymbu do wy po nad 20 in sta la cji de mon stra cyj nych do ro ku 2020, zgod niez uzgod nie nia mi ja kich do ko na ły kra je gru py G8. In sty tut sta no wił bę dziecen trum wie dzy dzia ła ją ce na rzecz współ pra cy prze my słu, rzą dówi ośrod ków ba daw czych, nie tyl ko w za kre sie roz wo ju tech no lo gii, alerów nież in we sty cji w pro jek ty de mon stra cyj ne. Obec nie In sty tut sku pia 105 or ga ni za cji rzą do wych i bran żo wych na ca -łym świe cie, w tym kil ka na ście przed się biorstw eu ro pej skich. Jest to or -ga ni za cja non -pro fit, z rocz nym bu dże tem w wy so ko ści 50 mln EUR, po -cho dzą cym z do ta cji od au stra lij skie go rzą du, któ ry za ini cjo wał utwo rze -nie In sty tu tu.Pierw sze za da nie In sty tu tu po le gać bę dzie na ze bra niu do kład nych in -for ma cji na te mat sta tu su pro wa dzo nych ak tu al nie pro jek tów bu do wy in -sta la cji de mon stra cyj nych. W efek cie wia do mo bę dzie, któ re z przed się -wzięć nie ma ją szans na re ali za cję. In sty tut opra cu je tak że de fi ni cję „go -to wo ści CCS” (CCS -re adi ness), dla ce lów od róż nie nia sta tu su in sta la cjiod „go to wo ści do gro ma dze nia CO2” (cap tu re -re adi ness), co ma pod kre -ślić zna cze nie ca łe go łań cu cha dzia łań: wy chwy ty wa nie – trans port– prze cho wy wa nie. Opra co wa ny zo sta nie rów nież glo bal ny atlas miejscskła do wa nia CO2. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 22-07-2009
NO WE PRO JEK TY

BA DAW CZO -ROZ WO JO WE
DO TY CZĄ CE ENER GE TY KI

Ko mi sja Eu ro pej ska za po wie dzia ła uru cho mie nie w ra mach 7. Ra mo -we go Pro gra mu Ba daw czo -Roz wo jo we go trzech ini cja tyw, ele men tówEu ro pej skie go Pla nu Od bu do wy Go spo dar czej. Pro jek ty do ty czą roz wo juba dań nad eko lo gicz ny mi po jaz da mi, efek tyw no ścią ener ge tycz ną bu dyn -ków oraz no wo cze sny mi me to da mi pro duk cji.Bu dżet pierw sze go pro jek tu wy no si 5 mld EUR. Wy dat ki po no szo nebę dą na tech no lo gie i „in te li gent ną” in fra struk tu rę ener ge tycz ną, nie zbęd -ne do za pew nie nia do stę pu do od na wial nych, nie za nie czysz cza ją cych źró -deł ener gii dla trans por tu, bez pie czeń stwa i płyn no ści ru chu. Te ma ty ba -dań obej mu ją: eko lo gicz ne sil ni ki ciepl ne, wy ko rzy sta nie bio me ta nu,opty ma li za cję sys te mów trans por to wych i lo gi stycz nych, wo do ro we ogni -wa pa li wo we oraz po jaz dy elek trycz ne i hy bry do we.Na ini cja ty wę po świę co ną efek tyw no ści ener ge tycz nej prze zna czo nyzo sta nie z Pro gra mu Ra mo we go 1 mld EUR. W związ ku z re ali za cją te gopro jek tu ocze ku je się zwięk sze nia za sto so wa nia eko tech no lo gii oraz roz -wo ju ener go osz częd nych sys te mów i ma te ria łów w no wych i mo der ni zo -wa nych bu dyn kach, a w kon se kwen cji znacz ne go zmniej sze nia za po trze -bo wa nia na ener gię i ob ni że nie po zio mu emi sji CO2. Od no śne za gad nie -nia ba daw cze to: efek tyw ność ener ge tycz na w bu dyn kach i ze spo łach bu -dyn ków, za sto so wa nie na no tech no lo gii, ma te ria ły i pro ce sy wy ko naw -stwa dla po trzeb efek tyw no ści ener ge tycz nej, pro jek ty de mon stra cyj ne in -no wa cyj nych tech no lo gii oraz wy ko rzy sta nie tech no lo gii in for ma cyj nychw bu dyn kach.Pro jekt „fa bry ki przy szło ści” ma wes przeć pro du cen tów wszyst kichsek to rów, głów nie ma łe przed się bior stwa, w do sto so wa niu do wa run kówglo bal nej kon ku ren cji, po przez wzmoc nie nie ba zy tech no lo gicz nej, roz -wój i in te gra cję tech no lo gii pro efek tyw no ścio wych. Bu dżet przed się wzię -cia za pla no wa no na 1,2 mld EUR.Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 29-06-2009

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



PLA NY BU DO WY PO ŁĄ CZO NYCH
RYN KÓW GA ZU

28–29 ma ja od by ło się 16. Fo rum Re gu la cji Ryn ku Ga zu, po świę co nete ma ty ce in te gra cji ryn ku ga zu.Po wo łu jąc się na art. 7 Dy rek ty wy ga zo wej, wpro wa dza ją cy współ pra cęna po zio mie re gio nów, uczest ni cy For mum zwró ci li się do eu ro pej skiej or -ga ni za cji re gu la to rów ER GEG, aby po par ła wśród państw człon kow skichwpro wa dze nie „wią żą cych za sad współ pra cy re gio nal nej”, a tak że we zwa -li ope ra to rów ga zo wych sys te mów prze sy ło wych zrze szo nych w or ga ni za -cji GTE+, do opra co wa nia pla nu dzia łań na po trze by ope ra cyj nej współ -pra cy sys te mów i roz sze rza nia ob sza rów wspól ne go ryn ku. Ope ra to romprze sy ło wym re ko men do wa no iden ty fi ko wa nie moż li wo ści two rze nia i łą -cze nia gra ni czą cych ryn ków, jak rów nież ryn ków we wnątrz kra jo wych.Sto wa rzy sze nie użyt kow ni ków ga zu pod ję ło w od po wie dzi zo bo wią za -nie o ak tyw nym wspie ra niu bu do wy sys te mu re gio nal nej współ pra cyi ryn ków. Or ga ni za cja ta prze wi du je, że uzy ska nie wi docz ne go po stę puw roz wo ju pra wi dło wo funk cjo nu ją cych re gio nal nych ryn ków ga zu moż -li we jest w per spek ty wie 2–3 lat, o ile przy stą pi się do re ali za cji ko niecz -nych prac. W tym kon tek ście za pla no wa ne na rok 2011 utwo rze nie pa neu -ro pej skie go re gu la to ra i struk tur ko or dy nu ją cych dzia ła nia ope ra to rów ga -zo wych sie ci prze sy ło wych oce nia ne jest ja ko wła ści wie umiej sco wio new cza sie. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 09-06-2009
RA PORT W SPRA WIE

