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

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

Zapoczątkowany w USA kryzys finansowy, który szybko nabrał wymiaru globalnego i uderzył także w naszą gospodarkę, stworzył nową
sytuację, również dla polskiej elektroenergetyki. Na szczęście polska gospodarka okazała się bardziej odporna na skutki owego kryzysu niż
gospodarki innych krajów, co nie oznacza, że całkiem odporna. Notujemy poważne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego,  które
przełożyło się na spadek zapotrzebowania na energię elektryczną. Ma to, z oczywistych względów, negatywne skutki dla elektroenergetyki.
Niektórzy eksperci dostrzegają w tym jednak również pewne pozytywy. M.in. ten, że będziemy mieli więcej czasu na zniwelowanie
negatywnych skutków opóźnienia rozpoczęcia ogromnego programu inwestycyjnego, jaki czeka polską elektroenergetykę.

Sygnały nadchodzące z instytucji rządowych, nawał prac w biurach projektowych, zainteresowanie inwestorów, wreszcie coraz
wyraźniejsze sygnały o wygasaniu kryzysu, pochodzące zwłaszcza z USA, gdzie się pojawił, wskazują, iż bliscy jesteśmy tego, że program
inwestycyjny w polskiej elektroenergetyce w końcu ruszy pełną parą. Będzie dotyczył inwestycji zarówno w podsektorze wytwarzania energii
elektrycznej /modernizacyjnych, odtworzeniowych, rozwojowych/, ale także w podsektorze jej dystrybucji i przesyłu – jak koniecznych,
pokazały październikowe awarie systemu.

Redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery to problem, z którym polska elektroenergetyka musi się zmagać i  proces ten będzie trwał
w dającej się przewidzieć przyszłości. Jego rozwiązanie wymaga profesjonalnych, rozsądnych
działań na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze – na płaszczyźnie międzynarodowych
uregulowań prawnych /szczyty klimatyczne, unijne szczyty energetyczne, działania Komisji
Europejskiej itp./,odnoszących się do redukcji emisji zanieczyszczeń. Nasi przedstawiciele
muszą zadbać o to, aby rozwiązania prawne, przygotowywane na tych forach,
uwzględniały specyfikę naszej elektroenergetyki, nie rujnowały jej i naszej gospodarki oraz
dawały nam czas na podejmowanie stosownych działań. Tych warunków, bez wątpienia,
nie spełnia restrykcyjne prawo UE w stosunku do ciepłownictwa mogące spowodować, że po
2013 roku zacznie ubywać odbiorców ciepła z większych systemów gospodarki skojarzonej,
z powodu cen, jakie trzeba będzie za nie płacić. Po drugie – musimy inwestować w nowe
technologie przyczyniające się do redukcji emisji zanieczyszczeń, bezemisyjne źródła energii
oraz poprawę efektywności jej wykorzystania.

Te wszystkie inwestycje wymagają ogromnych nakładów. Skąd brać na nie środki?
W tym miejscu, niejako automatycznie, pojawia się problem uwolnienia cen na energię
elektryczną. Jesteśmy przekonani, że rozwiązanie to wpłynie pozytywnie na konkurencyjność
naszej gospodarki i nie obciąży w sposób znaczący indywidualnych odbiorców energii
elektrycznej.

W mijającym roku IGEiOŚ wspierała swą wiedzą i doświadczeniem działania
zmierzające do tworzenia korzystnych warunków dla funkcjonowania polskiej
elektroenergetyki. Zorganizowaliśmy w 2009 roku wiele szkoleń i konferencji, podczas
których zajmowaliśmy się m.in. próbą odpowiedzi na kluczowe dla branży pytania oraz
rozstrzyganiem dylematów, o których była mowa wcześniej. Uczestniczyliśmy także w wielu
targach. 

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

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

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

Dariusz Lubera
Prezes Izby Gospodarczej Energetyki

i Ochrony Środowiska

Sła wo mir Kry stek
Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej
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Sza now ni Pań stwo, Dro dzy Przy ja cie le!

Rok 2010 jest dla fir my BIS Izo mar Sp. z o.o. ro kiem szcze gól nym. Ob cho dzić bę dzie my Ju bi le usz
20-le cia swo jej dzia łal no ści. Dro ga, któ rą prze by li śmy nie za wsze by ła usła na ró ża mi. Czę sto wy bo ista
i uczą ca po ko ry, ale za wsze z Wa mi, na szy mi Klien ta mi i Przy ja ciół mi, któ rzy w naj trud niej szych
mo men tach oka zy wa li nam życz li wość i za ufa nie. To dzię ki Pań stwu BIS Izo mar jest dzi siaj fir mą sil ną,
sta bil ną i roz wo jo wą. Za to wszyst ko pięk nie dzię ku je my.

2010 rok jest rów nież waż nym dla mnie oso bi ście. Po pra wie 20 la tach kie ro wa nia Spół ką prze ka zu ję
ster młod sze mu ko le dze, Wi ce pre ze so wi BIS Izo mar Sp. z o.o. Pa nu To ma szo wi Ka lej cie. Pan To masz
Ka lej ta roz po czął pra cę w na szej Spół ce w 1995 ro ku. Jest ab sol wen tem Po li tech ni ki War szaw skiej
Wy dzia łu In ży nie rii Lą do wej. Skoń czył Po dy plo mo we Stu dium Me na dżer skie na Wy dzia le Za rzą dza nia
Uni wer sy te tu War szaw skie go. Od wie lu lat jest Wi ce pre ze sem i Dy rek to rem Od dzia łu Ro bót
Ter mo izo la cyj nych i Bu dow la nych. To pod Je go kie row nic twem zre ali zo wa no naj więk sze pro jek ty
izo la cyj ne za rów no w kra ju jak i za gra ni cą. Od 1 stycz nia 2010 ro ku bę dzie „Ka pi ta nem Izo ma row skiej
Fre ga ty”. Je stem prze ko na ny, że pew nie i pro fe sjo nal ne bę dzie ste ro wał przez wzbu rzo ny ry nek, do
por tu zwa ne go Suk ce sem. Te go wła śnie Je mu i ca łej Za ło dze BIS Izo mar ser decz nie ży czę.

Jesz cze raz dzię ku ję Pań stwu za wszyst kie do wo dy sym pa tii, za ufa nia, po mo cy i wspar cia, któ re
od Pań stwa otrzy my wa łem. Dzię ki te mu BIS Izo mar Sp. z o.o. mo że ob cho dzić swo je 20-le cie
i opty mi stycz ne my śleć o dal szym roz wo ju dla sa tys fak cji i za do wo le nia na szych Klien tów w Pol sce
i na świe cie.

Z wy ra za mi sza cun ku i pięk ny mi po dzię ko wa nia mi



• Pre mier Paw lak za po wie dział 11
sierp nia br., że do koń ca 2010 ro ku zo sta -
nie przy go to wa ny „Pro gram ener ge ty ki
ją dro wej” i ca ły sys te mu re gu la cji. Co bę -
dzie w „Pro gra mie”, bo już jest „Ra mo wy
har mo no gram dzia łań na rzecz ener ge ty ki
ją dro wej” i cze go bę dą do ty czyć przy go to -
wy wa ne prze pi sy?

– Zgod nie z za ło że nia mi ja kie przed sta -
wi li śmy Ra dzie Mi ni strów, pro ces wpro -
wa dza nia ener ge ty ki ją dro wej w Pol sce bę -
dzie od by wać się w czte rech eta pach.
Pierw szy z nich, za pla no wa ny do 31 grud -
nia 2010 r., bę dzie po świę co ny wła śnie
przy go to wa niu Pro gra mu Pol skiej Ener ge -
ty ki Ją dro wej. W do ku men cie tym okre śli -
my po żą da ny za kres roz wo ju ener ge ty ki
ją dro wej w Pol sce oraz skut ki spo łecz ne,
śro do wi sko we i go spo dar cze te go przed -
się wzię cia, a tak że kosz ty wdro że nia no -
wych tech no lo gii. Usta li my tak że licz bę,
wiel kość i moż li we lo ka li za cje elek trow ni
ją dro wych. Wy zna czy my na stęp nie szcze -
gó ło wy za kres i ter mi ny dzia łań ma ją cych
na ce lu uru cho mie nie pierw sze go re ak to ra
w 2020 r. 

Jed nym z naj waż niej szych wy zwań
na tym eta pie bę dzie stwo rze nie nie zbęd nej
in fra struk tu ry praw no -in sty tu cjo nal nej.
Cho dzi przede wszyst kim o opra co wa nie
no wych re gu la cji i do sto so wa nie Pań stwo -
wej Agen cji Ato mi sty ki do peł nie nia ro li
no wo cze sne go Urzę du Do zo ru Ją dro we go
i Ra dio lo gicz ne go dzia ła ją ce go na po trze -
by ener ge ty ki ją dro wej. Spraw na i nie za -
leż na in sty tu cja jest bo wiem ab so lut nie
nie zbęd na dla za pew nie nia od po wied nie go

po zio mu bez pie czeń stwa obiek tów ją dro -
wych. Jej za da niem bę dzie nie za leż ny nad -
zór nad pra wi dło wo ścią pro ce sów przy go -
to wa nia, bu do wy i eks plo ata cji sa mej elek -
trow ni ją dro wej oraz in we sty cji to wa rzy -
szą cych. 

Zle ci li śmy już opra co wa nie ana li zy roz -
wią zań praw nych obo wią zu ją cych w tym
za kre sie w ta kich kra jach jak Sta ny Zjed -
no czo ne, Wiel ka Bry ta nia, Fran cja, Cze chy
i Ru mu nia. No we re gu la cje za mie rza my
wdro żyć na po cząt ku 2011 r. Przy ich for -
mu ło wa niu bę dzie my też ko rzy stać z do -
świad czeń i po mo cy Mię dzy na ro do wej
Agen cji Ener gii Ato mo wej. 

Za kła dam, że pro jekt Pro gra mu uda się
przy go to wać do 30 czerw ca 2010 r. Do -
ku ment zo sta nie na stęp nie skie ro wa ny
do kon sul ta cji spo łecz nych i uzgod nień
mię dzy re sor to wych, tak by Ra da Mi -
ni strów mo gła go przy jąć pod ko niec
2010 r.
• Ja ka jest ro la Peł no moc ni ka Rzą du

ds. pol skiej ener ge ty ki ją dro wej? Jak wy -
glą da po dział kom pe ten cji, np. kto wy bie -
rze lo ka li za cję, pro jekt, do staw cę urzą -
dzeń, wy ko naw cę itp.?

– Za da niem Peł no moc ni ka Rzą du jest
w szcze gól no ści opra co wa nie i wdro że nie
Pro gra mu Pol skiej Ener ge ty ki Ją dro wej.
Po za wska za ny mi dzia ła nia mi, ad mi ni stra -
cja rzą do wa od po wia da rów nież za przy go -
to wa nie pro gra mu kształ ce nia kadr dla in -
sty tu cji zwią za nych z ener ge ty ką ją dro wą.
Du ży na cisk kła dzie my rów nież na or ga ni -
za cję sze ro kiej kam pa nii in for ma cyj nej
i edu ka cyj nej dla spo łe czeń stwa. 

Ko lej ny mi waż ny mi kwe stia mi bę dzie
bu do wa za ple cza na uko wo -ba daw cze go
dla ener ge ty ki ją dro wej oraz za ple cza prze -
my sło we go, któ re po win no wziąć udział
we wdra ża niu pro gra mu.

W Pro gra mie znaj dą się tak że za pi sy
usta na wia ją ce za sa dy go spo da ro wa nia wy -
pa lo nym pa li wem ją dro wym i od pa da mi
pro mie nio twór czy mi. W tym ce lu mu si my
prze pro wa dzić od po wied nie ba da nia do ty -
czą ce umiej sco wie nia skła do wi ska ni sko -
i śred nio ak tyw nych od pa dów pro mie nio -
twór czych. 

Na to miast wy bór tech no lo gii, do staw -
ców, okre śle nie wa run ków kon trak tów
oraz spo so bu fi nan so wa nia in we sty cji to
za da nia wska za ne go przez rząd in we sto ra,
czy li Pol skiej Gru py Ener ge tycz nej. PGE
bę dzie mu sia ła przy go to wać tzw. fe asi bi li -
ty stu dy. W tym ce lu prze pro wa dzi wszel -
kie nie zbęd ne ana li zy przed in we sty cyj ne:
zba da moż li wo ści funk cjo no wa nia wio dą -
cych tech no lo gii ją dro wych w pol skich
wa run kach. Spół ka weź mie na sie bie tak że
cię żar utwo rze nia kon sor cjum dla bu do wy
pierw szej elek trow ni ją dro wej i okre śle nia
źró deł fi nan so wa nia in we sty cji. In we stor
do ko na też osta tecz ne go wy bo ru kon kret -
nej lo ka li za cji pod elek trow nię i wy ło ni do -
staw cę tech no lo gii.
• A ja kie jest za da nie po wo ła ne go nie -

daw no Spo łecz ne go Ze spo łu Do rad ców
przy Peł no moc ni ku Rzą du ds. Pol skiej
Ener ge ty ki Ją dro wej?

– Za da niem Ze spo łu jest przed sta wia nie
pro po zy cji roz wią zań sys te mo wych w sek -
to rze ener ge ty ki ją dro wej, kie run ków jej
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Powinno się udać

– Bez współpracy
międzynarodowej, w tym bez
korzystania z doświadczenia

i wiedzy naszych bardziej
zaawansowanych partnerów

trudno będzie zrealizować nasze
zamierzenia, zwłaszcza

w kontekście ambitnego terminu
jaki sobie wyznaczyliśmy

– mówi HANNA TROJANOWSKA,
powołana 15 maja 2009 r.

na stanowisko Pełnomocniku
Rządu ds. Polskiej Energetyki

Jądrowej w randze
podsekretarza stanu

w Ministerstwie Gospodarki.



roz wo ju, opra co wy wa nie eks per tyz i wnio -
sków oraz opi nio wa nie do ku men tów przy -
go to wa nych przez Peł no moc ni ka. Chce my
stwo rzyć sze ro ką ba zę po par cia dla Pro gra -
mu Pol skiej Ener ge ty ki Ją dro wej. Li czy -
my, że wie dza i do świad cze nie eks per tów
przy spie szy i uła twi re ali za cję te go am bit -
ne go przed się wzię cia. Mam na dzie ję, że
po my sły i idee do rad ców po mo gą w zna le -
zie niu naj bar dziej efek tyw nych spo so bów
wy ko rzy sta nia te go pro jek tu dla do bra ca -
łej go spo dar ki. 
•W II eta pie (2011–2013) ma zo stać wy -

bra na lo ka li za cja. Czy Żar no wiec bę dzie
bra ny pod uwa gę?