OPO DAT KO WA NIA ELEK TRYCZ NO ŚCI
Sto wa rzy sze nie eu ro pej skich przed się biorstw ener ge tycz nych Eu re lec -tric opu bli ko wa ło ra port za wie ra ją cy prze gląd sys te mów ta ry fo wych dzie -się ciu za chod nich państw UE. Do ku ment za wie ra ana li zę wpły wu po dat -ków zwią za nych z elek trycz no ścią na wy ni ki fi nan so we spół ek elek tro -ener ge tycz nych i kosz ty ener gii elek trycz nej. Z uwa gi na bar dzo du że róż ni ce w za sa dach opo dat ko wa nia przed się -biorstw sek to ra, udział po dat ków za war tych w ce nie sprze da ży ener gii sta -no wi od 2,01% do 18,72% ob ro tu spół ek. Naj wyż sze po dat ki obo wią zu jąw Szwe cji (5,11 cen tów/ kWh) i Niem czech (4,03 cen tów/ kWh), na to -miast naj niż sze w Hisz pa nii i Por tu ga lii – od po wied nio 1,67 i 1,46 cen -tów/ kWh. W wie lu kra jach kon sump cja ener gii opo dat ko wa na jest po dat -ka mi śro do wi sko wy mi. Naj więk sze te go ty pu opła ty wpro wa dzi ły Szwe -cja i Niem cy – od po wied nio 1,6 i 1,16 cen tów/ kWh. W in nych kra jach sąone znacz nie niż sze, co za bu rza kon ku ren cję. Opo dat ko wa nie róż ni cu jąlo kal ne pa ra po dat ki, za leż ne od te go czy wła dze po sia da ją pra wo do za -rzą dza nia przed się bior stwa mi ener ge ty ki, czy nie. Zu ży cie ener gii elek -trycz nej opo dat ko wa ne jest też co do za sa dy po dat kiem VAT, któ re gostaw ki wy no szą od 5% do 25%.Ja ko kon klu zję, au to rzy opra co wa nia wska zu ją na po trze bę roz wo ju na -rzę dzi ukie run ko wa nych na za pew nie nie har mo ni za cji po dej ścia do opo -dat ko wa nia elek tro ener ge ty ki, rów nież na po trze by za pew nie nia jed na ko -wych wa run ków kon ku ren cji.Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 09-07-2009

OGRA NI CZA NIE EMI SJI
PO CHO DZĄ CYCH Z TRANS PRO TU

W imie niu ope ra to rów sys te mów dys try bu cyj nych i wła snym, Eu re lec -tric prze sła ło do stron Ini cja ty wy 50 by 50 Glo bal Fu el Eco no my, tj, Mię -dzy na ro do wej Fun da cji Au to mo bi lo wej (FIA), Mię dzy na ro do wej Agen cjiEner gii (IEA), Mię dzy na ro do we go Fo rum Trans por tu (ITF) i Pro gra muŚro do wi sko we go ONZ, sta no wi sko do ty czą ce moż li wo ści po pra wy efek -tyw no ści wy ko rzy sta nia pa liw w trans por cie. Ce lem Ini cja ty wy 50 by 50 jest do pro wa dze nie do re duk cji śred nie gozu ży cia pa li wa na świe cie per ki lo metr o 50% do ro ku 2050. Wy ni ki ana -liz wska zu ją, że kon sump cja pa li wa (l/100 km) przez no we sa mo cho dyw kra jach OECD mo że zo stać ogra ni czo na o 30% do ro ku 2020 i o 50%do ro ku 2050, po ni skich lub wręcz ujem nych kosz tach, bio rąc pod uwa gę

oszczęd no ści pa li wa. Z uwa gi na zwięk sza nie się licz by po jaz dów, glo bal -ny po ziom emi sji po zo sta nie nie zmie nio ny. W li ście pod kre śla się zna cze nie elek trycz no ści, ja ko po ten cjal ne go źró dłaener gii dla trans por tu, któ re go za sto so wa nie do dat ko wo za pew nia dy wer sy fi -ka cję źró deł, wpły wa po zy tyw nie na po pra wę bez pie czeń stwa ener ge tycz ne -go, re duk cję ga zów cie plar nia nych i ja kość po wie trza. Ma jąc na wzglę dzie za -le ty ener gii elek trycz nej, wie lu pro du cen tów po jaz dów po dej mu je dzia ła niaw kie run ku pro duk cji elek trycz nych ukła dów na pę do wych. Fakt ten po wi nienbyć bra ny pod uwa gę na eta pie de cy do wa nia o opcjach pa li wo wych dla trans -por tu i w związ ku z ce la mi re duk cji emi sji CO2.Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 15-07-2009
KO MI SJA RE AGU JE NA BRAK
IM PLE MEN TA CJI PRZE PI SÓW

DO TY CZĄ CYCH RYN KÓW ENER GII
Ko mi sja Eu ro pej ska zde cy do wa ła o pod ję ciu for mal nych dzia łań wo -bec 25 kra jów UE w związ ku z bra kiem re ali za cji, w róż nym za kre sie, po -sta no wień dru gie go pa kie tu dla ryn ku ener gii z 2003 ro ku, a w kon se -kwen cji ogra ni cza niem do stę pu kon su men tów do wol ne go ryn ku. Za wy -jąt kiem Cy pru i Mal ty, każ de z państw UE otrzy ma ło for mal ne upo mnie -nie do ty czą ce nie speł nie nia prze pi sów wy ko naw czych, do ty czą cych ryn -ków ga zu i ener gii elek trycz nej. Gre cji, Pol sce, Por tu ga lii, Ru mu nii i Li -twie za rzu co no tak że utrzy my wa nie sys te mów cen re gu lo wa nych, co nie -zgod ne jest z dy rek ty wa mi ga zo wą i elek trycz ną. Głów ne nie zgod no ści do ty czą: bra ku in for ma cji od ope ra to rów sys te -mów prze sy ło wych, co „utrud nia efek tyw ny do stęp wy twór ców do sie ci”;„nie ade kwat ne sys te my alo ka cji zdol no ści prze sy ło wych wy ko rzy sty wa -ne do opty ma li za cji prze sy łu w sie ciach elek tro ener ge tycz nych i ga zo -wych”; „brak ko or dy na cji dzia łań i współ pra cy” ope ra to rów sys te mówprze sy ło wych i od po wied nich or ga nów gra ni czą cych ze so bą kra jów; nie -wy star cza ją ce dzia ła nia ope ra to rów sys te mów ga zo wych na rzecz udo -stęp nia nia zdol no ści prze sy ło wych dla po trzeb roz wo ju kon ku ren cji; brakdzia łań władz pań stwo wych w przy pad ku ła ma nia pra wa oraz brak pro ce -dur po lu bow ne go do cho dze nia praw przez kon su men tów.Po szcze gól ne kra je mu szą od po wie dzieć Ko mi sji na sta wia ne im za rzu -ty we wska za nym przez nią ter mi nie. Brak re ali za cji we zwań Ko mi sji mo -że za koń czyć się po zwem przed Eu ro pej ski Try bu nał Spra wie dli wo ści. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 02-07-2009