– Bę dzie. Za mie rza my jed nak prze ana li -
zo wać wszyst kie do tej po ry zgło szo ne pro -
po zy cje lo ka li za cyj ne. Na to miast osta tecz -
ne go wy bo ru na pod sta wie wska zań lo ka li -
za cyj nych do ko na in we stor. Już dziś moż -
na roz po cząć wstęp ne po szu ki wa nia lo ka li -
za cji, kie ru jąc się za le ce nia mi Mię dzy na -
ro do wej Agen cji Ener gii Ato mo wej. Ze -
spół, w skład któ re go wcho dzą przed sta wi -
cie le „Ener go pro jekt War sza wa”, „Ener go -
pro jekt Ka to wi ce”, Pań stwo we go In sty tu tu
Geo lo gicz ne go i Pań stwo we go In sty tu tu
Hy dro lo gicz no -Me te ro lo gicz ne go i Go -
spo dar ki Wod nej, przed sta wi do koń -
ca 2009 r. pro po zy cje 3–5 wstęp nych lo ka -
li za cji elek trow ni ją dro wych. Zba da ne zo -
sta ną przede wszyst kim te miej sca, któ re
kie dyś by ły bra ne pod uwa gę. 
• Pod czas wrze śnio wej wi zy ty w Pa ry żu

roz ma wia ła Pa ni z dy rek to rem ge ne ral -
nym Agen cji Ener gii Ją dro wej (NEA)
OECD Lu isem Echávar ri o moż li wo ści
współ pra cy Pol ski i NEA i per spek ty wie
uzy ska nia człon ko stwa NEA przez Pol skę.
O ja ką współ pra cę cho dzi i kie dy mo że my
zo stać człon kiem NEA?

– Pol ska o człon ko stwo w Nuc le ar
Ener gy Agen cy ubie ga się już od po nad
10 lat. Li czy my, że de cy zja rzą du o uru -
cho mie niu Pro gra mu Pol skiej Ener ge ty ki
Ją dro wej spra wi, że człon ko wie Agen cji
przy chyl niej bę dą pa trzeć na na sze sta ra -
nia. Pod czas spo tka nia z Lu isem Echá var -
ri, sze fem NEA, uzy ska łam za pew nie nie
o po par ciu na szej kan dy da tu ry. Człon ko -
stwo w Agen cji po zwo li nam ko rzy stać
z pra wie 50-let nie go do świad cze nia
wszyst kich państw człon kow skich w dzie -
dzi nie po ko jo we go wy ko rzy sty wa nia
ener gii ato mo wej. Bez współ pra cy mię -
dzy na ro do wej, w tym bez ko rzy sta nia
z do świad cze nia i wie dzy na szych bar -
dziej za awan so wa nych part ne rów trud no
bę dzie zre ali zo wać na sze za mie rze nia,
zwłasz cza w kon tek ście am bit ne go ter mi -
nu ja ki so bie wy zna czy li śmy.
• A ja kie wra że nia ma Pa ni po wi zy cie

na pla cu bu do wy elek trow ni ją dro wej
w fiń skim Ol ki lu oto? 

– To du że i wy ma ga ją ce przed się wzię -
cie. Re ak tor EPR bu do wa ny w Ol ki lu oto
od lu te go 2005 r. to fran cu sko -nie miec ka
tech no lo gia III ge ne ra cji. Jest o wie le bar -
dziej bez piecz ny i efek tyw ny od swo ich
po przed ni ków. 3-let nie opóź nie nie, z ja kim
bo ry ka ją się Fi no wie, wy ni ka z pio nier -
skie go cha rak te ru te go przed się wzię cia.
We Fran cji za pew ne uda się już unik nąć
tych pro ble mów. Obec ność na bu do wie
pol skich firm i pol skich pra cow ni ków to
szan sa na wy ko rzy sta nie zdo by tych umie -
jęt no ści i do świad czeń pod czas re ali za cji
po dob nych in we sty cji w Pol sce.
• Tak że w Fin lan dii pod czas spo tkań

w fiń skim Mi ni ster stwie Pra cy i Go spo -
dar ki oraz Agen cji Nad zo ru Ra dio lo gicz -
ne go i Nu kle ar ne go (STUK) oma wia no

moż li wo ści współ pra cy. Czy o po dob nym
za kre sie jak z Fran cu za mi?

– Pod czas spo tkań z przed sta wi cie la mi
Mi ni ster stwa Pra cy i Go spo dar ki oraz
Agen cji Nad zo ru Ra dio lo gicz ne go i Nu -
kle ar ne go mia łam oka zję po znać fiń skie
do świad cze nia i pla ny w za kre sie ener ge -
ty ki ją dro wej. Za po zna łam się tak że
z prze bie giem bu do wy głę bo kie go skła do -
wi ska wy pa lo ne go pa li wa ją dro we go
w On ka lo oraz z fiń ski mi dzia ła nia mi
i kon cep cja mi w za kre sie go spo dar ki od -
pa da mi pro mie nio twór czy mi i wy pa lo nym
pa li wem.
• 13 paź dzier ni ka br. Ra da Mi ni strów

przy ję ła uchwa łę w spra wie przy zna nia
Mi ni stro wi Go spo dar ki z ogól nej re zer wy
bu dże to wej bli sko 3,676 mln zł na re ali za -
cję za dań zwią za nych z roz wo jem pol skiej
ener ge ty ki ją dro wej. Na co zo sta ną wy ko -
rzy sta ne te środ ki?

– Przy zna ne Mi ni stro wi Go spo dar ki
środ ki zo sta ną prze zna czo ne przede
wszyst kim na utrzy ma nie in fra struk tu ry
tech nicz nej in sty tu tów na uko wo -ba daw -
czych zwią za nych z ener ge ty ką ją dro wą.
Wy ni ka to z ko niecz no ści stwo rze nia,
zgod ne go z wy mo ga mi Mię dzy na ro do wej
Agen cji Ener gii Ato mo wej, za ple cza na -
uko wo -ba daw cze go na po trze by in we sto ra
i in sty tu cji do zo ru ją dro we go. Za da niem
ośrod ków ba daw czych bę dzie pro wa dze -
nie ba dań nad bez pie czeń stwem tech no lo -
gii nu kle ar nych oraz przy go to wy wa nie no -
wych roz wią zań tech nicz nych, po zwa la ją -
cych wy ko rzy sty wać ener gię ato mo wą i ją -
dro wy cykl pa li wo wy.

Mu si my tak że przy go to wać ka dry dla
ener ge ty ki ją dro wej, Pro ces ten bę dzie
obej mo wał m.in. cy kle szko leń w in sty tu -
cjach za gra nicz nych. Za po cząt ko wa ło go
wy sła nie pierw szej gru py słu cha czy wy ty -
po wa nych przez wyż sze uczel nie do Fran -
cji w po ro zu mie niu z tam tej szą CEA.
Po po wro cie roz pocz ną oni two rze nie
na pol skich uczel niach kie run ków zwią za -
nych z ener ge ty ką ją dro wą. 
•Na ile Pa ni zda niem re al ny jest ter min

uru cho mie nia elek trow ni w 2020 r., bo
wie lu eks per tów twier dzi, iż jest to nie moż -
li we?

– Ter min jest bar dzo am bit ny i że by go
do trzy mać nie mo że my stra cić ani jed ne go
dnia. We dług re ko men da cji Mię dzy na ro -
do wej Agen cji Ener gii Ato mo wej kraj, któ -
ry za mie rza wpro wa dzić u sie bie ener ge ty -
kę ją dro wą, mu si prze zna czyć od 10 do 15
lat na pra ce przy go to waw cze oraz sa mą bu -
do wę pierw szej elek trow ni ją dro wej. My
ma my tyl ko 10 lat, ale przy sta łym wspar -
ciu i de ter mi na cji ad mi ni stra cji rzą do wej
oraz in nych in sty tu cji i firm bio rą cych
udział w tym przed się wzię ciu, a tak że
po uzy ska niu ak cep ta cji spo łecz nej – po -
win no się udać.
• Dzię ku ję za roz mo wę.
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Han na Tro ja now ska (ur. 14.06.1958 w Byd gosz czy) ukoń czy ła stu dia na Wy -
dzia le Elek trycz nym Po li tech ni ki Pra skiej (CVUT), spe cjal ność: ener ge ty ka ją dro -
wa. Od by ła tak że staż pro jek to wy w In sty tu cie Ener gii Ato mo wej w Świer ku. 

W la tach 1990–1991 by ła sty pen dyst ką Mię dzy na ro do wej Agen cji Ener gii Ato -
mo wej w UK Nuc le ar Elec tric, Nuc le ar Sa fe ty Di vi sion (De par ta ment Bez pie czeń -
stwa Ją dro we go) w Bri sto lu i Knuts ford w Wiel kiej Bry ta nii. Ukoń czy ła tak że kurs
do sko na le nia za wo do we go „Za rzą dza nie Stra te gicz ne w Fir mie” na Uni wer sy te -
cie Tech no lo gicz nym w Ko lo nii i Rocz ne Po dy plo mo we Stu dium Me ne dżer skie
w Szko le Głów nej Han dlo wej w War sza wie.

W la tach 1982–1991 pra co wa ła ja ko asy stent pro jek tan ta oraz pro jek tant w Biu -
rze Stu diów i Pro jek tów Ener ge tycz nych „Ener go pro jekt”, Od dzia ły War sza wa,
Gdańsk. A od 1991 r. do 1997 r. by ła głów nym spe cja li stą ds. in sta la cji od siar cza -
nia spa lin w Fun da cji Ochro ny Po wie trza At mos fe rycz ne go w War sza wie. 

Od 1997 r. pra co wa ła w Pol skich Sie ciach Elek tro ener ge tycz nych SA (od 2007 r.
– PGE Pol ska Gru pa Ener ge tycz na SA), gdzie zaj mo wa ła sta no wi ska m. in.: Dy rek -
to ra De par ta men tu Współ pra cy z Za gra ni cą, Dy rek to ra De par ta men tu Spraw Mię -
dzy na ro do wych i No wych Tech no lo gii, Dy rek to ra De par ta men tu Ba dań i Roz wo ju,
a ostat nio Dy rek to ra De par ta men tu Ener ge ty ki Ato mo wej.

Jest człon kiem wie lu or ga ni za cji bran żo wych: m.in. Pol skie go To wa rzy stwa
Nu kle onicz ne go (czło nek Ra dy Za rzą dza ją cej), Ra dy do spraw Ato mi sty ki, Pol -
skie go Ko mi te tu Świa to wej Ra dy Ener ge tycz nej, Pol skie go Ko mi te tu Ener gii
Elek trycz nej, a tak że Ra dy Na uko wej In sty tu tu Che mii i Tech ni ki Ją dro wej w War -
sza wie.



• W grud niu 2008 r., po pra wie rocz -nych pra cach, osią gnię to po ro zu mie niepo mię dzy Par la men tem Eu ro pej skimi Ra dą Unii Eu ro pej skiej i zo stał przy ję tyPa kiet Ener ge tycz no -Kli ma tycz ny. Co da -lej?– Od czerw ca 2009 r. obo wią zu ją dy rek -ty wy Pa kie tu, któ re są prze no szo ne do pra -wa pol skie go. To dy rek ty wy Par la men tuEu ro pej skie go i Ra dy z 23 kwiet nia 2009 r.do ty czą ce zmniej sze nia emi sji ga zów cie -plar nia nych w ce lu re ali za cji do ro ku 2020zo bo wią zań Wspól no ty do ty czą cych re -duk cji emi sji ga zów cie plar nia nych (tzw.de cy zja non -ETS, 2009/406/WE); uspraw -nie nia i roz sze rze nia wspól no to we go sys te -mu han dlu upraw nie nia mi do emi sji ga zówcie plar nia nych (dy rek ty wa EU ETS,2009/29/WE); pro mo wa nia sto so wa niaener gii ze źró deł od na wial nych (dy rek ty -wa OZE, 2009/28/WE) i skła do wa niadwu tlen ku wę gla (dy rek ty wa CCS,2009/31/WE). Pew ne dy rek ty wy o han dluemi sja mi, jak np. EU ETS, mu szą być prze -nie sio ne do koń ca br. Ma my na dzie ję, żeten ter min – mo że z nie wiel kim po śli zgiem– zo sta nie za cho wa ny. Na to miast oko ło ro -ku po trze ba na za pro po no wa nie pol skichre gu la cji, któ re bę dą te dy rek ty wy im ple -men to wać do na sze go po rząd ku praw ne go.Ini cja to ra mi bę dą mi ni ster stwa i śro do wi -ska, go spo dar ki, bo – jak ca ła po li ty ka kli -ma tycz na – dy rek ty wy te obej mu ją bar dzowie le ob sza rów.Te re gu la cje śro do wi sko we i go spo dar -cze, do ty czą ce in fra struk tu ry i efek tyw no -ści ener ge tycz nej, obej mu ją oczy wi ścietak że przed się bior stwa, przy czym ta naj -więk sza jesz cze pro ce do wa na we Wspól -no cie dy rek ty wa o emi sjach prze my sło -wych. Za stą pi ona kil ka obo wią zu ją cychdy rek tyw, któ re de cy do wa ły o do pusz czal -

nych po zio mach emi sji, o sys te mie po zwo -leń eko lo gicz nych. Ta no wa dy rek ty waIPPC plus kil ka dy rek tyw to wa rzy szą cychwio sną br. zo sta ła przy ję ta przez Par la mentEu ro pej ski. W czerw cu, ale w in nej wer sji,przy ję ła ją Ra da Eu ro pej ska i jed nymz pierw szych za dań no we go Par la ment bę -dzie – w pro ce du rze dru gie go czy ta nia– przy go to wa nie jej ko lej nej wer sji.Ca ły czas je ste śmy za in te re so wa ni za pi -sa mi tej dy rek ty wy i tym, co osta tecz niezo sta nie przy ję te ja ko obo wią zu ją cywszyst kie pań stwa człon kow skie akt praw -ny. Pro ces le gi sla cyj ny jest w to ku a je gowy nik nie jest pew ny. To bar dzo waż na dy -rek ty wa, bo mó wi – przy naj mniej w tejwer sji, ja ką wy ne go cjo wa li śmy w Ra dzieUE – o moż li wo ści wy dłu że nia z 2016 r.do 2021 r. okre su, w któ rym pol skie elek -trow nie, a elek tro cie płow nie do 2023 r.,mo gą ko rzy stać z ła god niej szych norm. In -ny mi sło wy: do sta li śmy tro chę wię cej cza -su na do sto so wa nie się do no wych norm.
• Czy w tych pra cach uczest ni czy liprzed sta wi cie le Pol ski?– Oczy wi ście. Przede wszyst kim w pra -cach ze spo łów w Ra dzie ds. Śro do wi ska,bar dzo ak tyw nie dzia ła ła pol ska dy plo ma -cja – za rów no akre dy to wa na w Bruk se li,jak i w pla ców kach w in nych pań stwach.Są dzę, że uzy ska ny za pis jest sa tys fak cjo -nu ją cy. Oby śmy go utrzy ma li w pro ce du -rze dru gie go czy ta nia.
• W „Kra jo wym pla nie roz dzia łuupraw nień do emi sji na la ta 2008–2012(KPRU II)” rząd sta rał się o pra wa dlapol skich firm do 284 mln t CO2. Ale Bruk -se la pod wa ży ła da ne do ty czą ce m.in. tem -pa wzro stu na sze go PKB i ob cię ła li mitdo 208,5 mln t. 23 wrze śnia 2009 r. unij nySąd Pierw szej In stan cji w Luk sem bur guunie waż nił de cy zję Ko mi sji Eu ro pej skiej

z 2007 ro ku o przy dzia le li mi tów emi sjidwu tlen ku wę gla dla pol skich firm na la -ta 2008–2012. Co da lej?– Trze ba po wie dzieć ja sno, że wy rokw spra wie Rzecz po spo li ta Pol ska prze ciw -ko Ko mi sji Eu ro pej skiej (T -183/07) do wo -dzi, że wy gra li śmy pro ces do ty czą cyKPRU na la ta 2008-2012. Po ka za li śmy, żejak ma się ra cję, to war to się o nią bić, bonie tyl ko praw ni cy bruk sel scy, ale i pol scy,po tra fią czy tać i wła ści wie in ter pre to waćpra wo eu ro pej skie. Ale ten wy rok to do pie -ro po czą tek dro gi. W wy ro ku wy ka za noistot ne uchy bie nia do ty czą ce sto so wa niady rek ty wy o sys te mie han dlu emi sja mi.Te raz Ko mi sja Eu ro pej ska ma dwa mie sią -ce na pod ję cie de cy zji o ewen tu al nym od -wo ła niu się od wy ro ku. Ale to od wo ła niemo że do ty czyć wy łącz nie kwe stii praw -nych, np. wska za nia na ru szeń pra wa przezsąd I in stan cji. Po nie waż wy rok ETS anu -lo wał de cy zję KE więc je dy nym przed ło -żo nym przez Pol skę „pla nem roz dzia łuupraw nień” jest do ku ment z czerw ca2006 r. I w cią gu trzech mie się cy Ko mi sjamu si pod jąć de cy zję o je go przy ję ciu lubod rzu ce niu, ma więc czas do 23 grud -nia 2009 r. Je że li mia ła by go od rzu cić, tomu si to zro bić wcze śniej, je śli nie – to naszplan sta nie się obo wią zu ją cym.My ślę, że jed nak nikt trzeź wo my ślą cyna to nie li czy. Zwłasz cza, że i Ko mi sja,i ETS wska za li, że obo wiąz kiem KE jeststa łe mo ni to ro wa nie, spraw dza nie, czy roz -dział upraw nień a tak że funk cjo no wa niesys te mu han dlu emi sja mi nie wpły wa ne -ga tyw nie na go spo dar kę i za trud nie nie, alejed no cze śnie czy nie jest obar czo ne roz -wią za nia mi praw ny mi, któ re spra wią, że
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Możliwe są różne rozwiązania