PRA CE NAD DY REK TY WĄ
W SPRA WIE ENER GE TY KI JĄ DRO WEJ

Kon ty nu owa ne są pra ce gru py ro bo czej ds. ato mi sty ki Sta łe go Ko mi te -tu Re pre zen tan tów (Com mit tee of Per ma nent Re pre sen ta ti ves of the EUMem ber Sta tes), któ rych ce lem jest do pro wa dze nie do za twier dze nia ak -tów praw nych przez Ra dę UE, jesz cze w tym ro ku. Nie roz strzy gnię tewciąż za gad nie nia do ty czą głów nie go spo dar ki od pa da mi ją dro wy mi.Ko mi sja Eu ro pej ska opu bli ko wa ła pro jekt dy rek ty wy w spra wie EU -RA TOM w grud niu 2008 ro ku i tym sa mym po now nie uru cho mi ła pra cenad za sa da mi bez pie czeń stwa nu kle ar ne go, po nie uda nej pró bie za twier -dze nia pa kie tu do ku men tów w ro ku 2003. No we pro po zy cje kon cen tru jąsię na przy ję ciu do sto so wa nia pod sta wo wych stan dar dów obo wią zu ją -cych na świe cie, tj. Kon wen cji Bez pie czeń stwa Nu kle ar ne go (CNS) i za -sad bez pie czeń stwa opra co wy wa nych przez Mię dzy na ro do wą Agen cjęEner gii Ato mo wej (IA EA), oraz wzmoc nie nia ro li i za pew nie nia nie za leż -no ści urzę dów re gu la cji. Mi mo bra ku upraw nień de cy zyj nych w tej spra wie, sta no wi sko Ko mi -sji po parł Par la ment Eu ro pej ski, któ ry 22 kwiet nia przy jął nie wią żą cy ra -port do ty czą cy pro jek tu dy rek ty wy, za wie ra ją cy wy kaz re ko men do wa -nych za sad bez pie czeń stwa ato mo we go oraz wzy wa ją cy do za pew nie nianie za leż no ści re gu la to rów. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 02-06-2009
Mag da le na Ryś -Prze szla kie wiczEPC S.A.
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4. Przy łą cze nia
elek trow ni wia tro wych

do sie ci
elek tro ener ge tycz nej

Moż li wo ści włą cze nia elek trow ni (farm)wia tro wych do sys te mu elek tro ener ge tycz -ne go wy ni ka ją przede wszyst kim z ich mo -cy oraz lo ka li za cji (rys. 3). Spo sób i po -ziom od dzia ły wa nia farm wia tro wychna sys tem elek tro ener ge tycz ny obec nie za -le ży nie od kon struk cji sa mych tur bo ze spo -łów wia tro wych, ale na de wszyst ko od spo -so bu ich przy łą cza nia do sys te mu.Elek trow nie wia tro we są bu do wa new miej scach, gdzie wy stę pu ją do bre wa -run ki wietrz ne. Za zwy czaj jed nak są to te -re ny, gdzie sys tem elek tro ener ge tycz nyjest sła bo roz wi nię ty, a pa ra me try i struk tu -ra sie ci oraz miej sce przy łą cze nia elek -trow ni wia tro wej mo gą mieć du ży wpływna pra cę elek trow ni i po ziom jej od dzia ły -wa nia na sieć.Elek trow nie wia tro we mo gą być przy łą -cza ne do sie ci śred nie go na pię cia (SN) lubwy so kie go na pię cia (WN), gdy in sta lo wa -nych jest kil ka elek trow ni lub du ża far mawia tro wa. Roz róż nić moż na kil ka spo so -bów przy łą cza nia elek trow ni wia tro wychdo sie ci elek tro ener ge tycz nej [6]. Pierw -szym spo so bem jest przy łą cze nie elek trow -ni wia tro wej do ist nie ją cej sie ci elek tro -ener ge tycz nej śred nie go na pię cia. Jest toprak tycz nie naj tań szy spo sób, po nie ważod le głość mię dzy elek trow nią wia tro wąa punk tem przy łą cze nia jest za zwy czaj nie -wiel ka.Na stęp nym spo so bem jest przy łą cze nieelek trow ni wia tro wej do szyn śred nie gona pię cia sta cji elek tro ener ge tycz nejWN/SN (GPZ) przez wy dzie lo ną li nię. Tenspo sób jest sto so wa ny, gdy sieć śred nie gona pię cia jest sła ba lub, gdy od le głość mię -dzy elek trow nią a sta cją WN/SN jest ma ła.Za le tą jest tu zmniej sze nie ne ga tyw ne gowpły wu elek trow ni wia tro wej na ja kośćener gii elek trycz nej. Elek trow nie wia tro we mo gą być przy łą -cza ne tak że do sie ci wy so kie go na pię cia.Pierw szy spo sób te go ty pu to przy łą cze nie

elek trow ni wia tro wej do szyn wy so kie gona pię cia w sta cji elek tro ener ge tycz nejWN/SN przez wy dzie lo ną li nię i trans for -ma tor WN/SN. Ten układ sto su je siędo przy łą cza nia tur bo ze spo łów wia tro -wych o du żej mo cy, rzę du kil ku MW, lub

kil ku mniej szych jed no stek me ga wa to -wych. W prak ty ce jest to naj droż szy spo -sób z do tych czas wy mie nio nych.W ukła dach, w któ rych wy stę pu je kil kaelek trow ni wia tro wych o du żych mo cachlub, gdy jest to kil ka na ście elek trow ni po -

Prof. dr hab. inż. Józef PASKA, dr inż. Mariusz KŁOS
Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej

Przyłączanie i praca elektrowni wiatrowych
w systemie elektroenergetycznym

– wybrane aspekty (Część 2)

Rys. 3. Moż li wo ści włą cze nia elek trow ni wia tro wych w sys tem elek tro ener ge tycz ny: SNTW – zna mio no wa moc
po zor na elek trow ni (far my) wia tro wej, SZW – moc zwar cio wa, SNT – moc zna mio no wa trans for ma to ra sprzę ga -
ją ce go



łą czo nych w far mę wia tro wą moż na wy ko -nać po łą cze nie far my do li nii prze sy ło wejwy so kie go na pię cia przez jej wła sny trans -for ma tor WN/SN. Po łą cze nia po mię dzyelek trow nia mi a trans for ma to rem są wy ko -na ne za po mo cą li nii ka blo wych. Je że li li -nia WN znaj du je się w po bli żu far my wia -tro wej, trans for ma tor jest in sta lo wa ny bez -po śred nio przy li nii. Je że li far ma wia tro waznaj du je się w dal szej od le gło ści od li niiwy so kie go na pię cia, trans for ma tor znaj du -je się na jej te re nie, a po łą cze nie do li niiWN jest wy ko na ne za po mo cą do dat ko wejli nii wy so kie go na pię cia. Far ma wia tro wamo że być tak że przy łą cza na bez po śred niodo szyn wy so kie go na pię cia sta cji elek tro -ener ge tycz nej. Po łą cze nie to mo że być wy -ko na ne, gdy far ma wia tro wa znaj du je siębar dzo bli sko ist nie ją cej sta cji wy so kie gona pię cia. Bar dzo cie ka wym spo so bem po -łą cze nia far my wia tro wej do sie ci elek tro -ener ge tycz nej jest za sto so wa nie łą cza prą -du sta łe go AC/DC. Ten typ po łą cze nia jestnaj czę ściej wy ko rzy sty wa ny dla farm mor -ski ch4 (off -sho re). In sta lo wa ne obec nie tur bo ze spo ły wia -tro we ma ją mo ce od 1 MW do 5 MW,dla te go że by osią gać du że mo ce, mu sząbyć łą czo ne w elek trow nie (far my) wia -tro we. Na rys. 4 przed sta wio no struk tu ręmo de lo wej far my wia tro wej (lą do wej– on -sho re).Elek trow nie wia tro we są po dzie lo nena kil ka grup skła da ją cych się z kil ku lubna wet kil ku na stu jed no stek. Sieć we -wnętrz na far my ma zwy kle struk tu rędrze wia stą (pro mie nio wą), a tur bo ze spo -ły na le żą ce do da nej gru py są przy łą czo -ne do li nii ka blo wej śred nie go na pię cia.Far ma wia tro wa jest po łą czo na z sie ciąelek tro ener ge tycz ną wy so kie go na pię ciaza po śred nic twem trans for ma to ra sie cio -

we go. Du że far my wia tro we są przy łą -cza ne do sie ci wy so kie go na pię cia, po nie -waż ma ją znacz ne mo ce, na wet do se tekMW. 
5. Wpływ elek trow ni

wia tro wych na sys tem
elek tro ener ge tycz ny

Elek trow nia wia tro wa jest nie sta bil nymźró dłem ener gii elek trycz nej – ge ne ro wa -na przez nią moc nie jest sta bil na [9, 10].Zmia nom mo że ule gać tak że na pię ciena szy nach elek trow ni wia tro wej. Jest tospo wo do wa ne głów nie zmia na mi pręd ko -ści wia tru, opły wa ją ce go ło pa ty wir ni ka,cze go skut kiem jest zmia na mo men tu me -cha nicz ne go wir ni ka tur bi ny. Wa ha niamo gą wy stą pić przy gwał tow nych po -dmu chach wia tru. Pręd kość wia tru mo żesię tak że nie rów no mier nie roz ło żyć w ob -sza rze wir ni ka – więk sze pręd ko ści wia truwy stę pu ją wte dy w gór nej czę ści wir ni ka.Ob ni że nie mo men tu me cha nicz ne go mo -

że wystą pić też w mo men cie przej ścia ło -pa ty przed wie żą (sha dow ef fect). Do dat -ko wo wszel kie drga nia i oscy la cje wie żyoraz ele men tów kon struk cyj nych gon do limo gą mieć wpływ na pra cę elek trow niw sys te mie elek tro ener ge tycz nym. Obec -ność prze kształt ni ków ener go elek tro nicz -nych a tak że wszel kie ope ra cje łą cze nio -we mo gą wpły nąć na ja kość ener gii elek -trycz nej, cze go skut kiem są wa ha nia, od -chy le nia i za pa dy na pię cia w sie ci elek tro -ener ge tycz nej [1, 2, 6]. Naj więk sze wa ha -nia mo cy wy stę pu ją, kie dy elek trow niawia tro wa pra cu je z ob cią że niem czę ścio -wym.Ilu stra cją zmien no ści mo cy ge ne ro wa nejprzez elek trow nie wia tro we są da ne do ty -czą ce farm wia tro wych w Niem czech – eu -ro pej skie go li de ra w dzie dzi nie ener ge ty kiwia tro wej (rys. 5).Moż na wy róż nić krót ko i dłu go okre so wązmien ność mo cy ge ne ro wa nej przez elek -trow nie wia tro we, przy czym z punk tu wi -dze nia re zerw mo cy w sys te mie elek tro -ener ge tycz nym waż na jest zmien ność krót -ko okre so wa, obej mu ją ca:
• zmien ność se kun do wą – wy ni ka ją cą ze

zmien no ści czyn ni ka na pę do we go (tur -
bu len cje) i spe cy ficz nych wła ści wo ści
sil ni ków wia tro wych. Zmien ność se -
kun do wa ma nie wiel kie zna cze nie i nie
sta no wi za sad ni cze go pro ble mu dla
pro wa dze nia ru chu sys te mu elek tro -
ener ge tycz ne go;
• zmien ność mi nu to wą – czy li zmia ny

mo cy ge ne ro wa nej przez elek trow nie
wia tro we za cho dzą ce w cza sie od 10
mi nut do go dzi ny. Zmien ność mi nu to -
wa jest istot na dla pro wa dze nia ru chu
SEE. Dla po je dyn czej far my wia tro -
wej zmia ny mi nu to we mo gą wy nieść
na wet 100% jej mo cy zna mio no wej
(np. przy wy łą cze niu z po wo du nad -
mier nej pręd ko ści wia tru). Przy więk -
szej licz bie farm zlo ka li zo wa nych
na sto sun ko wo roz le głym ob sza rze
zmien ność mi nu to wa jest znacz nie
mniej sza;
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Rys. 4. Struk tu ra mo de lo wej far my wia tro wej