– W ne go cja cjach przed Ko pen ha gą (CO P15) i na ryn ku han dlu emi sja mi
w Pol sce ma my do czy nie nia z – krót ko mó wiąc – po cząt kiem no wej

re wo lu cji prze my sło wej, no wej re wo lu cji tech nicz nej. Koń czy się
„era wę gla”. I nie ma zna cze nia czy jesz cze po trwa 10 lat czy 210 lat.

Koń czy się, bo są już in ne, co raz bar dziej do stęp ne i eko no micz nie
uza sad nio ne, tech no lo gie uzy ski wa nia ener gii. Po dru gie, je śli ktoś ma
wąt pli wo ści dla cze go trze ba ogra ni czać zu ży cie wę gla, to niech so bie

przy po mni co się zda rzy ło 19 wrze śnia br. w Ru dzie Ślą skiej! Ży cie ludz kie
nie mo że być prze li cza ne na pie nią dze. Oczy wi ście, pra ca gór ni ków jesz cze
dłu go bę dzie po trzeb na, ale nie za wszel ką ce nę. Trze ba ko rzy stać z in nych

tech no lo gii. Są dzę, że bę dzie okres przej ścio wy mię dzy „erą wę gla”
a… „wo do ru”, bo chy ba nie „ato mu” – mó wi TO MASZ CHRUSZ CZOW,

dy rek tor De par ta men tu Zmian Kli ma tu i Ochro ny At mos fe ry w Mi ni ster stwie
Śro do wi ska, w roz mo wie z Je rzym Bo ja no wi czem.



sys tem han dlu sta nie się nie wy dol ny, ta kim„prze trwal ni kiem” han dlu emi sja mi, ja kimie li śmy prak tycz nie w ca łym 2007 r., kie -dy ce na upraw nie nia do emi sji 1 to ny CO2spa dła nie mal do 1 eu ro cen ta!In ten cją KE i – jak są dzę – zde cy do wa -nej więk szo ści państw, jest jed nak za cho -wa nie in te gral no ści sys te mu han dlu emi -sja mi, któ ry jest już utrwa lo nym by tempraw nym. Dla te go je go za ła ma nie by ło bybar dzo trud ne do za ak cep to wa nia. Nie pro -ste uza sad nie nie są du I in stan cji i nie pro stystan praw ny, przede wszyst kim bar dzo du -żo kon se kwen cji, któ re bę dą wy ni ka łyz róż nych wa rian tów roz wo ju wy pad kóww spra wie KPRUE, mu si być wzię typod uwa gę. Trwa ją ana li zy, nad któ ry mipra cu je KE i my. Trze ba zna leźć wyj ście,któ re nie za gro zi ryn ko wi i nas usa tys fak -cjo nu je, a jed no cze śnie bę dzie re ali zo wa łopod sta wo wy cel te go sys te mu, czy li ogra -ni czy emi sję CO2.
• Czy je śli KE zmie ni wiel kość li mi tówto mo że my li czyć na śred nią z obu wiel ko -ści?– Tu nie ma mo wy o kra kow skim tar gu.De cy du ją licz by i twar de da ne eko no -micz ne. Uwa żam, że pod sta wo wym błę -dem by ło za wy że nie licz by w myśl za sa -dy: obe tną, ale i tak bę dzie do brze. A tupod uwa gę bie rze się pro gno zy udo ku -men to wa ne zgod nie z prze ję tym, jed no li -tym dla ca łej UE, mo de lem. Dla te go nieod wa żę się na okre śle nie wiel ko ści no we -go li mi tu. Rów nież nie za kła dał bym się,że na stą pią zmia ny pro cen to we go udzia łupo szcze gól nych branż w ewen tu al nymno wym li mi cie.
•W po ło wie paź dzier ni ka 2008 r. Pol skai Ja po nia pod pi sa ły de kla ra cję o współ -pra cy przy re ali za cji usta leń kon wen cjikli ma tycz nej z Kio to. Pod czas CO 14 w Po -zna niu Pol ska pod pi sa ła z Ban kiem Świa -to wym po ro zu mie nie o współ pra cy, któ reumoż li wi nam sprze daż praw do ogra ni -cze nia emi sji 10 mln ton CO2 zgod niez pro to ko łem z Kio to. Rów nież w grud niuPol ska pod pi sa ła list in ten cyj ny prze wi du -ją cy sprze daż Ir lan dii upraw nień do emi -sji CO2 o war to ści 15 mln eu ro. In we sty cjebę dą współ fi nan so wa ne przez Eu ro pej skiBank Od bu do wy i Roz wo ju i Eu ro pej skiBank In we sty cyj ny. Ja kie trans ak cje jużzre ali zo wa no?– Do sprze da nia ma my po nad 500 mlnupraw nień. Umoż li wia to usta wa z 17 lip -ca 2009 r. o sys te mie za rzą dza nia emi sja -mi, na pod sta wie któ rej ma my też na dzie jęzre ali zo wać pa rę do brych tzw. zie lo nychin we sty cji (GIS, Gre en In ve st ment Sche -me), któ re przez wie le lat bę dą przy no si łyistot ne oszczęd no ści w zu ży ciu ener giii ogra ni czą wiel kość emi sji. Przy po mnę, żeupraw nie nia „kio tow skie” pol skie pań stwosprze da je bez po śred nio pań stwu za in te re -so wa ne mu kup nem lub in sty tu cji przez nie

upo waż nio nej. Ale na szcze gó ły jesz czeza wcze śnie, bo roz mo wy trwa ją.Na to miast je śli cho dzi o Sys te mem Han -dlu Emi sja mi (EU ETS), to upraw nie niado han dlu ma ją in sta la cje – przed się bior -stwa. 26 sierp nia 2009 r. opu bli ko wa now Dzien ni ku Ustaw roz po rzą dze nie Mi ni -stra Śro do wi ska w spra wie ro dza jów in sta -la cji ob ję tych wspól no to wym sys te memhan dlu upraw nie nia mi do emi sji. Ro lą pań -stwa jest kon tro lo wa nie czy te emi sje sąod po wied nio mo ni to ro wa ne, we ry fi ko wa -ne i ra por to wa ne, by od po wied nia licz baupraw nień zo sta ła umo rzo na. W 2007 r.wszy scy się uczy li te go sys te mu. By li ta cy,co za ro bi li, i to nie ma ło, oraz ta cy, któ rzynie tyl ko nie za ro bi li, ale tro chę stra ci li.
• O co bę dzie my wal czyć w Ko pen ha dzepod czas gru dnio we go CO P15?– Dys ku to wa ne bę dą trzy pod sta wo weob sza ry. I tak w aspek cie fi nan so wym mi -ni ster fi nan sów bę dzie się trosz czył o to, byten pa kiet nas nie kosz to wał za dro go.Oczy wi ście bę dzie my pła cić, ale chce my,by nasz udział był uczci wy. Istot na jest od -po wiedź na py ta nie: czy UE zo bo wią że siędo 30% re duk cji emi sji czy nie? Uwa ża my,że to nie mo że być de cy zja po li tycz na leczopar ta na rze tel nej ana li zie eko no micz nej(ana li zie skut ków) i spraw dze niu czy zo -sta ły speł nio ne kry te ria do pod ję cia tej de -kla ra cji, któ re zo sta ły ja sno okre ślo neprzez Ra dę Eu ro py w mar cu br. Bo w mar -cu 2007 r. po wie dzia no, że UE zo bo wią żesię do 30% re duk cji je śli in ne pań stwa roz -wi ja ją ce się po dej mą po rów ny wal ny wy si -łek; w mar cu 2008 r. po wie dzia no, że za -nim po dej mie się de cy zję to trze ba oce nićwpływ te go zo bo wią za nia na go spo dar kęi re gio ny, a w tym ro ku okre ślo no kry te ria.Je śli nie zo sta nie my prze ko na ni, że zo sta łyone speł nio ne to bę dzie my się sprze ci wiaćtej de cy zji.Trze cim ob sza rem są tzw. jed nost ki przy -zna ne (AAUs, As si gned Amo unt Units),czy li cał ko wi ta ilość ga zów cie plar nia nych,ja ką da ny kraj ma pra wo wy emi to wać pod -czas pierw sze go okre su roz li cze nio we go,tzn. w la tach 2008–2012 (jed na jed nost kaAAU od po wia da 1 to nie ekwi wa len tuCO2). AAUs zo sta ły okre ślo ne pod czasmię dzy na ro do wych ne go cja cji Pro to ko łuz Kio to. Okre ślo no punkt ba zo wy i po ziomre duk cji, któ ry na le ży osią gnąć w okre -sie 2008–2012, czy li w okre sie obo wią zy -

wa nia Pro to ko łu z Kio to. W przy pad ku Pol -ski jest to rok 1988. Na sze emi sje sąo 110–120 mln t niż sze od przy zna ne gonam pu ła pu i stąd wspo mnia na wcze śniejnad wyż ka, któ ra mo że być przed mio temhan dlu mię dzy na ro do we go mię dzy pań -stwa mi. Chce my, by AAUs -y mo gły byćprze nie sio ne na na stęp ny okres, tj. po2013 r., i na dal słu żyć ja ko źró dło fi nan so -wa nia ko lej nej run dy GIS -ów.
•Czy coś istot ne go wy da rzy ło się mię dzyCO P14 i CO P15?– Przede wszyst kim w USA zmie ni ła sięad mi ni stra cja. Jest to zmia na o ogrom nymzna cze niu, bo da je na dzie je, iż USA się ja -koś za an ga żu ją w ogra ni cze nie emi sji CO2.Nie wie my jesz cze jak, bo nie jest moż li -we, by USA przy ję ły nad swo imi dzia ła nia -mi ja ką kol wiek for mę mię dzy na ro do wejkon tro li. Wy klu cza to ich kon sty tu cja i sys -tem praw ny. W czerw cu Izba Re pre zen tan -tów prze gło so wa ła usta wę ogra ni cza ją cąw USA emi sję CO2 do at mos fe ry: du że fir -my dzia ła ją ce w USA ogra ni czą emi sję ga -zów cie plar nia nych, m.in. dwu tlen ku wę -gla, o 17% do 2020 r. i aż o 83%. do 2050 r.,bio rąc za pod sta wę rok 2005. Usta wa Hen ry’ego Wa xma na jest nie -zwy kle skom pli ko wa nym, sze ro ko od dzia -ły wu ją cym ak tem praw nym. Do ty czą cymza rów no bez pie czeń stwa ener ge tycz ne gojak i ogra ni cza nia emi sji do po wie trza. Je -że li ten akt zo sta nie uchwa lo ny, to sta niesię nie mal że kon sty tu cją ener ge tycz nąSta nów Zjed no czo nych. Usta wa prze szłaprzez Kon gres i w Se na cie pra cu ją nad niąko mi sje.Na świe cie wie le państw jesz cze ma kry -zys lub od czu wa je go skut ki. Ma to wpływna ne go cja cje – jak da le ce pań stwa bę dąskłon ne pod jąć zo bo wią za nia fi nan so we.Z dru giej stro ny, ten kry zys ob ni żył prógzo bo wią zań emi syj nych.
• A czy w Ko pen ha dze Pa kiet zo sta nieprzy ję ty?– Szan sa na przy ję cie Pa kie tu, któ ry bę -dzie miał w so bie „wszyst ko”, jest prak -tycz nie ze ro wa. Nie tyl ko z bra ku wo li po -li tycz nej, ale z bra ku cza su na opra co wa nieak tów praw nych. Nie mniej po CO P15 bę -dzie czas two rze nie no wych in stru men tówi in sty tu cji. 
• Dzię ku ję za roz mo wę.

Wy wiad nie au to ry zo wa ny,

prze pro wa dzo ny 13.10.2009 r.

EKOLOGIA
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9 li sto pa da, w cza sie Szczy tu pol sko–hisz pań skie go w So po cie, zo sta ła pod -
pi sa na pierw sza pol ska umo wa na sprze daż jed no stek AAU (As si gned Amo unt
Unit, jed nost ki przy zna nej emi sji CO2 w sys te mie ONZ). Pol ska ma trze cią co
do wiel ko ści nad wyż kę na świe cie: ok. 500 mln jed no stek za la ta 2008–2012
(po Ro sji i Ukra inie). Kwo ta umo wy to 25 mln eu ro, któ re – zgod nie z obo wią zu -
ją cą od wrze śnia usta wą o za rzą dza niu han dlem emi sja mi ga zów cie plar nia nych
i in nych sub stan cji – zo sta ną prze zna czo ne na in we sty cje w za kre sie ochro ny kli -
ma tu. To po czą tek sprze da ży przez nasz kraj upraw nień do emi sji w ra mach Pro -
to ko łu z Kio to.