Rys. 5. Przy kład zmien no ści mo cy ge ne ro wa nej przez elek trow nie wia tro we – śred nie do bo we mo ce ge ne -
ro wa ne przez nie miec kie elek trow nie wia tro we w 2008 ro ku
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• zmien ność go dzi no wą – spo wo do wa ną
zmia ną wa run ków at mos fe rycz nych
(ru chem ośrod ków wy żo wych i ni żo -
wych). Zmien ność ta jest istot na dla
pla no wa nia pra cy SEE. Jest ona więk -
sza niż zmien ność mi nu to wa. Dla
przy kła du za re je stro wa na mak sy mal -
na zmia na mo cy ge ne ro wa nej przez
elek trow nie wia tro we w cią gu 4÷12 go -
dzin w Da nii wy nio sła pra wie 60%
mo cy za in sta lo wa nej, a w Niem czech
aż 80%.Wska za na wy żej zmien ność mo cy ge ne -ro wa nej przez elek trow nie wia tro we wpły -wa na ko niecz ność utrzy my wa nia w sys te -mie elek tro ener ge tycz nym do dat ko wych(w sto sun ku do sta nu bez ge ne ra cji wia tro -wej) ope ra cyj nych re zerw mo cy obej mu ją -cych re zer wę se kun do wą, mi nu to wą i go -dzi no wą (kla sy fi ka cja re zerw zgod naz IRiESP [3]). W przy pad ku wy ko rzy sty wa nej w re gu -la cji pier wot nej re zer wy se kun do wej(o cza sie ak ty wa cji do 30 se kund od chwi -li wy stą pie nia za bu rze nia bi lan su mo cy),nie wiel ka zmien ność se kun do wa mo cy ge -ne ro wa nej przez elek trow nie wia tro we po -wo du je, że jej wpływ na zwięk sze nie wy -ma ga nej re zer wy w sys te mie jest rów nieżnie wiel ki. Dla przy kła du sza cu je się, żew sys te mie skan dy naw skim przy udzia leener gii elek trycz nej pro du ko wa nej przezEW rów nym 10% zu ży cia rocz ne go,wzrost wy ma ga nej re zer wy se kun do wejjest rów ny 0,3% su ma rycz nej mo cy za in -sta lo wa nej w elek trow niach wia tro wych.Z ko lei ba da nia prze pro wa dzo ne dla ame -ry kań skie go sys te mu Ida ho wska zu jąna nie co więk szy, oko ło 1%, przy rost wy -ma ga nej re zer wy se kun do wej bę dą cyefek tem wpro wa dze nia ge ne ra cji wia tro -wej, przy czym na le ży za zna czyć, że sys -tem Ida ho jest znacz nie mniej szy od sys te -mu skan dy naw skie go, któ ry obej mu je sys -te my Szwe cji, Fin lan dii i Nor we gii orazczęść sys te mu duń skie go.Zmien ność mi nu to wa mo cy ge ne ro wa -nej przez elek trow nie wia tro we, więk szaniż zmien ność se kun do wa, skut ku je rów -nież więk szy mi wy ma ga nia mi do ty czą cy -mi do dat ko wej mi nu to wej re zer wy mo cywy ko rzy sty wa nej w re gu la cji wtór nej (re -zer wy o cza sie ak ty wa cji do 15 mi nut),przy czym ob ser wu je się sta ły wzrost tychwy ma gań w mia rę zwięk sza nia udzia ługe ne ra cji wia tro wej w sys te mie. Wspo -mnia ne już ba da nia dla sys te mu Ida howska zu ją, że w za leż no ści od sto sun kumo cy za in sta lo wa nej w EW do ob cią że niaszczy to we go sys te mu, ko niecz ne jestzwięk sze nie wy ma ga nej re zer wy mi nu to -wej o war tość rów ną od kil ku do kil ku na -stu pro cent su ma rycz nej mo cy za in sta lo -wa nej w EW.Go dzi no wa zmien ność pręd ko ści wia trujest m.in. przy czy ną błę dów pro gno zy do -

ty czą cych po zio mu mo cy ge ne ro wa nejprzez elek trow nie wia tro we, po peł nia nychpod czas pla no wa nia pra cy sy te mu elek tro -ener ge tycz ne go. Oczy wi stym jest, że błądten jest tym więk szy im dłuż szy jest ho ry -zont pro gno zy. Dla zneu tra li zo wa nia skut -ków tych błę dów jest ko niecz ne utrzy my -wa nie re zer wy go dzi no wej, któ ra jest wy -ko rzy sty wa na w re gu la cji trój nej. Dlawspo mnia ne go już sys te mu skan dy naw -skie go, przy udzia le ener gii elek trycz nejpro du ko wa nej przez EW rów nym 10% zu -ży cia rocz ne go, wzrost wy ma ga nej re zer -wy go dzi no wej jest rów ny 1,6÷2,2% su ma -rycz nej mo cy za in sta lo wa nej w elek trow -niach wia tro wych.Pra ca elek trow ni wia tro wych w sys te mieelek tro ener ge tycz nym po wo du je zmia nyroz pły wu mo cy czyn nej i bier nej. Skut -kiem te go są zmia ny po zio mów na pię ciai strat mo cy. Ko lej ne nie po ko ją ce zja wi sko– wią żą ce się ze zmia ną roz pły wu mo cy,wy wo ła ne przez elek trow nie wia tro we, towy mu szo ne prze pły wy mo cy po mię dzy są -sied ni mi sys te ma mi, w jed nym z któ rych„dy na micz nie” roz wi ja się ener ge ty ka wia -tro wa (rys. 6). Ma łe far my przy łą cza ne do sie ci wy so -kich na pięć ma ją ma ły wpływ na sys temelek tro ener ge tycz ny. Na to miast du że far -my wia tro we wpły wa ją na po zio my na -pięć w wę złach sys te mu. Przy łą cza nieelek trow ni wia tro wych do sła bych sie ciśred nie go na pię cia mo że po wo do wać po -wsta wa nie du żych wa hań na pię cia. Pod -czas pra cy elek trow ni wia tro wej w cza sieni skie go za po trze bo wa nia na moc w sys -te mie zo sta ją od sta wio ne du że kon wen -cjo nal ne jed nost ki wy twór cze z du ży mige ne ra to ra mi syn chro nicz ny mi. Skut kiemte go jest ogra ni cze nie moż li wo ści re gu la -cji mo cy bier nej, co skut ku je pod wyż szo -