DYSKUSJA REDAKCYJNA

10

• Te mat cen ener gii elek trycz nej w Pol sce jest
te ma tem draż li wym. Pod nie sie nie cen ener gii
elek trycz nej w Pol sce jest ko niecz ne by zwięk -
szyć przy cho dy sek to ra elek tro ener ge tycz ne go
i zbu do wać za so by fi nan so we nie zbęd ne
do pod ję cia in we sty cji, zwłasz cza w za kre sie od -
bu do wy mo cy i zwią za nych z tym in we sty cji
eko lo gicz nych. Uchwa lo ny przez Par la ment
Eu ro pej ski i Ra dę Unii Eu ro pej skiej Pa kiet
Ener ge tycz no -Kli ma tycz ny oraz in ne do ku -
men ty praw ne w za kre sie ryn ku i bez pie czeń -
stwa do staw ener gii nie wąt pli wie spo wo du ją
wzrost kosz tów wy twa rza nia ener gii. Z dru giej
stro ny – funk cjo nu je, wpraw dzie jesz cze ułom -
ny, ry nek ener gii elek trycz nej oraz dzia ła Pre -
zes URE ja ko re gu la tor dzia łal no ści sie cio wej,
a tak że cen sprze da ży ener gii go spo dar stwom
do mo wym. Czy me cha ni zmy ryn ku kon ku ren -
cyj ne go i re gu la cji mo gą zra cjo na li zo wać prze -
wi dy wa ny dra stycz ny wzrost cen ener gii? Ja kie
dzia ła nia na le ży pod jąć w ener ge ty ce i ja kie
w go spo dar ce, aby opa no wać tę sy tu ację?– J. Bil: – Naj lep szą ochro ną in te re sów kon -su men tów jest kon ku ren cja. Dla te go gdy py ta -my: czy wpro wa dzić me cha ni zmy ryn ku kon ku -ren cyj ne go, to ja od po wia dam – tak. Spójrz mywięc na ten ry nek. Fi ska lizm w ener ge ty ce jestwy so ki, ma my jed ną z naj wyż szych opłat ak cy -zo wych za ener gię elek trycz ną. Ry nek kon ku -ren cyj ny zo stał moc no za bu rzo ny po przez dzia -

ła nie rzą du, czy li kon so li da cję bę dą cą, w grun -cie rze czy, oli go po li za cją ryn ku. W tej sy tu acjiwie lu za czy na się za sta na wiać nad trans pa rent -no ścią funk cjo no wa nia w Pol sce ryn ku ener gii,nad tym czy rze czy wi ście me cha ni zmy ryn ko -we na nim dzia ła ją, czy ce na wy ni ko wa jest po -chod ną re la cji mię dzy po py tem i po da żą. Uwa -żam, że kon so li da cja pol skiej elek tro ener ge ty ki

nie by ła do brym po su nię ciem. Pol ski sys temelek tro ener ge tycz ny jest w spo rym stop niu au -tar kicz ny. Ma bo wiem ogra ni czo ne moż li wo ścipo łą czeń z kra ja mi ościen ny mi, czy li in ny miryn ka mi. Rów nież sieć we wnętrz na nie jestw Pol sce do brze roz bu do wa na, co oczy wi ścienie sprzy ja kon ku ren cji. No i wresz cie, pó ki co,nie są zhar mo ni zo wa ne re gu ły dzia ła nia eu ro -
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Od dłuż sze go cza su w pra sie to czy się dys ku sja o ce nach ener gii elek trycz nej w Pol sce. Ostat nio jest ona wy wo -
ła na pro ble mem, czy moż na uwol nić spod re gu la cji Pre ze sa URE ce ny dla go spo darstw do mo wych? Za gad nie nie cen
ener gii ma jed nak znacz nie szer szy wy miar. Ist nie je bo wiem ko niecz ność spro sta nia kosz tow nym dla ener ge ty ki wy -
mo gom eko lo gicz nym Unii Eu ro pej skiej oraz po trze bom in we sty cyj nym, przy sto sun ko wo wy so kim po zio mie cen
ener gii w Pol sce i ni skiej si le na byw czej do cho dów pol skich ro dzin, a tak że ko niecz no ści utrzy ma nia kon ku ren cyj -
no ści pol skich przed się biorstw na ryn ku eu ro pej skim. Ten ge ne ral ny dy le mat ro dzi sze reg kwe stii, któ re war to prze -
dys ku to wać. Z te go wzglę du ko lej ną edy cję dys ku sji re dak cyj nej na ła mach „Prze glą du Ener ge tycz ne go”, zor ga ni -
zo wa nej przez Izbę Go spo dar czą Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, po sta no wi li śmy po świę cić za gad nie niom pod ha -
słem „Jak spro stać wy ma ga niom eko lo gicz nym w ener ge ty ce i nie spo wo do wać ruj nu ją ce go go spo dar kę wzro stu
cen ener gii elek trycz nej?

Do dys ku sji za pro si li śmy:
– Ja nu sza Bi la – Dy rek to ra ds. Re gu la cji i Roz wo ju Ryn ku w Vat ten fall Po land Sp. z o.o.,
– Prof. dr hab. inż. Ja nu sza Le wan dow skie go – Dy rek to ra In sty tu tu Tech ni ki Ciepl nej w Po li tech ni ce War szaw skiej,
– Sła wo mi ra Kryst ka – Dy rek to ra Ge ne ral ne go Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska,
– Hen ry ka Maj chrza ka – Dy rek to ra De par ta men tu Ener ge ty ki w Mi ni ster stwie Go spo dar ki.
Stro nę re dak cyj ną re pre zen to wał: Dr Mi ro sław Du da z ARE – mo de ra tor dys ku sji.
Ni żej pre zen tu je my au to ry zo wa ny za pis tej re dak cyj nej dys ku sji.

Jak sprostać wymaganiom ekologicznym
w energetyce

i nie spowodować rujnującego gospodarkę
wzrostu cen energii elektrycznej?
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pej skich ryn ków. We dług in nych re guł dzia ła jąryn ki: pol ski, nie miec ki, skan dy naw ski, itd.A dro ga do wspól ne go, eu ro pej skie go ryn kuener gii elek trycz nej, co po pra wi ło by kon ku ren -cję, jest jesz cze bar dzo dłu ga. Rząd, w in te re siekon su men tów, po wi nien zro bić wszyst ko byumoż li wić ni skie, kon ku ren cyj ne ce ny ener giielek trycz nej.– S. Kry stek: – Ry nek ener gii ma to do sie -bie, że bez wzglę du na jej ce nę, ener gię w okre -ślo nej ilo ści i cza sie trze ba do star czyć. Topo pierw sze. Po dru gie – w ener ge ty ce spra wąpod sta wo wą jest by nie zwięk szać kosz tów, któ -re ge ne ru ją wyż szą ce nę, nie za leż nie od kon ku -ren cji. Kon ku ren cja na ryn ku ener gii jest kon -ku ren cją po zor ną. Pro szę za uwa żyć, że jed nymz naj le piej dzia ła ją cych sys te mów elek tro ener -ge tycz nych jest sys tem fran cu ski gdzie, w isto -cie, pa nu je mo no pol EdF. Prak tycz nie jed ną fir -mę ma ją Cze si, Szwe dzi. W po ło wie lat 90. by -łem w Ka li for nii gdzie ener gię elek trycz nąpusz czo no wów czas na wol ny ry nek. Tam wy łą -cze nia prą du mia ły wte dy miej sce na znacz niewięk szą ska lę niż kie dy kol wiek w Pol scew okre sie po wo jen nym. By łem w szo ku. Skut -kiem bra ku ener gii by ły zmia ny cen na gieł dzieener gii.– J. Bil: – Od cze go za le ży kon ku ren cjana ryn ku ener gii? Otóż, po pierw sze – od licz byfirm, czy li struk tu ry ryn ku. Po dru gie – od po łą -czeń prze sy ło wych, któ re w ogó le umoż li wia jąkon ku ren cję. I, wresz cie, po trze cie – od ela -stycz no ści po py tu. Ela stycz ny po pyt sprzy jakon ku ren cji, po przez ogra ni cza nie za po trze bo -wa nia w wy ni ku sy gna łów zwia stu ją cychwzrost cen lub sub sty tu owa nie dóbr, któ re sąkon su mo wa ne. W przy pad ku ener gii elek trycz -nej krót ko ter mi no wy po pyt jest wy jąt ko wo nie -ela stycz ny. W związ ku z tym, trze ba tu wy jąt ko -wo dbać o wła ści wą struk tu rę ryn ku i po łą czeńprze sy ło wych. Na wet bo wiem nie wiel ka kon -

cen tra cja na ryn ku ener gii, mo że po wo do wać si -łę ryn ko wą.– H. Maj chrzak: – Są dzę, że ra cjo nal nysche mat dys ku sji o ce nach ener gii po wi nienskła dać się z dwóch czę ści. Pierw sza – win nado ty czyć te go ja kie czyn ni ki w spo sób obiek -tyw ny wpły wa ją i wpły ną na wzrost cen ener gii.Dru ga zaś – te go co uczy nić aby skut ki tychobiek tyw nych uwa run ko wań zła go dzić. Mó -wie nie o tym, że Pa kiet Ener ge tycz no – Kli ma -tycz ny wpły nie na kosz ty, a więc i ce ny ener giielek trycz nej, by ło by tru izmem. Ma my do czy -nie nia z sy tu acją nie do bo rów upraw nieńdo emi sji CO2 sza co wa nych dziś na 10%, któ rezo sta ły nam in te li gent nie spłasz czo ne w ho ry -zon cie 2013–2020, aby śmy mo gli się przy go to -wać do trud ne go mo men tu ku po wa nia upraw -nień od ro ku 2020. Wte dy ca ły pod sek tor wy -twa rza nia ener ge ty ki kon wen cjo nal nej bę dzie jemu siał ku po wać, co w spo sób ra dy kal ny wpły -nie na kosz ty wy twa rza nia i ce ny ener gii. Je że liprzyj mie my, że ce na upraw nień za to nę emi sjiCO2 bę dzie się wów czas kształ to wa ła na po zio -mie 20 eu ro, to koszt me ga wa to go dzi ny wzro -śnie o 100 zł. Ko lej ny czyn nik kosz to twór czyzwią za ny jest z wdro że niem w szcze gól no ścidy rek ty wy o emi sjach prze my sło wych, któ rasta wia co raz ostrzej sze wy ma ga nia od no śnieemi sji ga zo wych: SO2, NOx, itd. Sta wia rów nieżin ne wy ma ga nia. Bu do wa in sta la cji, do któ rychob li gu je nas ta dy rek ty wa, bę dzie w spo sób na -tu ral ny od zwier cie dlo na w kosz tach wy twa rza -nia ener gii. Na stęp na spra wa to tech no lo giaCCS. Wia do mo, że tyl ko ona mo że w spo sóbza sad ni czy umoż li wić Pol sce re duk cję emi sjiCO2. Mo że do te go do pro wa dzić tak że bu do waener ge ty ki ją dro wej, ale to jest rok 2020 i la tapóź niej sze, tak że od na wial ne źró dła ener gii, aletyl ko w pew nym stop niu. To ko lej ne kosz ty.Ma my dy rek ty wę efektywności ener ge tycz -nej, we dle któ rej do ro ku 2016 mu si my uzy skaćpo pra wę wy ko rzy sta nia ener gii elek trycz nejo 9%. Ten cel nie zo sta nie osią gnię ty bez na kła -dów in we sty cyj nych, któ re znów w ja kimś stop -niu prze ło żą się na kosz ty. We dle sza cun ków,spo wo du je to wzrost kosz tów ener gii o 1-2%.Wy mie ni łem tu chy ba naj istot niej sze czyn ni kiwzro stu kosz tów ener gii, co nie zna czy, że wy -mie ni łem wszyst kie.I te raz ro dzi się py ta nie: co zro bić aby tenobiek tyw ny wzrost kosz tów nie prze no sił sięwprost na ce ny ener gii i nie ob cią żał nad mier niesze ro ko ro zu mia nych jej od bior ców? Oso bi ścieje stem zwo len ni kiem bar dzo sil nej kon ku ren cjina ryn ku. Pań stwo po win no więc two rzyć jaknaj lep sze wa run ki do roz wo ju ryn ku kon ku ren -cyj ne go. Rów no cze śnie uwa żam, że two rze niedu żych, sil nych or ga ni zmów go spo dar czychw pol skiej elek tro ener ge ty ce nie tyl ko nie jestprze szko dą w osią gnię ciu te go ce lu, ale wręczuła twia do tar cie do nie go. Pra wo po py tu i po da -ży, ja ko że ma cha rak ter obiek tyw ny, dzia ła ło,dzia ła i dzia łać bę dzie, tak że w od nie sie niudo tak spe cy ficz ne go ryn ku ja kim jest ry nekener gii elek trycz nej, co po ka za ły do świad cze -nia ostat nich lat, rów nież z pol skie go po dwór ka.

Du ża gru pa ener ge tycz na ma po ten cjał eko no -micz ny umoż li wia ją cy bu do wę no wych mo cy,ge ne ro wa nia po da ży, a więc ko rzyst ne go wpły -wa nia na kon ku ren cję na ryn ku.I jesz cze je den wą tek. Sko ro ma my świa do -mość, iż kosz ty, a więc i ce ny ener gii elek trycz -nej bę dą ro sły z przy czyn obiek tyw nych, to po -ja wia się pro blem ochro ny przed skut ka mi te gojej od bior ców ener go chłon nych, np. hut orazod bior ców tzw. wraż li wych. Już dziś ma myw kra ju od bior ców, któ rzy nie są w sta nie pła -cić za ener gię po obec nych ce nach, a co bę dziegdy one wzro sną? Nad roz wią za niem tychdwóch pro ble mów bar dzo in ten syw nie pra cu je -my. Po li ty ka ener ge tycz na przed sta wia takżedzia ła nia na kie ro wa ne na roz wój me cha ni -zmów kon ku ren cji na ryn ku ener gii. Ce lemdzia łań w tym za kre sie bę dzie za pew nie nie nie -za kłó co ne go funk cjo no wa nia ryn ku, a przez toprze ciw dzia ła nie nad mier ne mu wzro sto wi cen.W związ ku z tym prze wi dy wa ne jest wdro że nieno wej ar chi tek tu ry ryn ku ener gii elek trycz nejopar te go na sys te mie opłat wę zło wych, wpro -wa dze nie roz wią zań uła twia ją cych zmia nęsprze daw cy.– S. Kry stek: – Chciał bym tu przy wo łaćjesz cze je den obiek tyw ny czyn nik wzro stukosz tów wy twa rza nia ener gii elek trycz nej.Otóż w la tach 70. i 80. od da li śmy do użyt kuoko ło 11 tys. MW no wych mo cy w elek tro ener -ge ty ce. Dziś, z wol na, koń czy się re surstechniczny i moralny tych urzą dzeń. Sta rychblo ków nie spo sób zmo der ni zo wać, trze ba jeod bu do wać. A to kosztuje.– M. Du da: – Zga dzam się w peł ni z po glą -dem, że rze czą pod sta wo wą po win na być ana li -za źró deł wzro stu kosz tów. One są w lwiej czę -ści zwią za ne z ko niecz no ścią wy peł nie nia zo bo -wią zań unij nych. W na stęp nej zaś ko lej no ścipo win ni śmy się za sta no wić jak owe zo bo wią za -nia wy peł nić po ra cjo nal nych kosz tach. Niemoż na tu do pu ścić do sza sta nia pie niędz mi. Jestto trud ne, ale moż li we. Je że li ma my wy peł nić
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Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
– Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej

w Politechnice Warszawskiej



zo bo wią za nia wy ni ka ją ce z dy rek ty wy o bez -pie czeń stwie do staw ener gii elek trycz nej, tomu si my bu do wać no we mo ce. Przy czym po -win ny być sto so wa ne ta kie tech no lo gie, abyowe no we mo ce cha rak te ry zo wa ły się ni ski mikosz ta mi wy twa rza nia ener gii. Aby tak by ło,mu szą mieć wy so ką spraw ność, a więc i ni skąjed nost ko wą emi sję i w kon se kwen cji ni skiekosz ty wy twa rza nia. Or ga ny pań stwa po win nypo dej mo wać dzia ła nia po pie ra ją ce ta kie roz -wią za nia. Trze ba tak że wal czyć na fo rum Uniiaby nie prze rzu ca no na na sze bar ki nad mier nejlicz by zo bo wią zań. Tym cza sem, przy naj mniejdo nie daw na nie mie li śmy do sta tecz nie sil nejgru py eks per tów, któ rzy w fa zie przy go to wy -wa nia pro jek tów dy rek tyw bro ni li by na szychin te re sów. Ostat nim przy kła dem jest dys ku sjana po sie dze niu Ra dy Eu ro pej skiej, pod czas któ -re go roz ma wia no o wspól nym sta no wi sku UEja kie ma być przed sta wio ne na Kon fe ren cji Kli -ma tycz nej w Ko pen ha dze. Pol ska de le ga cjaprzed sta wi ła wie le ar gu men tów za tym by w ra -mach do fi nan so wy wa nia bied niej szych kra jówprzez UE i in ne bo ga te kra je, opła ty wno szo nena ten cel by ły uza leż nio ne od po zio mu PKB.Nie uży to na to miast bo daj naj sil niej sze go ar gu -men tu prze ma wia ją ce go za tym kry te rium. Mia -no wi cie te go, że kon cen tra cja ga zów cie plar nia -nych w at mos fe rze, zwłasz cza CO2, to nie jestefekt ich bie żą cej emi sji. One się ku mu lo wa łyprzez dzie siąt ki lat za spra wą naj bo gat szychkra jów świa ta. Nie spo tka łem się jed nak w Pol -sce ze sto sow ny mi wy li cze nia mi na ten te mati udo ku men to wa ny mi moc ny mi ar gu men ta mina na szą ko rzyść.– H. Maj chrzak: – My ślę, że ta kie ro zu mo -wa nie od sa me go po cząt ku to wa rzy szy ło jed nakna szej ak tyw no ści na płasz czyź nie unij nej. Jestna to wie le do wo dów. Uzgod nie nia, nie ja koprzy oka zji Pa kie tu Ener ge tycz no-Kli ma tycz -ne go, da ją ce nam wy dłu że nie cza su na za kupupraw nień do emi sji, by ły po chod ną do strze ga -nia te go, że na sza go spo dar ka od bie ga od stan -

dar dów ja kie są obec nie obo wią zu ją ce w UE.Że prze sta wie nie jej na bar dziej zdy wer sy fi ko -wa ną ener ge tycz nie, z wy ko rzy sta niem np.ener ge ty ki ją dro wej i ga zu wy ma ga cza su itd.Oczy wi ście za wsze moż na czuć nie do syt, uwa -żać, że moż na by ło wię cej... Nie je stem w sta nieprzy to czyć żad nych waż nych unij nych ak tówpraw nych, któ re by ły implementowane do pol -skiego pra wa, a rząd, w spo sób ak tyw ny, m.in.po przez śro do wi ska ener ge tycz ne nie uczest ni -czył by w ich po wsta wa niu. To, że cza sa mi tadzia łal ność nie jest wi dzia na, to in na spra wa.– J. Le wan dow ski: – Na wstę pie by ło wspo -mnia ne o kło po tach ja kie mie li śmy ze zor ga ni -zo wa niem dys ku sji na te mat cen ener gii. Cośw tym jest. Wpraw dzie mó wi my tu do tych czaso spra wach nie zwy kle waż nych, jed nak od roz -mo wy o ce nach ener gii, to ucie kli śmy. Czyn nikspe ku la cyj ny w ce nach ener gii elek trycz nej bezwąt pie nia wy stę pu je, ale jest on nie wiel ki. Tymzaś co w głów nej mie rze de ter mi nu je ce nę, sąkosz ty. I ich się zmniej szyć nie da, trze ba to ja -sno po wie dzieć. Bar dzo scep tycz nie oce niamcoś co sa mi stwo rzy li śmy i na zwa li śmy ryn -kiem ener gii. Jest tak róż ny od ryn ków gdziejest ma ga zyn, hur tow nia itd., że mam wąt pli wo -ści czy go w ogó le moż na na zwać ryn kiem. Po -win ni śmy przede wszyst kim pil no wać kosz tówi bez sen sow nie ich nie pod wyż szać. Kil ka dnite mu zaj rza łem do sta ty styk by zo ba czyć jakwy glą da re ali za cja zo bo wią zań w za kre sie ko -ge ne ra cji. W ze szłym ro ku wy pro du ko wa now ko ge ne ra cji 20 TWh, roz li czo no w ra machświa dectw 15 TWh, za 5 TWh za pła co no opła tęza stęp czą. W ko ge ne ra cji ga zo wej za pła co noza 1,5 TWh. W ten spo sób do NFO ŚiGW wpły -nę ło z ryn ku oko ło 500 mln zł. Tyl ko dla te go, żeby ła ide olo gia, iż nie moż na do stać rów no cze -śnie świa dec twa zie lo ne go i czer wo ne go. O półmi liar da zwięk szy ły się kosz ty. I bo ję się, że ta -kich sy tu acji moż na zna leźć znacz nie wię cej.– H. Maj chrzak: – To jest efekt błę dów in -ter pre ta cyj nych po peł nio nych przez ja kiś urząd,czy też urzę dy. O wie le groź niej sze jest gdykreu je się ry nek i po peł ni błę dy w za sa dach je -go funk cjo no wa nia. Na to miast spo ry in ter pre ta -cyj ne, na wet gdy za sa dy bę dą do bre, za wsze bę -dą mia ły miej sce. Obec nie pra cu je my w mi ni -ster stwie z udzia łem PSE Ope ra tor i UREnad ana li zą ist nie ją cych roz wią zań ryn ko wychi kre owa niem no wych.– J. Le wan dow ski: – Pod sta wo wym py ta -niem, gdy roz ma wia się o ce nach ener gii, jest:jak na uczyć się żyć w wa run kach gdy ener giajest dro ga, za rów no na po zio mie oby wa te la jaki przed się bior stwa? W la tach 60. mie li śmypierw szy sko ko wy wzrost cen ro py naf to weji wy da wa ło się, że to „za mor du je” świa to wą go -spo dar kę. I nic się nie wy da rzy ło, go spo dar kare la tyw nie szyb ko przy zwy cza iła się do no wychcen. Roz wią za nie pro ble mu wy so kich cen ener -gii nie mo że się spro wa dzać je dy nie do do to wa -nia bied nych oby wa te li i nie któ rych sek to rówgo spo dar ki.– H. Maj chrzak: – Po moc naj bar dziej po -trze bu ją cym nie do ty czy tyl ko ener gii, ale tak że

np. po mo cy miesz ka nio wej i jest na tu ral nymobo wiąz kiem pań stwa, spo łe czeń stwa oby wa -tel skie go. Co zaś ty czy po mo cy nie któ rym ener -go chłon nym sek to rom go spo dar ki, to nie cho dzio to by wspie rać nie efek tyw ną pro duk cję leczo wy rów na nie szans w kon ku ro wa niu na glo bal -nym ryn ku. Z pro du cen ta mi, któ rzy ku pu ją ta -niej ener gię bo jest ob cią żo na niż szą ak cy zą, bonie ma obo wiąz ku pro duk cji okre ślo nej ilo ścizie lo nej ener gii itp. 
• Od dłuż sze go cza su to czy się dys ku sja

na te mat uwol nie nia spod ta ry fo wa nia cen
ener gii elek trycz nej dla go spo darstw do mo -
wych. Z ostat nich in for ma cji wy ni ka, że
do uwol nie nia cen nie doj dzie. Zda niem Pa -
nów, w ja kim stop niu utrzy my wa nie ta ry fo wa -
nia cen ener gii dla go spo darstw do mo wych
prze szka dza ryn ko wi?

– H. Maj chrzak: – Nie moż na ryn ku ener giielek trycz nej po rów ny wać do in nych ryn ków,np. pro duk tów kon sump cyj nych, bo te ryn ki sąnie po rów ny wal ne. Je że li po mi nie my spe cy fi kęryn ku ener gii to mi mo wszyst ko po win ni śmydą żyć do te go aby był on do sko na ły z za cho wa -niem m.in. wa run ków funk cjo no wa nia pra wapo py tu i po da ży. Po pyt na ener gię nie jestwpraw dzie sztyw ny, ale wy ka zu je ma łą ela -stycz ność. Nie do sta tek po da ży mu si więc ge ne -ro wać wzrost cen. Z ko lei gdy ma my nad wyż kępo da ży nad po py tem, a mie li śmy ta ką sy tu acjęw na szej elek tro ener ge ty ce, to wy twór cy ener -gii są go to wi zre zy gno wać z czę ści mar ży, nie -ja ko odło żyć w cza sie efek ty swo jej pra cy. Jed -no cze śnie, sy tu acja ta bę dzie na nich wy wie ra łapre sję do ra cjo na li za cji kosz tów, któ rej do ko na -ją two rząc so bie wa run ki do funk cjo no wa niaw dłuż szym okre sie cza su, al bo nie. Ma ła ela -stycz ność ce no wo -po py to wa ener gii elek trycz -nej, brak dla niej sub sty tu tów spra wia ją, że jejry nek za cho wu je się ina czej niż ryn ki in nychdóbr. Dla te go po win ni śmy tak kre ować ten ry -nek aby ce ny na nim w spo sób sztucz ny nie by -ły win do wa ne w gó rę. Jed ny mi ze spo so bów
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na to są: roz bu do wa mo cy wy twór czych i li niiprze sy ło wych oraz li kwi da cja ba rier wej ściana ry nek. Spra wą nie zwy kle waż ną jest tak żetrans pa rent ność funk cjo no wa nia ryn ku.– M. Du da: – Utrzy my wa nie ta ry fo wa niaener gii dla go spo darstw do mo wych nie tyl kona ru sza za sa dy spraw ne go funk cjo no wa nia ryn -ku ener gii, ale rów nież nie skła nia do ra cjo na li -za cji zu ży cia ener gii.– H. Maj chrzak: – Nie są dzę aby kto kol wiekz nas miał wąt pli wo ści co do te go, że trze bauwol nić ce ny ener gii, skoń czyć z ich ta ry fo wa -niem dla go spo darstw do mo wych. Jest tyl ko py -ta nie: kie dy? Od po wiedź jest pro sta – gdy wdro -ży my me cha ni zmy ochro ny naj uboż szych.Droż sza ener gia wy zwo li na tu ral ne me cha ni -zmy ra cjo na li za cji jej zu ży cia. Szcze gól nie zaśdu że na dzie je po kła dam w sys te mie in te li gent -ne go opo mia ro wa nia, któ ry uła twi funk cjo no -wa nie nie tyl ko od bior cy ener gii, ale i jej wy -twór cy oraz uła twi ope ra to ro wi sys te mu elek -tro ener ge tycz ne go bi lan so wa nie mo cy.– J. Le wan dow ski: – Co zro bić by od bior caener gii był po waż nie trak to wa ny przez jej do -staw cę...?– M. Du da: –... zwięk szyć kon ku ren cję.?..– J. Le wan dow ski: – Wie le lat te mu do sta -łem umo wę do pod pi sa nia od swe go do staw cyener gii. Mo im zda niem by ła ona zbyt jed no -stron na i z ta ką ad no ta cją ode sła łem ją z po wro -tem. Bar dziej z cie ka wo ści co się bę dzie dzia łoniż by osią gnąć ja kiś efekt. Żad nej re ak cji.– J. Bil: – Nie daw no by łem świad kiem roz -mów du żych od bior ców ener gii z ener ge ty ka mi.Mo je zdu mie nie prze bie giem tych roz mów niemia ło gra nic. Już od lat na żad nym ryn ku w Pol -sce nikt w ten spo sób nie roz ma wia ze swy miklien ta mi. Tak nie od po wie dzial nie mo gą się za -cho wy wać do staw cy je dy nie na nie kon ku ren -cyj nym ryn ku. Spra wa na stęp na. Rząd fun du jeklien tom nie kon ku ren cyj ną struk tu rę ryn kukon so li du jąc sek tor, ob cią ża ener gię jed nymz naj wyż szych po dat ków ak cy zo wych, co ge ne -ru je wzrost cen ener gii, a na stęp nie szu ka roz -wią zań chro nią cych naj słab szych od bior cówprzed wy so ki mi ce na mi ener gii. Jed ną rę ką za -bie ra, dru gą zaś da je.– M. Du da: – Nie za bar dzo da je, bo przy po -mo cy róż nych roz wią zań praw nych pró bu jeprze rzu cić obo wią zek so cjal ny na ener ge ty kę.– H. Maj chrzak: – Roz wią za nia, któ re pro -po nu je my, po le ga ją na tym, że od bior ca wraż li -wy bę dzie ko rzy stał z tań szej ener gii, któ rą jejdo staw ca bę dzie roz li czał przez po da tek VAT.– S. Kry stek: – W ener ge ty ce za wsze bę dzieist niał kon flikt mię dzy za sa da mi wol ne go ryn kui za sa da mi so li da ry zmu spo łecz ne go. Choć byspra wa przy łą czeń. W miej sco wo ściach nad -mor skich Środ ko we go Wy brze ża zmo der ni zo -wa no sieć. Gdy by pa trzeć na to tyl ko z eko no -micz ne go punk tu wi dze nia, to te in we sty cjezwró cą się za 125 lat. To zna czy, że tych sie cinie na le ża ło mo der ni zo wać?
• W nie któ rych krę gach pro fe sor skich per -

spek ty wy ra cjo na li za cji kosz tów w ener ge ty ce
wi dzi się w roz wo ju ener ge ty ki roz pro szo nej.

W ja kim za kre sie ener ge ty ka roz pro szo na mo że
po móc w ra cjo na li za cji kosz tów i cen ener gii?– H. Maj chrzak: – Naj pierw na le ża ło by bar -dzo pre cy zyj nie zde fi nio wać po ję cie ener ge ty kiroz pro szo nej bo, pó ki co, nie jest ona pre cy zyj -nie okre ślo na. Je że li ist nie ją moż li wo ści bu do -wy ma łych źró deł od na wial nych ener gii – wod -nych przy ist nie ją cych ja zach, bio ma so wych,wia tro wych itp., to błę dem by ło by tych moż li -wo ści nie wy ko rzy stać. Je że li na to miast ktoś są -dzi, że du żą ener ge ty kę sys te mo wą moż na za -stą pić ma ły mi źró dła mi ener gii, to tak się nie da.Moż na na to miast co naj wy żej mó wić o pew nejrów no wa dze mię dzy du żą ener ge ty ką sys te mo -wą, a ma ły mi, lo kal ny mi źró dła mi ener gii.– J. Le wan dow ski: – My ślę, że „nie któ rekrę gi pro fe sor skie” pa trzą skraj nie ina czejna ener ge ty kę roz pro szo ną niż zo sta ło to przed -sta wio ne w py ta niu. Je że li ja kaś spo łecz ność lo -kal na chce być nie za leż na ener ge tycz nie i zbu -do wać so bie źró dło ener gii, to pro szę bar dzo.Tyl ko dla cze go „Ko wal ski”, od da lo ny od te gomiej sca o set ki ki lo me trów, ma za to pła cić?Wszyst kie tech no lo gie ener ge ty ki roz pro szo nejsą droż sze od ener ge ty ki sys te mo wej, wy ma ga -ją więc spe cjal nych do płat. Dla cze go więc mampła cić za to, że ktoś ma ocho tę na po sia da nie lo -kal nej ener ge ty ki? A co z kosz ta mi re zer wo wa -nia mo cy dla tej ener ge ty ki?– H. Maj chrzak: – Mu si my roz bu do wać po -łą cze nia trans gra nicz ne. Je że li bo wiem na si są -sie dzi ma ją du ży po ten cjał ta niej ener gii ze źró -deł ją dro wych, to po win ni śmy dą żyć do te go bygo wy ko rzy stać. Ale nie po to by ograniczyćrozwój polskiego podsektora wytwarzania leczby na ryn ku zmu sić go do po szu ka nia dalszychre zerw kosz to wych i ogra ni czyć spe ku la cję.
•Wszy scy zga dza my się z tym, że aby zra cjo -

na li zo wać kosz ty w pol skiej ener ge ty ce mu si my
odejść od mo no kul tu ry wę glo wej. Wpro wa dzić
ener ge ty kę ją dro wą, tak że z cza sem roz pro szo -
ną. Te go nie da się do ko nać bez in ge ren cji
pań stwa. Sam ry nek z tym so bie nie po ra dzi.