ny mi na pię cia mi w wę złach sys te mu elek -tro ener ge tycz ne go. W ce lu utrzy ma niausta lo ne go po zio mu na pię cia mo że byćko niecz ne wy łą cze nie nie któ rych li niiprze sy ło wych, a co za tym idzie po gor sze -nie nie za wod no ści za si la nia. Kom pen sa -cja mo cy bier nej (ba te rie kon den sa to rów)jest sto so wa na głów nie dla elek trow niwy po sa żo nych w ge ne ra to ry in duk cyj ne,gdyż po bie ra ją one z sie ci prąd ma gne su -ją cy. Jest jed nak ry zy ko wy stą pie nia zja -wi ska sa mo wzbu dze nia ge ne ra to rów in -duk cyj nych. Pro ble mu te go nie maw elek trow niach wia tro wych z ge ne ra to -ra mi asyn chro nicz ny mi dwu stron nie za-si la ny mi, któ re po bie ra ją moc bier ną z sie -ci tyl ko w ce lach re gu la cyj nych. Do re gu -la cji mo cy bier nej i na pię cia mo gą byćwy ko rzy sta ne elek trow nie z ge ne ra to ra-mi syn chro nicz ny mi oraz wy po sa żo new prze kształt nik ener go elek tro nicz ny.Kom pen sa cja mo cy bier nej słu ży doutrzy ma nia po zio mu na pię cia w wę złachsie ci. Przy łą cza nie elek trow ni wia tro wychma zna czą cy wpływ na ja kość ener -gii elek trycz nej: zmien ność na pię ciaw punk cie przy łą cze nia elek trow ni wia -tro wych oraz od kształ ce nie krzy wej na -pię cia. Zmien ność na pię cia jest spo wo do -wa na zmien ną ge ne ra cją mo cy przezelek trow nie wia tro we oraz pro ce sy łą cze -nio we. Wa ha nia na pię cia mo gą być tak że wy -wo ła ne przy za łą cza niu po je dyn czej elek -trow ni do sie ci przy wie trze o pręd ko ściod po wia da ją cej mo cy zna mio no wej orazprzy wy łą cza niu po je dyn czej elek trow niprzy ge ne ro wa niu mo cy zna mio no wej.Za kłó ce nia mo gą wy stą pić tak że przyzrzu cie mo cy ge ne ro wa nej przez far męwia tro wą. 
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Rys. 6. Fi zycz ne prze pły wy mo cy po mię dzy PSE -Ope ra tor (PSE -O) i Vat ten fall Eu ro pe Trans mis sion (VET)
a moc za in sta lo wa na nie miec kich elek trow ni wia tro wych [8]



Waż nym pro ble mem jest ge ne ro wa niewyż szych har mo nicz nych prą du i na pię ciaprzez elek trow nie wia tro we. Prze pływ har -mo nicz nych prą du mo że po wo do wać do -dat ko we har mo nicz ne spad ki na pię cia, któ -re skut ku ją od kształ ce niem prze bie gu na -pię cia. Kon se kwen cją te go jest na grze wa -nie ele men tów sie ci a tak że ry zy ko uszko -dze nia apa ra tu ry łą cze nio wej oraz urzą -dzeń u od bior ców. Źró dłem wyż szych har -mo nicz nych pod czas pra cy elek trow ni wia -tro wych są głów nie prze kształt ni ki ener go -elek tro nicz ne tur bo ze spo łów wia tro wych.W miej scu przy łą cze nia elek trow ni wy zna -cza się war tość cał ko wi te go prą du rzę du ha wskaź ni kiem od kształ ce nia jest wskaź nikTHD, okre śla ją cy cał ko wi tą za war tość har -mo nicz nych.Wpływ farm wia tro wych na ja kość ener -gii elek trycz nej od czu wa ją od bior cy przy -łą cze ni do sie ci elek tro ener ge tycz nej naj -bli żej miej sca przy łą cze nia elek trow ni wia -tro wych. Elek trow nie, bądź ca łe far mywia tro we przy łą czo ne do sie ci wy so kie gona pię cia ma ją za zwy czaj ma ły wpływna wa ha nia na pię cia (ma łe wskaź ni ki mi -go ta nia świa tła). Na to miast już po je dyn czaelek trow nia przy łą czo na do sie ci śred nie gona pię cia mo że spo wo do wać po gor sze nieja ko ści ener gii elek trycz nej. Wszyst kie za bu rze nia po wo do wa nepra cą elek trow ni wia tro wych mo gą miećwpływ na nie za wod ność sys te mu elek tro -ener ge tycz ne go. Nie za wod ność jest zdol -no ścią da ne go obiek tu do peł nie nia swo -ich funk cji w pew nym prze dzia le cza so -wym.Nie za wod ność sys te mu elek tro ener ge -tycz ne go to je go zdol ność do za pew nie niaza si la nia od bior ców ener gią elek trycz nąo okre ślo nych pa ra me trach ja ko ścio wych.Nie za wod ność tę moż na roz pa try waćw dwóch aspek tach: bez pie czeń stwa i wy -star czal no ści. Bez pie czeń stwo to zdol nośćsys te mu do prze ciw dzia ła nia za kłó ce niomi za cho wa nia in te gral no ści, zaś wy star czal -ność to zdol ność do po kry cia za po trze bo -wa nia od bior ców, w każ dej chwi li, kie dyjest ta ka po trze ba. Du że far my wia tro we o mo cach kil ku -dzie się ciu a na wet kil ku set me ga wa tów,przy łą cza ne do sie ci roz dziel czych 110kV lub sie ci prze sy ło wych naj wyż szychna pięć mo gą spo wo do wać du że pro ble myw pra cy tych sie ci. Przy bar dzo sil nymwie trze elek trow nie wia tro we są wy łą -cza ne. Do dat ko wo ele men ty sys te mu, jaktrans for ma to ry czy li nie mo gą ulec awa -rii. Po gar sza się wy star czal ność sys te mu,cze go skut kiem jest ob ni że nie bez pie -czeń stwa. Przy kła dem za kłó ce nia w sie cielek tro ener ge tycz nej wy wo ła ne go przezelek trow nie wia tro we jest „blac ko ut”,któ ry wy stą pił dnia 04.11.2006 o go dzi -nie 22:10 na te re nie Nie miec. Jed ną z je -go przy czyn by ła zbyt du ża ge ne ra cja mo -

cy przez elek trow nie wia tro we, rzę -du 3300 MW. Pol ska tak że od czu ła tęawa rię.
6. Pod su mo wa nie

Du że za in te re so wa nie 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 wy ni ka z na stę pu ją cychprze sła nek:
• po li ty ka ener ge tycz na Unii Eu ro pej -

skiej i Pol ski w od nie sie niu do wy ko -
rzy sta nia od na wial nych za so bów
ener gii; 
• funk cjo nu ją cy w Pol sce sys tem wspar -

cia ener gii elek trycz nej wy twa rza nej
w od na wial nych źró dłach ener gii (obo -
wią zek za ku pu oraz świa dec twa po -
cho dze nia);
• po wszech ny do stęp do naj now szych

tech no lo gii.Jed nak dość czę sto in we sto rzy skar żą sięna sze reg ba rier na tu ry or ga ni za cyj nej, in -fra struk tu ral nej, for mal no -praw nej i ka pi -ta ło wej. Część z nich, w tym dość wy so kiewy ma ga nia zwią za ne z uzy ska niem wa run -ków przy łą cze nia do sie ci elek tro ener ge -tycz nej i wy ko na niem eks per ty zy wpły wuprzy łą cza nej elek trow ni wia tro wej na sys -tem elek tro ener ge tycz ny, wy da je się byćuza sad nio na.Roz wój ener ge ty ki wia tro wej mo żeprzy nieść zna czą cy i szyb ki wzrost zdol -no ści wy twór czych kra jo we go sys te muelek tro ener ge tycz ne go. Nie bę dzie to jed -nak wzrost ani tak zna czą cy i szyb ki jakby ocze ki wa li in we sto rzy, ani tak nie wiel -ki i po wol ny jak by ocze ki wa li „opo nen -ci” tej tech no lo gii wy twa rza nia ener giielek trycz nej. Na dal otwar te po zo sta je
też py ta nie w ja kim stop niu tak uzy ska -
ny wzrost zdol no ści wy twór czych kra -
jo we go sys te mu elek tro ener ge tycz ne go
prze ło ży się na je go zdol ność do po kry -
wa nia za po trze bo wa nia od bior ców
na moc i ener gię elek trycz ną, czy li
na tzw. bez pie czeń stwo elek tro ener ge -
tycz ne?

Li te ra tu ra[1] Ac ker man T. (edi tor): Wind Po wer inPo wer Sys tems. John Wi ley & Sons.Chi che ster 2005.[2] He ier S.: Grid In te gra tion of WindEner gy Co nver sion Sys tems. J. Wi ley& Sons. West Sus sex. En gland 1998.[3] In struk cja Ru chu i Eks plo ata cji Sie ciPrze sy ło wej. PSE -Ope ra tor SA. War -sza wa, li sto pad 2007.[4] In struk cja Ru chu i Eks plo ata cji Sie ciDys try bu cyj nej. ENEA -Ope ra tor Sp.z o.o., 2007; ZEW -T Dys try bu cja Sp.z o.o., 2008.[5] Lar ge sca le in te gra tion of wind ener gyin the Eu ro pe an po wer sup ply: ana ly -

sis, is su es and re com men da tions. Eu -ro pe an Wind Ener gy As so cia tion. De -cem ber 2005, <www. ewea. org>[6] Lu bo śny Z.: Elek trow nie wia tro wew sys te mie elek tro ener ge tycz nym.WNT. War sza wa 2006.[7] Oce na moż li wo ści roz wo ju i po ten cja -łu ener ge ty ki wia tro wej w Pol scedo ro ku 2020. Pol skie Sto wa rzy sze nieEner ge ty ki Wia tro wej. <www. vi sven -ti. org. pl>[8] Pa proc ki R.: Wpływ ener ge ty ki wia -tro wej na pra cę KSE. Se mi na riumSSE KE PAN „Elek tro ner ge ty ka roz -pro szo na”. War sza wa, 21 li sto pa da2008.[9] Pa ska J., Sur ma T., Sa łek M.: Elek -trow nie wia tro we – wy bra ne aspek tybu do wy. In ży nier bu dow nic twa.Nr 9, 2006.[10] Pa ska J., Kłos M.: Elek trow nia wia -tro wa z za sob ni kiem ener gii. Prze glądElek tro tech nicz ny. Nr 2, 2008.[11] Pa ska J., Sur ma T., Sa łek M.: Wy twa -rza nie ener gii elek trycz nej ze źró dełod na wial nych w Unii Eu ro pej skiej.Ener ge ty ka 01 (643). Sty czeń 2008[12] Pa ska J., Sur ma T., Sa łek M.: Cur rentsta tus and per spec ti ves of re ne wa bleener gy so ur ces in Po land. Re ne wa ble& Su sta ina ble Ener gy Re views.Vol. 13, No 1, 2009.[13] Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar kiz dnia 4 ma ja 2007 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.Dz.U. 2007 r. Nr 93, poz. 957; 2008 r.Nr 30, poz. 178; 2008 r. Nr 162,poz. 1005.[14] Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar kiz dnia 14 sierp nia 2008 w spra wieszcze gó ło we go za kre su obo wiąz kówuzy ska nia i przed sta wie nia do umo -rze nia świa dectw po cho dze nia, uisz -cze nia opła ty za stęp czej, za ku puener gii elek trycz nej i cie pła wy two -rzo nych w od na wial nych źró dłachener gii oraz obo wiąz ku po twier dza -nia da nych do ty czą cych ilo ści ener giielek trycz nej wy two rzo nej w od na -wial nym źró dle ener gii. Dz.U. Nr 156,poz. 969.[15] Szwed C.: Wpływ ener ge ty ki wia tro -wej na roz wój sys te mu prze sy ło we go.Se mi na rium SSE KE PAN „Elek tro -ner ge ty ka roz pro szo na”. War sza -wa, 21 li sto pa da 2008.
4 Wiatr na mo rzu ma pręd kość do 20% więk szą od wia -

tru na lą dzie. Po zwa la to na uzy ska nie do 50% wię cej
ener gii elek trycz nej. Do dat ko wo wiatr na mo rzu jest
bar dziej sta bil ny, po nie waż okre sy bez wietrz ne
na mo rzu zda rza ją się rzad ko. Rów nież na więk szą
efek tyw ność pra cy elek trow ni wia tro wych lo ka li zo -
wa nych na ob sza rach mor skich wpły wa mniej sza (niż
na lą dzie) szorst kość po wierzch ni, co skut ku je mniej -
szy mi za bu rze nia mi stru gi po wie trza.
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Dzi siej sze cza sy sprzy ja ją ku mu lo wa niu się
ogrom nych ilo ści od pa dów ko mu nal nych. Rocz nie
jed na oso ba od po wia da za wy pro du ko wa nie 300
do 320 ki lo gra mów śmie ci. Znacz ną (15%) ich
część sta no wią jed no ra zo we opa ko wa nia, tor by
i siat ki na za ku py, a więc są to w głów nej mie rze
two rzy wa sztucz ne, któ rych roz kład trwa zbyt dłu -
go, aby na tu ra mo gła so bie z ni mi sa mo dziel nie po -
ra dzić. Jesz cze wię cej w od pa dach jest pa pie ru, bo
aż 25%. Rów nież du żą frak cję sta no wią tek sty lia
(4%). Je den z wie lu pro ble mów sta no wią od pa dy
gru be, czy li me ble, wy kła dzi ny pod ło go we, dy wa -
ny, a tak że te nie pod le ga ją ce re cy klin go wi, np.
obu wie, odzież, róż ne opa ko wa nia itd. Te go ro -
dza ju od pa dy prę dzej czy póź niej tra fia ją na skła do -
wi sko, a jak wie my jest to chy ba naj mniej eko lo -
gicz ne i eko no micz ne roz wią za nie. Za tem jak po -
stę po wać z ty mi od pa da mi? 