– H. Maj chrzak: – Pań stwo po win no in ge ro -wać tyl ko w te ob sza ry ener ge ty ki, któ re słu żąuni wer sal nym ce lom. Np. wdro że nie ener ge ty kiod na wial nej, bo wy ma ga wspar cia ze wzglę duna uza sad nio ne wyż sze kosz ty jej funk cjo no wa -nia. Na to miast zmia na na szej struk tu ry pa li wo -wej w ener ge ty ce po win na, mo im zda niem, od -by wać się na za sa dach ryn ko wych. Ro lą zaśpań stwa po win no być stwo rze nie me cha ni -zmów, głów nie praw nych, aby ta zmia na na szejstruk tu ry pa li wo wej mo gła się od by wać na ryn -ku w mia rę swo bod nie. Pań stwo mu si więcstwo rzyć wa run ki aby mo gła po wstać ener ge ty -ka ją dro wa.– J. Bil: – Są dzę, że czas skoń czyć z do gma -tem, iż wę giel sta no wi o na szym bez pie czeń -stwie ener ge tycz nym. Bo nie sta no wi. Po pierw -sze – wy do by wa ny z głę bo ko ści po nad 1000 m,jest dro gi. Po dru gie – czym róż ni się szan tażRo sji wo bec nas w od nie sie niu do ga zu,od szan ta żu na sze go gór nic twa, któ re jest niedo koń ca zre struk tu ry zo wa ne, rosz cze nio we?Na nim nie moż na po le gać o czym prze ko na łasię ener ge ty ka w 2008 ro ku. Wnio sek? Nie mo -że my bu do wać na sze go bez pie czeń stwa ener ge -tycz ne go wyłącznie na wę glu.– M. Du da: – Zre du ko wa nie ro li pań stwaw zmia nie struk tu ry pa li wo wej na szej ener ge ty -ki je dy nie do stwo rze nia me cha ni zmów uła -twia ją cych tę zmia nę, to jed nak za ma ło. Wia do -mo, że pierw sze blo ki ją dro we kosz tu ją dro żej,niż ko lej ne. I np. w USA zo rien to wa no się, żepo 30 la tach nie bu do wa nia blo ków ją dro wych,by ich bu do wa po now nie ru szy ła, ko niecz ne sąpew ne im pul sy w po sta ci po mo cy pu blicz nej– dla sze ściu pierw szych elek trow ni wpro wa dzasię istot ne ulgi w po dat ku kor po ra cyj nym. Na to -miast u nas mil czy się na ten te mat są dząc, że tedo dat ko we kosz ty in we sto rzy po kry ją z wła -snych kie sze ni.– S. Kry stek:: – Od cho dze nie od mo no kul tu -ry wę glo wej w pol skiej elek tro ener ge ty ce, jejdy wer sy fi ka cja pa li wo wa jest dzia ła niem słusz -nym. Trze ba mieć jed nak świa do mość, że jest topro ces dłu go trwa ły. Rów no cze śnie, nie za po mi -naj my, że wę giel moż na im por to wać, że w prze -ci wień stwie do ryn ku ro py i ga zu je go świa to wyry nek jest praw dzi wym ryn kiem i wy stę pu jąna nim nie po rów na nie mniej sze moż li wo ścispe ku la cji i ma ni pu la cji.– H. Maj chrzak: – Co do te go ostat nie gomiał bym pew ne wąt pli wo ści. W ostat nim cza -sie mie li śmy sy tu ację gdy, z róż nych po wo -dów, wę gla bra ko wa ło i na ryn ku świa to wym,i kra jo wym. Pro szę też przyj rzeć się ce nomwę gla im por to wa ne go lo co na sze por ty w cią -gu ostat nich dwóch lat. Dla te go uwa żam, żepo win ni śmy mo bi li zo wać na sze gór nic twodo ra cjo na li za cji swe go dzia ła nia i ogra ni cza -nia kosz tów, aby by ło zdol ne kon ku ro waćz do staw ca mi in nych pa liw. Ono po win nomieć istot ny udział w do sta wach ener gii pier -wot nej dla na szej ener ge ty ki. Czy ten udziałpo wi nien wy no sić 40, 50, czy też 60% – torzecz do dys ku sji.
• Dzię ku je my za roz mo wę.
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• Czy mógł by Pan po wie dzieć jak dłu go fir ma dzia ła na Pol -
skim ryn ku i ja kie są jej po wią za nia z kon cer nem GEA?– Fir ma ist nie je na pol skim ryn ku od 1995 ro ku i dzia ła przedewszyst kim na ryn ku ener ge tycz nym. Zo sta ła za ło żo na ja ko spół kaz więk szo ścio wym ka pi ta łem nie miec kim. Jej głów ny mi ce la miby ło za opa trze nie prze my słu ener ge tycz ne go w urzą dze niado chło dze nia wo dy tech no lo gicz nej. Fir ma ofe ru je od lat blo kizra sza ją ce, zra szal ni ki oraz wy po sa że nie chłod ni wen ty la to ro -wych i chłod ni ko mi no wych.W 1995 r. gdy fir ma za czy na ła dzia łal ność na ryn ku pol skimmia ła już wie le od dzia łów na świe cie mi. in. w Cze chach, Wiel kiejBry ta nii, Ho lan dii, Wło szech, a do lat 90-tych po wsta ły no we spół -ki w USA, Ame ry ce Po łu dnio wej, Eu ro pie i Azji. Wte dy fir ma na -zy wa ła się 2H Plast Pol ska. W 2006 r. sta ła się wła sno ścią kon cer -nu GEA, któ ry wcze śniej był kon ku ren cją, któ ra po pew nym cza -sie ode szła z ryn ku pol skie go. Da ło to jesz cze więk sze moż li wo ściprzy wspar ciu ka pi ta ło wym i tech nicz nym ze stro ny GEA.GEA Gro up z sie dzi bą w Bo chum to świa to wy kon cern zrze sza -ją cy po nad 250 przed się biorstw w 50 kra jach, za trud nia po -nad 20 000 pra cow ni ków. Kon cern sku pia swo ją dzia łal nośćprzede wszyst kim w sek to rach: ener ge tycz nym, in ży nie rii i ochro -ny śro do wi ska, che micz nym, spo żyw czym, a tak że far ma ceu tycz -nym i ko sme tycz nym.W la tach 1998–1999 uda ło nam się roz sze rzyć ofer tę o urzą dze -nia do oczysz cza nia ście ków i ich mo der ni za cji. Od te go cza su bu -du je my, mo der ni zu je my i za opa tru je my w urzą dze nia śred nie i du -że oczysz czal nie ście ków. W związ ku z tym na zwa fir my zo sta łazmie nio na na GEA 2H Wa ter Tech no lo gies Sp. z o.o.
• Jak wy glą da struk tu ra fir my? Z ja kich skła da się dzia łów? – Ma my roz wi nię ty dział sprze da ży i re pre zen tan tów han dlo -wych. Pro mu ją oni na sze wy ro by rów nież na tar gach bran żo wych.W dzia le oczysz czal ni ście ków pro du ko wa ne i ser wi so wa ne sąurzą dze nia do oczysz czal ni ście ków. Pra cu ją tam in sta la to rzy, kon -ser wa to rzy i tech no lo dzy zaj mu ją cy się wdra ża niem na szych tech -no lo gii. Dział trans por tu zaj mu je się tak że usłu ga mi trans por to wy -mi świad czo ny mi na ze wnątrz. Naj więk szym dzia łem jest jed nakdział chłod ni ko mi no wych. Moż na po wie dzieć, że jest on krę go -słu pem fir my. Od bior ca mi je go pro duk tów i usług jest przedewszyst kim ener ge ty ka.Wspól nie z „fir mą mat ką”, w ra mach dzia łań mar ke tin go wych,or ga ni zu je my co ro ku kon fe ren cje ma ją ce na ce lu wdra ża nie no -wych tech no lo gii, in for mo wa nie o tren dach pa nu ją cych na ryn ku.Po sia da my za ple cze na uko we wraz z la bo ra to rium do po mia rówspraw no ści i sku tecz no ści pro duk tów. Współ pra cu je my tak że z li -cen cjo no wa ny mi przez nas fir ma mi dzia ła ją cy mi pod na szym nad -zo rem.
•Któ re urzą dze nia pro du ko wa ne przez GEA 2H Wa ter Tech no -

lo gies są przy sło wio wym „oczkiem w gło wie”?– Od sa me go po cząt ku, jesz cze ja ko 2H Plast Pol ska, pro mu je -my spe cjal ny typ zra szal ni ka wy ko na ny z po li pro py le nu. W ra -mach opa ten to wa nej tech no lo gii ma my li nię pro duk cyj ną te go wy -

ro bu. Od lat z po wo dze niem ofe ru je my te zra szal ni ki nie tyl kona ryn ku pol skim, ale i ryn kach za gra nicz nych. Nie sta no wi mykon ku ren cji dla firm pro wa dzą cych re mon ty chłod ni i dzia łal nośćty po wo wy ko naw czą. Sku pia my się przede wszyst kim na za opa -trze niu w wy po sa że nie w do bre i spraw dzo ne pro duk ty po sia da ją -ce od po wied nie gwa ran cje, cer ty fi ka ty i do brą lo gi sty kę.
• A ja kie cer ty fi ka ty i ate sty po sia da fir ma?– Po sia da my m.in. cer ty fi ka ty: dla sys te mu Za rzą dza nia wg ENISO 9001:2000, Cer ty fi kat Fir ma Bli ska Śro do wi sku 2008, apro -ba ta tech nicz na na wy peł nie nia pa kie to we złóż bio lo gicz nych,apro ba ta tech nicz na na ele men ty dre na żu roz są cza ją ce go GEA 2H,a tak że ate sty hi gie nicz ne: na blo ki wy peł nia ją ce o struk tu rze „pla -stra mio du” oraz na wy peł nie nia la me lo we 2H TU BE dek.
•W Pa na fir mie wy stę pu je znacz ne zróż ni co wa nie i spo ry asor -

ty ment pro duk tów. Czy sze ro ka ofer ta nie po wo du je pro ble mów
na przy kład z ja ko ścią?– Jest to kwe stia or ga ni za cji. Po szcze gól ni pra cow ni cy są od po -wie dzial ni za okre ślo ne gru py to wa rów i dzię ki te mu uni ka my za -mie sza nia. Po ma ga nam w tym spraw ny sys tem ma ga zy no wa niai lo gi sty ki. Ma my też bar dzo głę bo ką kon tro lę ja ko ści na szych wy -ro bów. Od mo men tu do sta wy ma te ria ły są ca ły czas mo ni to ro wa -ne pod czas ca łe go pro ce su pro duk cyj ne go, aż do uzy ska nia wy ro -bu fi nal ne go. Je ste śmy w sta nie stwier dzić z ja kiej do sta wy i ja kiejpar tii ma te riał jest w da nym wy ro bie koń co wym i gdzie zo stał onza in sta lo wa ny.
• Ja kie są za le ty ofe ro wa nych przez Pa na fir mę pro duk tów

w po rów na niu ze sprze da wa ny mi przez kon ku ren cję?– Jak już mó wi łem, cią gle pod no si my ja kość na szych pro duk -tów, dzię ki na sze mu sys te mo wi kon tro li. Ma my do brze zor ga ni zo -wa ną lo gi sty kę, dzię ki któ rej wy ko nu je my na wet bar dzo du że zle -ce nia na czas. Wspie ra my na szych klien tów i roz wią zu je my wrazz ni mi pro ble my je że li się po ja wia ją. Głów nym atu tem i po wo demna sze go suk ce su jest tech no lo gia wy twa rza nia na szych wy ro bówz po li pro py le nu obok pro duk tów z PCV. Jed nak że w prze ci wień -stwie do po li pro py le nu, PCV jest ma te ria łem trud nym przy uty li -za cji, wy mia nie, wy ma ga sto so wa nia kle jów i roz pusz czal ni kówdo mon ta żu. Wią że się to z więk szy mi wy ma ga nia mi BHP, do ty -czą cy mi miej sca bu do wy, ce ną i in nym za cho wa niem nie jed no li te -go ma te ria łu pod czas pra cy. Wie lu in we sto rów prze cho dzi na mo -del zra szal ni ka z po li pro py le nu.
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•A co mo że Pan po wie dzieć o pro duk tach dla go spo dar ki wod -
nej?– Rów nież ta gru pa na szych wy ro bów wy ko ny wa na jest z po -li pro py le nu. Ma to du że zna cze nie na przy kład przy oczysz czal -niach ście ków, po nie waż ma my do czy nie nia z wo dą prze cho -dzą cą do grun tu lub do wo dy pit nej. Roz wi nę li śmy gru pę na -szych pro duk tów od osad ni ków wie lo stru mie nio wych po przezfil try bio lo gicz ne, se pa ra to ry. Od pro duk tów kon ku ren cji róż niąsię one głów nie ma te ria łem, z któ re go zo sta ły wy ko na ne. Ca łyczas pro wa dzi my ba da nia do ty czą ce struk tu ry ma te ria łu i wy -daj no ści.
• Jak GEA 2H Wa ter Tech no lo gies ra dzi so bie z ochro ną śro -

do wi ska?– Po li pro py len, z któ re go pro du ku je my więk szość na szych wy -ro bów jest ma te ria łem śro do wi sko wym, ła twym do uty li zo wa nia,ale na wet z te go ma te ria łu sta ra my się pro du ko wać w for mie bez -od pa do wej. Od pa dy pod le ga ją re cy klin go wi, czy li są po now niewpro wa dza ne do pro duk cji. Trud niej jest z PCV, z któ re go też pro -du ku je my część wy ro bów. Ma te riał ten w ma łych ilo ściach jestuty li zo wa ny przez spe cja li stycz ne fir my po sia da ją ce upraw nie niado uty li za cji te go ty pu ma te ria łów.
• Ja kie in we sty cje zo sta ły ostat nio zre ali zo wa ne, a ja kie pla nu -

ją Pań stwo w naj bliż szym cza sie? – Na sze in we sty cje do ty czą przede wszyst kim cią głe go pod no -sze nia ja ko ści na szych pro duk tów. Wpro wa dza my no we zra szal -ni ki i in ne no wo ści na ry nek. Od po wia da ją one tren dom ryn ko -wym i i są zgod ne z no wo cze sny mi tech no lo gia mi. Ostat nio roz -po czę li śmy pro duk cję no we go ty pu zra szal ni ka pro sto ka na ło we -go FMP, zra szal ni ka sie cio we go do chło dze nia wo dy o du żym za -nie czysz cze niu, jak rów nież no we ro dza je od kra pla czy i dysz zra -sza ją cych. W dzia le pro duk tów dla go spo dar ki wod nej wpro wa -

dzi li śmy sys tem zło ża za nu rzo ne go, sys te my do gro ma dze niawód re ten cyj nych w zbior ni kach. W związ ku z tym roz bu do wu je -my i bę dzie my na dal roz bu do wy wać cią gi i li nie tech no lo gicz new na szej fir mie.
• Czy GEA 2H Wa ter Tech no lo gies pro wa dzi spon so ring?– Tak wspie ra my za ło gę Ome gi Klu bu Spor tów Wod nych HUT -NIK Po go ria z Dą bro wy Gór ni czej, któ ry w ostat niej edy cji za -jął V miej sce podczas Re gat Pu cha ru Pol ski, na stęp ne 2 edy cjejesz cze przed Ni mi. Pa tro na tem ob ję li śmy tak że gru pę mło dych te -ni si stów sto ło wych Sti ga z Płoc ka, ostat nio uda ło im się wejśćdo trze ciej li gi.
• Dzię ku ję za roz mo wę.
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P
ro wa dzi dzia łal ność na pol skim ryn -ku i po za je go gra ni ca mi od bli -sko 20 lat. Jest dziec kiem moż li wo -ści ja kie stwo rzy ła trans for ma cja go -spo dar cza i wo li prze nie sie nia na pol skigrunt do świad czeń me ne dżer skich zdo by -tych w Niem czech przez jej za ło ży cie li– Krzysz to fa Gą sior ka i Bo le sła wa Ja ni -

ka. By ła nad Wi słą pre kur so rem w do sta -wie i mon ta żu no wo cze snych rusz to wań,pier wot nie głów nie dla bu dow nic twa ku ba -tu ro we go, od kil ku ostat nich lat sku pia jącsię przede wszyst kim na in we sty cjachi mo der ni za cjach w prze my śle. Mo wao fir mie BIS plet tac Sp. z o.o. z Ostrze -szo wa.
Po cząt ki

Współ za ło ży cie le spół ki w koń cu lat 80.pra co wa li w Niem czech na kon trak tach z ra -mie nia fir my Tech ma z Ostrze szo wa, nad -zo ro wa li pra ce obej mu ją ce mon taż rusz to -wań. – Po zna łem bran żę, pro wa dzi łem ja ko
kie row nik, na prze strze ni dwóch lat, sie dem
kon trak tów – mó wi Krzysz tof Gą sio rek pre -zes za rzą du BIS plet tac sp. z o.o. – Wró ci łem
do kra ju, Tech ma by ła w kry zy sie. My śla łem
o no wym za ję ciu, był to czas hi sto rycz nej
zmia ny, praw dzi wych wy zwań. Zdo by tą wie -
dzę nie tyl ko na tu ry tech nicz nej na te mat
rusz to wań chcia łem wy ko rzy stać w kra ju.
Skon tak to wa łem się z sze fem fir my Plet tac
w Plet ten ber gu, pro du ku ją cej rusz to wa nia,
pro po nu jąc utwo rze nie wspól ne go przed się -
bior stwa w Pol sce. Roz po zna wa łem ry nek
i na pod sta wie je go ana li zy do sze dłem
do prze ko na nia, że nie ma szans na sprze daż
tych no wo cze snych rusz to wań w Pol sce
– by ły zu peł nie nie zna ne, za dro gie (wy so ki
kurs nie miec kiej mar ki), a ich ewen tu al ny
im port po dra ża ło wy so kie cło. Na ro dzi mym
ryn ku do mi no wa ły pro ste rusz to wa nia ru ro -
wo -złącz ko we, rusz to wa nia „war szaw skie”
i drew nia ne rusz to wa nia dra bi no we. Je dy ną
szan są na ich sprze daż w tym cza sie by ła ich
po pu la ry za cja po przez wy na jem. Part ner
nie miec ki zgo dził się z my mi wnio ska mi i 4
wrze śnia 1991 r. zo sta ła za re je stro wa na
plet tac Sp. z o.o. z udzia łem ka pi ta łu za gra -
nicz ne go.Udzia łow ca mi fir my zo sta li i są ni mi na -dal: Krzysz tof Gą sio rek, Bo le sław Ja nik(wi ce pre zes za rzą du) i kon cern plet tac AGz Plet ten ber gu. W 2005 ro ku więk szo ścio -wym udzia łow cem zo stał kon cern Rhe in -holdt&Mah la, obec nie Bil fin ger Ber ger In -du strial Se rvi ces AG Mo na chium, na le żą cydo glo bal ne go kon cer nu Bil fin ger Ber ger

AG Man he im. W 2007 ro ku na stą pi ła zmia -na na zwy fir my z R&M plet tac na BIS plet -tac. W 2009 ro ku udzia łow cem zo sta ła fir -ma BIS Mul ti ser wis z Krap ko wic, tak żezwią za na z kon cer nem. Pierw szym sztan -da ro wym obiek tem, w któ re go bu do wie za -sto so wa no rusz to wa nia fir my był ho telJan III So bie ski w War sza wie.– Zo sta ły przy wie zio ne kil ko ma ti ra mi
z Nie miec, sa mi mie li śmy wów czas 2 pra -
cow ni ków wspo ma ga ją cych mon taż – wspo -mi na pre zes Gą sio rek. – W la tach 1991–92
głów nym na szym ryn kiem by ła War sza wa,
uczest ni czy li śmy w bu do wie nie mal wszyst -
kich wy so kich bu dyn ków ta kich jak sie dzi ba
cen tra li ban ku Pe kao SA, biu row ca Re form
Pla za czy TU iA War ta. Na do brą spra wę nie
mie li śmy kon ku ren cji.

Roz wój
Po wsta ją od dzia ły w War sza wie, Wro cła -wiu, Po zna niu i na Gór nym Ślą sku. Cen tra -la w Ostrze szo wie ob słu gu je po zo sta łe bu -do wy kra jo we. Zo sta je tak że za ło żo ny od -dział w Niem czech – Nie der las sung Gel sen -kir chen. Fir ma nie mal od chwi li po wsta niare ali zu je zle ce nia w Niem czech (z cza sempo ja wi się w in nych kra jach). Pra cow ni cyzdo by wa ją wie dzę, uni kal ne umie jęt no ści– do tych czas w Pol sce nie był zna ny za wódmon te ra rusz to wań, nie by ło od po wied nichszkół. Na ukę sta no wi ła prak ty ka, a ta wy -ma ga ła spo re go sa mo za par cia. Pra ca bę dą cąza ra zem szko le niem od by wa ła się pod nad -zo rem do świad czo nych pra cow ni ków, fa -chow cy prze ka zy wa li wie dzę no wi cju szom.

– I tak to szło – mó wi Krzysz tof Gą sio -rek. – W Niem czech od po cząt ku pra co wa -
li śmy na pro jek tach dla prze my słu (elek -
trow nie, elek tro cie płow nie, hu ty, ra fi ne rie,
za kła dy che micz ne, i tak jest do dziś).
W 1996 ro ku po ja wi ła się w kra ju kon ku -
ren cja – fir ma RöRo Mon taż Tech ni ka
Rusz to wań, też pol sko -nie miec kie jo int ven -
tu re (obec nie Thys sen Krupp Xe rvon Pol -
ska), ad re su ją ca swą ofer tę głów nie
do bran ży elek tro ener ge tycz nej. My na dal
ob słu gi wa li śmy głów nie bu dow nic two wiel -
ko ga ba ry to we, czy niąc na tym po lu du że in -
we sty cje, zwięk sza ją ce po ten cjał re ali za -
cyj ny fir my. Spek ta ku lar nym przy kła dem
ta kich do ko nań w jed nym miej scu i cza sie
by ły Zło te Ta ra sy – do star czy li śmy na ich
bu do wę po nad 100 tys. m3 rusz to wań. Pra -
co wa ła tam jed no cze śnie naj licz niej sza
w hi sto rii fir my eki pa, obo wią zy wał spe cy -
ficz ny, ści śle prze strze ga ny har mo no gram
bu do wy, wy ma ga ją cy współ pra cy z fir ma mi
róż nych spe cjal no ści. To by ło dla nas cen ne
do świad cze nie.Spół ka BIS plet tac prócz do sta wy, mon -ta żu i de mon ta żu rusz to wań ofe ru je ich pro -jek to wa nie. Wy ko nu je do ku men ta cję tech -nicz ną rusz to wań, ob li cze nia sta tycz nełącz nie z pla na mi za bu do wy rusz to wań.

Zmia na
BIS plet tac zdo by wał no wych klien tów,zwięk szał co rocz nie ob ro ty, ko niunk tu raw bu dow nic twie by ła do bra. W 2006 ro kujej sze fo wie de cy du ją się na zmia nę.– Trzy la ta te mu pod ję li śmy stra te gicz -

ną de cy zję. Mi mo bar dzo do brej sy tu -
acji w bu dow nic twie ku ba tu ro wym zde cy do -
wa li śmy się wyjść z mon ta żu rusz to wań fa -
sa do wych i skon cen tro wa li śmy się na usłu -
gach w prze my śle – re la cjo nu je pre zes BISplet tac. – To by ła bar dzo trud na de cy zja,
gdyż usłu gi dla bu dow nic twa ku ba tu ro we go
sta no wi ły w 2006 ro ku 85 % ob ro tów kra jo -
wych. Sto so wa ne do tąd rusz to wa nia fa sa do -
we by ły ma ło przy dat ne w prze my śle. Ko -
niecz ne by ły wie lo mi lio no we in we sty cje
w rusz to wa nia mo du ło we. Stra te gia ta zo -
sta ła za ak cep to wa na przez nasz kon cern
z Mo na chium. Do sta li śmy znacz ne wspar cie
fi nan so we, co po zwo li ło nam w cią gu pa ru
lat prze bran żo wić się i stać się czo ło wym
gra czem w usłu gach rusz to wa nio wych dla
prze my słu. Ta kich zmian nie moż na by ło
prze pro wa dzić bez za an ga żo wa nia się ca łej
za ło gi, szcze gól nie pra cow ni ków za trud nio -
nych bez po śred nio na bu do wach. Na si mon -
te rzy, bry ga dzi ści, maj stro wie, kie row ni cy
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bu dów po ka za li, że po tra fią szyb ko przy sto -
so wać się do no wej sy tu acji. Po ka za li kla sę.
Nie oce nio ne sta ły się na sze do świad cze nia
wy nie sio ne z bu dów w elek trow niach i ra fi -
ne riach w Niem czech, Ho lan dii, Bel gii,
Nor we gii i Szwe cji.Cel zo stał zre ali zo wa ny. Pro por cjew port fe lu klien tów fir my ule gły od wró ce -niu – obec nie 85 proc. jej ob ro tów kreu jeprze mysł – fir ma jest obec na na nie malwszyst kich naj waż niej szych bu do wachprze my sło wych w Pol sce. Zwięk szy łaznacz nie za trud nie nie prze kra cza ją ce obec -nie 530 osób, ob rót w 2008 r. się gnął 53 mlnzł a w br. za pew ne prze kro czy 60 mln zł.BIS plet tac tyl ko w la tach 2005–2009 zre -ali zo wał bądź kon ty nu uje re ali za cje kil ku -dzie się ciu zle ceń w kra ju i za gra ni cą, głów -nie dla ener ge ty ki, prze my słu che micz ne goi pe tro che micz ne go. Wy mień my ty tu łemprzy kła du in we sty cje re ali zo wa ne w Niem -
czech: za kła dy BASF, ra fi ne rie Es so, Mi roczy BP, elek trow nie RWE i Ste ag, hu ta że la -za Thys sen Krupp, w Szwe cji: ra fi ne ria Pre -em raf, hu ty mie dzi, spa lar nia śmie ci, cie -płow nia, za kła dy che micz ne Bo re alis,
Fran cji: elek trow nia, Hisz pa nii: za kła dyche micz ne DOW, Nor we gii: stocz niaAKER, ra fi ne ria Shell, Ho lan dii: za kła dyche micz ne Bo tlek, ra fi ne rie Vo pak i Es so,za kła dy BASF. Wśród re ali za cji kra jo wychsą m.in. pro jek ty w PKN Or len, PCC Ro ki -ta, Ra fi ne ria Lo tos, Za kła dy Azo to we An -wil, Za kła dy Azo to we Kę dzie rzyn, Elek -trow nie: Ja worz no i Ja worz no II, Pąt nówi Pąt nów II, Ryb nik, Opo le, Ła gi sza, Beł -cha tów, Ko zie ni ce, Elek tro cie płow nia Sie -kier ki i Sto ra En so (Ostro łę ka).– Sztan da ro wą re ali za cją na rzecz ener -
ge ty ki w kra ju był kon trakt na kom plek so wą
ob słu gę w za kre sie rusz to wań mo der ni za cji
Blo ku nr 4 w elek trow ni Beł cha tów. Kon -
trakt za war ty z fir mą z na sze go kon cer nu
Ste in mu el ler In stand se zung Kra ftwerk
GmbH re ali zo wa ny sty czeń – li sto pad 2009
po zwo lił na spraw dze nie się na szej za ło gi
„w bo ju”. Kie row nik Bu do wy – Ro bert Bąk

po ra dził so bie z co dzien ną ko or dy na cją kil -
ku dzie się ciu pra cow ni ków, lo gi sty ką.
Wzor co wa współ pra ca z na szym Zle ce nio -
daw cą oraz służ ba mi utrzy ma nia ru chu i in -
we sty cji Elek trow ni Beł cha tów, do trzy ma -
nie wszyst kich ter mi nów, ja kość mon ta żu
i chy ba co naj waż niej sze – bez wy pad ko wa
pra ca, to do wód na to, że pra cow ni ków BIS
plet tac moż na już na zwać pro fe sjo na li sta mi
w tej tak trud nej bran ży ja ką jest mon taż
rusz to wań prze my sło wych – in for mu je pre -zes Gą sio rek.

– Ce ni my so bie bar dzo współ pra cę ze
spół ka mi na sze go kon cer nu. Od kil ku na stu
lat fir ma Arn holdt z Gel sen kir chen jest na -
szym głów nym part ne rem z Nie miec. Dzię ki
tej współ pra cy ca ła na sza fir ma nie wy łą -
cza jąc Pre ze sów na uczy ła się bran ży rusz to -
wań. Re ali zo wa ne w Szwe cji od 2005 ro ku
kon trak ty z fir mą Mi xab przy czy ni ły się
w cią gu ostat nich pra ru lat do zwie lo krot -
nie nia wza jem nych ob ro tów, a na szym pra -
cow ni kom za gwa ran to wa ły sta bil ną pra cę
na tak atrak cyj nym ryn ku ja kim jest Szwe -
cja. Nie moż na po mi jać ryn ku kra jo we go,
na któ rym dzia ła ją 3 spół ki na sze go kon cer -
nu. BIS Izo mar Sp. z o.o. z sie dzi bą w War -
sza wie spe cja li zu ją cą się w kom plek so wych
re ali za cjach izo la cji prze my sło wych, dla
któ re go z po wo dze niem zre ali zo wa li śmy ob -
słu gę pro jek tu „Bu do wa blo ku 460 MW
w elek trow ni w Ła gi szy”. BIS Ma in Serv
Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie spe cja li zu -
ją ca się w out so ur cin gu utrzy ma nia ru chu,
współ pra ca z któ rą na więk szą ska lę jest tyl -
ko kwe stią cza su. BIS Mul ti ser wis Sp. z o.o.
z Krap ko wic – naj więk sza fir ma kon cer nu
BIS w Pol sce i nasz obec ny Wspól nik, z któ -
rym zre ali zo wa li śmy sze reg pro jek tów
na ter enie Pol ski. Pod su mo wa jąc tę część
– sy ner gia w BIS to nie tyl ko sło wo, to fakt,
któ ry spraw dza się w prak ty ce i cią gle ma
du że re zer wy do za go spo da ro wa nia.