Znacz ne po par cie, w ce lu roz wią za nia te go pro ble mu, znaj du ją
spe cja li ści przy chyl ni spa la niu od pa dów. W tym ce lu bu do wa ne są
spa lar nie od pa dów ko mu nal nych na świe cie. W Unii Eu ro pej skiej
śred nia spa la nych od pa dów ko mu nal nych jest rów na 20%. Spa lar -
ni od pa dów wciąż przy by wa. Kra ja mi za li cza ją cy mi się do czo łów ki
w tej dzie dzi nie uty li za cji od pa dów są Niem cy, Fran cja oraz Au stria.
Pro ble mem jest de po no wa nie od pa dów ko mu nal nych na skła do wi -
skach ja ko pod sta wo wy spo sób ich uniesz ko dli wia nia. Do 2013 ro -
ku mu si w Pol sce po wstać kil ka spa lar ni od pa dów. Pol ska jest
na ostat nim miej scu w UE pod wzglę dem spalania od pa dów ko mu -
nal nych. Z da nych wy ni ka, że skła do wa nych jest u nas 92–93%
śmie ci, a je dy nie kil ka pro cent ule ga recyklingowi, bądź jest uży wa -
ne do od zy ski wa nia za war tej w nich ener gii. Prio ry te tem wy zna -
czo nym nam przez Unię Eu ro pej ską jest od zy ski wa nie wszyst kich
ma te ria łów, któ re się do te go na da ją, po przez se lek tyw ną zbiór kę.
Unia na ma wia tak że do two rze nia spe cjal nych miejsc, gdzie moż na
by ło by od da wać od pa dy nie miesz czą ce się do nor mal nych po jem -
ni ków. Śmie ci, któ re po sia da ją wy so ką war tość ener ge tycz ną, a nie
mo gą być zgod nie z pra wem skła do wa ne, tra fia ły by do ob rób ki ter -
micz nej. Od zy ska na ener gia mo gła by być wy ko rzy sty wa na przez
miej skie sys te my do star cza nia ener gii. W ca łej Eu ro pie jest ok. 370
ta kich in sta la cji, głów nie w pań stwach „sta rej” UE. 

W Pol sce wy bu do wa no do tej po ry jed ną spa lar nię śmie ci, któ ra
znaj du je się na war szaw skim Tar gów ku i od nie daw na pod łą czo na
jest rów nież do miej skie go sys te mu ener ge tycz ne go. Czy li nia spa -
lar ni za trzy ma się na Wi śle? W Pro gra mie Ope ra cyj nym In fra struk -
tu ra i Śro do wi sko, w któ rym za pi sa no prio ry te to we in we sty cje
zwią za ne z ochro ną śro do wi ska na la ta 2007–2013, za pla no wa no

bu do wę 10 spa lar ni od pa dów ko mu nal nych. Po
dwie mia ły by po wstać w War sza wie i Ka to wi cach,
a po jed nej w Szcze ci nie, Gdań sku, Kra ko wie, Ło -
dzi, Byd gosz czy, Bia łym sto ku oraz Po zna niu. Łącz -
ny koszt ich bu do wy ma wy nieść ok. 4 mld zł, z cze -
go 60% mo że nam zwró cić w po sta ci do ta cji Unia
Eu ro pej ska. Gdy by uda ło się zre ali zo wać ten plan,
spa la nie od pa dów sta no wi ło by 16% spo śród
wszyst kich me tod go spo da ro wa nia od pa da mi.
W za chod nich kra jach Eu ro py spa la się 26% śmie -
ci. W obec nym cza sie jest to naj sku tecz niej sza me -
to da po zby cia się uciąż li wych od pa dów ko mu nal -
nych.

Mo sto stal Pu ła wy S.A. po sia da do świad cze nie
nie zbęd ne w in we sty cjach ty pu spa lar nie. Do naj -
więk szych atu tów na le żą m.in. usłu gi bu dow la no -
-mon ta żo we: wy ko naw stwo i mon taż kon struk cji

sta lo wych, w tym ze sta li sto po wych i kwasoodpornych, montaż in -
sta la cji tech no lo gicz nych, ma szyn i urzą dzeń, bu do wa i uru cha mia -
nie in sta la cji ochro ny śro do wi ska, pro jek to wa nie kon struk cji sta lo -
wych i in sta la cji tech no lo gicz nych, wy ko naw stwo i mon taż spe cja li -
stycz nych in sta la cji ru ro cią go wych, w tym pod le ga ją cych od bio rom
UDT.

Ge ne ral ne wy ko naw stwo
obiek tów z za kre su in fra struk -
tu ry dro go wej, bu dow nic twa
ogól ne go, spor to we go, prze -
my słu che micz ne go, pe tro-
che micz ne go, ener ge tycz ne go,
spo żyw cze go, a tak że z za kre su
ochro ny śro do wi ska – to waż ne
fi la ry ofer ty Mo sto sta lu Pu ła -
wy S.A.

W ener ge ty ce wy ko na li śmy
wie le waż nych kon trak tów m.in.
spa lar nia od pa dów w Er fur cie
Niem cy 2006 r. 78 000Mg/rok,
spa lar nia He im dal/Tron dhe im
Nor we gia 2007 r., spa lar nia
w Mo er dijk Ho lan dia 2007 r.,
spa lar nia od pa dów w Bil lin -
gham/Cle ve land – Wiel ka Bry ta -
nia 2008 r., mon taż spa lar ni
w Prem nitz/Ber lin Niem cy 2008
r., spa lar nia Jyväskylä w Fin lan dii
2009 r. Re ali zu je my co ro ku kil -
ka te go ty pu in we sty cji w sek to rze ener ge ty ki i ochro ny śro do wi ska.

Mo sto stal Pu ła wy S.A. roz po czął kam pa nię in for ma cyj ną
z za kre su od zy ski wa nia ener gii z od pa dów ko mu nal nych.
Pierw sza kon fe ren cja od by ła się w lu tym 2009 ro ku, ko lej ną
prze wi du je my jesz cze w tym ro ku. Je stem prze ko na ny, że
war to zro zu mieć pro blem, przy bli żyć so bie moż li we spo so -
by re ali za cji i przejść do dzia ła nia. 

Energetyczna innowacja
– energia z odpadów komunalnych

Mostostal Puławy S.A.
ul. Budowlanych 5, 24-110 Puławy

tel. +48 81 473 12 40,  +48 81 473 12 41
fax +48 81 473 12 44

www.mostostal-pulawy.com.pl
info@mostostal-pulawy.com.pl

TADEUSZ RYBAK, Prezes Zarządu
Mostostalu Puławy S.A.

Montaż kotła CFB w Jyväskylä
w Finlandii

Montaż kotła w spalarni odpadów w Billingham/Cleveland w Wielkiej Brytanii