Lu dzie
Mot to BIS plet tac brzmi: Twój kom pe -

tent ny part ner w po ko ny wa niu wy so ko ści.

Krzysz tof Gą sio rek wy ja śnia, że sło wowy so kość od no si się do tech ni ki obej mu -ją cej rusz to wa nia i lo gi sty kę. A kom pe -ten cje od no szą się do za ło gi, na któ rejopie ra się roz wój fir my. Kwe stią klu czo -wą jest zna le zie nie do brych pra cow ni kówi ich ada pta cja. I to się ostrze szow skiejfir mie uda ło. Po sta wi ła na ich roz wój,edu ka cję, umoż li wi ła im wy jazd za gra ni -cę, gdzie zdo by wa li nie tyl ko umie jęt no -ści, ale i stan dar dy dzia łań – ca ła fir mapo wsta ła na wzór nie miec ki – or ga ni za cjapra cy i tech ni ka opar te zo sta ły na wzo -rach, któ re obo wią zu ją na tam tej szych bu -do wach.
– To też na si pra cow ni cy szyb ko się ada -

ptu ją do pra cy za gra ni cą – za pew nia pre zesfir my. – Co praw da wśród no wo przy ję tych
do pra cy fluk tu acja jest du ża, bo do tej pro -
fe sji ko niecz ne są od po wied nie pre dys po zy -
cje fi zycz ne i psy chicz ne, trze ba dys po no -
wać si łą (nie rzad ko prze rzu cić dzien nie kil -
ka na ście ton ma te ria łów), zręcz no ścią,
umie jęt no ścią pra cy ze spo ło wej na wy so ko -
ściach. I zde cy do wać się na pra cę sta le po -
za do mem. Bo daj naj waż niej szą kwe stią
jest bez pie czeń stwo pra cy. Na sze mot to po -
win no być uzu peł nio ne tym ter mi nem. Bez -
pie czeń stwo to ab so lut ny prio ry tet dla wie -
lu na szych zle ce nio daw ców. Bez za pew nie -
nia im od po wied nio prze szko lo nych pra -
cow ni ków nie otrzy ma li by śmy sze re gu
prac, fir my za gra nicz ne re ali zu ją ce kon -
trak ty w Pol sce ma ją bar dzo dra stycz ne
prze pi sy (przy kła dem jest ra fi ne ria Lo tos
– re ali za cja pro gra mu mo der ni za cji za kła -
dów 10+). Gdy roz po czy na li śmy pra cę
w Niem czech wie dzie li śmy, że mu si my dys -
po no wać pra cow ni ka mi o naj wyż szych
kwa li fi ka cjach i zin te gro wa nym sys te mem
za rzą dza nia ja ko ścią ISO 9001 czy bez pie -
czeń stwem pra cy OHSAS. W 1996 r. by li -
śmy pierw szą fir mą tej bran ży w Pol sce,
któ ra te cer ty fi ka ty zdo by ła. Do dzi siaj je
ma my, są pro lon go wa ne. Obec nie po sia da -
my wszyst kie nie zbęd ne cer ty fi ka ty za rów no
do ty czą ce za rzą dza nia ja ko ścią jak i bran -
żo we.W bu dow nic twie ku ba tu ro wym ob ro tyi ce ny usług rusz to wa nio wych spa dły o 40proc. Znacz nie więk szą sta bi li za cję dlabran ży rusz to wań gwa ran tu je prze mysła w szcze gól no ści ener ge ty ka. Kon ku ren cjajest w tej sy tu acji co raz sil niej sza, nie mniejBIS plet tac utrzy mu je po zy cję li de ra. Pro -jek ty w prze my śle ener ge tycz nym oraz pe -tro che micz nym pla nu je się z kil ku let nimwy prze dze niem, to też obec nie re ali zo wa nesą pro jek ty roz po czę te jesz cze przed spo -wol nie niem go spo dar czym.Trzy ostat nie la ta, w tym bie żą cy rok na -le żą do naj lep szych w hi sto rii fir my. Bio rącpod uwa gę per spek ty wy ja kie stwa rzaotwar ta Eu ro pa, pa trzy my z na dzie jąw przy szłość. 
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KRZYSZ TOF GĄ SIO REK – mgr inż. ab sol went Wy dzia łu Bu -
dow nic twa Lą do we go Po li tech ni ki Po znań skiej. Bez po śred nio
po stu diach zwią zał się na okres 18 lat z fir mą bu dow la no -
-mon ta żo wą BU DO MASZ (po zmia nie na zwy TECH MA)
w Ostrze szo wie. Po ko lei zdo by wał wszyst kie stop nie za wo -
do we go wta jem ni cze nia w bu dow nic twie  – od inż. bu do wy,
maj stra, kie row ni ka ro bót, Kie row ni ka Bu do wy, Kie row ni ka
gru py ro bót zdo by wa jąc w mię dzy cza sie upraw nie nia bu dow -
la ne do kie ro wa nia ro bo ta mi bu dow la ny mi. Kie ro wał róż ny mi
bran ża mi od bu dow nic twa ku ba tu ro we go po przez mon ta że
kon struk cji sta lo wych, re mon ty i wy bu rze nia ko mi nów prze my -
sło wych, ro bo ty an ty ko ro zyj ne, ro bo ty sa ni tar ne. Od 1987 r.
kie ru je Dzia łem Eks por tu Tech ma Ostrze szów, ko or dy nu jąc
bu do wy w NRD i BRD – po nad 2000 pra cow ni ków. Od te go ro -
ku roz po czy na się „przy go da” z rusz to wa nia mi. Pod pi su je
i or ga ni zu je pierw sze kon trak ty w BRD na mon ta że rusz to wań
z fir mą Her ner Ge ru est bau. Od 1999 ja ko Kie row nik Kon trak -

tów ko or dy nu je mon ta że rusz to wań w BRD w Mo na chium, Frank fur cie/M., Do rt mun dzie. W 2001
po „oba le niu mu ru” wra ca do kra ju i wraz z Bo le sła wem Ja ni kiem i kon cer nem plet tac AG za kła da
fir mę plet tac Sp. z. o. o w Ostrze szo wie. Ini cja tor i współ za ło ży ciel wraz z Ro ma nem Ro go ziń skim
– F -a Stet tak OSFR a obec nie PIGR – Pol ska Izba Go spo dar cza Rusz to wań.



XI SYMPOZJUM Informacyjno-Szkoleniowe

DIAGNOSTYKA I REMONTY
URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI

Wisła, Hotel STOK, 30.09-2.10.2009 r.

Ko lej ne XI Sym po zjum: DIA GNO STY KA I RE MON TY URZĄ DZEŃ CIEPL NO -ME CHA NICZ NYCH ELEK TROW NI, w tym ro ku, pod ha słem: 
„Warunki eksploatacji urządzeń energetycznych powyżej 300 000 godzin”

od by ło się w dniach 30.09-02.10 w Ho te lu STOK, w Wi śle. 
Pa tro nat ho no ro wy nad Sym po zjum ob jął – po dob nie jak w la tach ubie głych – Pre zes Urzę du Do zo ru Tech nicz ne go, Pan Ma rek

Wal czak. Głów ny mi part ne ra mi Pro No vum przy or ga ni za cji te go rocz nej edy cji Sym po zjum by ły fir my: Po łu dnio wy Kon cern Ener ge -
tycz ny S.A., Za kła dy Re mon to we Ener ge ty ki „Ka to wi ce” S.A., Ener go re mont Sp. z o.o., Ecol Sp. z o.o. i Hy dro -Pomp Sp. z o.o.

Udział w Sym po zjum wzię ło 190 osób, w więk szo ści przed sta wi cie li pol skich elek trow ni, firm re mon to wych i dia gno stycz nych, Urzę -
du Do zo ru Tech nicz ne go oraz uczel ni. Pod czas trzech se sji wy gło szo no 18 re fe ra tów. 

Sym po zjum otwo rzył Je rzy Trzesz czyń ski, Pre zes Za rzą du Pro No vum. W swo im wy stą pie niu m.in. zwró cił uwa gę, że pro ble ma ty ka
mo der ni za cji ma ją cych na ce lu wy dłu że nie cza su pra cy blo ków ener ge tycz nych jest cią gle te ma tem nie po pu lar nym a na wet „wsty dli -
wym”. Za ło żo no, tro chę a prio ri że pra ca po wy żej 300 000 go dzin jest moż li wa i nie mu si jej to wa rzy szyć więk szy in te lek tu al ny wy si łek.
Moż na na wet spo tkać się z po glą dem, że za miast mo der ni za cji wy star czy wy ko nać „wy dłu żo ny re mont” z do sto so wa niem blo ku do wy -
ma gań eko lo gicz nych. Wy ra ził na dzie ję, że w re fe ra tach i dys ku sji po ja wią się po glą dy po le mi zu ją ce z ta ki mi uprosz cze nia mi. Kon ty nu -
ując swo ją wy po wiedź, Pre zes Je rzy Trzesz czyń ski wy ra ził po gląd, że bez spe cjal ne go po dej ścia dia gno stycz ne go przed, w trak cie
i po mo der ni za cji, bez za sto so wa nia, w nie któ rych przy pad kach, spe cjal nych tech no lo gii oraz bez ak cep ta cji dzia łań przez Urząd Do zo -
ru Tech nicz ne go i fir my ubez pie cze nio we, wy ko na nie do brze za pla no wa nych mo der ni za cji za pew nia ją cych od po wied nią trwa łość, dys -
po zy cyj ność i bez pie czeń stwo, mo gą oka zać się nie moż li we. 

Ba rie rom zwią za nym z szyb kim bu do wa niem no wych źró deł po świę cił, w znacz nym stop niu, swo je wy stą pie nie Pre zes Po łu dnio -
we go Kon cer nu Ener ge tycz ne go S.A., Jan Kurp. Pre zes PKE S.A. stwier dził, że PKE SA ma za rów no du że po trze by in we sty cyj ne jak
rów nież od daw na do brze przy go to wa ne pro jek ty bu do wy no wych źró deł ale wy stę pu ją pro ble my, któ re prze kra cza ją moż li wo ści Kon -
cer nu bo nie tyl ko nie ma „ar mat” tzn. od po wied nich środ ków na ich bu do wę, cią gle tak że bra ku je sek to ro wi ener ge tycz ne mu w Pol -
sce kom plek so wej i re ali stycz nej stra te gii. „Za miast bu do wać no we blo ki ener ge tycz ne, mó wi my, że bę dzie my je bu do wać, za miast za -
my kać fi nan so wa nie in we sty cji… in for mu je my ile bę dą kosz to wać”, koń czył w ten spo sób swo ją wy po wiedź Pre zes Jan Kurp. 

Na stęp ne wy stą pie nie Her ber ta Ga bry sia moż na po trak to wać, ja ko po twier dze nie w licz bach, wcze śniej wy gło szo nych, pe sy mi -
stycz nych opi nii. Na trwa ją cy od lat re gres sek to ra wy twór cze go, w szcze gól no ści je go czę ści wy ko rzy stu ją cej ja ko pa li wo wę giel ka -
mien ny, na ło żył się glo bal ny kry zys, któ ry skut ku je nie tyl ko spad kiem pro duk cji i ren tow no ści, ale tak że utrud ni do stęp do kre dy tów,
bez któ rych o bu do wie no wych blo ków ener ge tycz nych moż na tyl ko po ma rzyć.

W re fe ra tach wy gło szo nych przez przed sta wi cie li Cen trum Za rzą dza nia PKE, Elek trow ni Ła zi ska, Elek trow ni Ryb nik, Elek trow -
ni Pąt nów i Elek trow ni Ko zie ni ce przed sta wio no, w róż nych fa zach za awan so wa ne przy go to wa nia do re mon tów mo der ni za cyj nych
ma ją cych na ce lu przy go to wa nie blo ków ener ge tycz nych do pra cy, na wet po wy żej 300 000 go dzin. Wy da je się, że naj bar dziej za -
awan so wa ne są pra ce ma ją ce na ce lu do sto so wa nie tych blo ków do wy ma gań eko lo gicz nych, (głow nie w za kre sie re duk cji NOx)
po 2016 ro ku. Po wszech nie przyj mo wa no za ło że nie, że wy dłu ża nie cza su pra cy jest stra te gicz nie ra cjo nal ne, eko no micz nie re al ne
i tech nicz nie wy ko nal ne. Naj mniej skom pli ko wa ną stra te gię, w tym za kre sie po sia da Elek trow nia Tu rów, któ ra po 2012 ro ku pla nu -
je wy łą cze nie dłu go ek splo ato wa nych blo ków 200 MW z eks plo ata cji i … wy bu do wa nie, no we go rów no waż ne go pod wzglę dem utra -
co nej mo cy źró dła.

Naj bar dziej opty mi stycz nie za brzmia ły re fe ra ty wy gło szo ne przez przed sta wi cie li firm dia gno stycz nych i re mon to wych: ZRE Ka to wi -
ce S.A., Ener go re mont Sp. z o.o., Ecol Sp. z o.o., Pro No vum Sp. z o.o. i Hy dro pomp Sp z o.o. W re fe ra tach tych firm przed sta wio -
no spe cjal ne tech no lo gie re mon to we, me to dy ba dań i kom plet ne sys te my dia gno stycz ne, de dy ko wa ne mo der ni za cją wy dłu ża ją cym
czas pra cy urzą dzeń ciepl no -me cha nicz nych elek trow ni. Szcze gól nie im po nu ją co wy pa dło wy stą pie nie ZRE Ka to wi ce S.A. dot. na pra -
wy przez spa wa nie wir ni ków tur bin oraz re ge ne ra cji ło pa tek. Je rzy Ku rzak, Pre zes Za rzą du ZRE Ka to wi ce S.A. po in for mo wał o wła śnie
roz po czę tej roz bu do wa nie Cen trum Pro duk cyj ne go w Ja worz nie z wy ko rzy sta niem wspar cia fi nan so we go Unii Eu ro pej skiej.

W ostat nim dniu Sym po zjum, pod czas se sji Pre zen ta cje Firm swo je ak tu al ne ofer ty
przed sta wi ły fir my: ZRE Ka to wi ce S.A., Con co East Sp. z o.o., Tur bo Lab Sp. z o.o.,
Ecol Sp. z o.o., Ener go re mont Sp. z o.o., Clim bex Sp.j. i Pro No vum Sp. z o.o. oraz To -
wa rzy stwo Przy ja ciół Mu zeum Ener ge ty ki przy Elek trow ni Ła zi ska.

Wśród wie lu cie ka wych, no wych tech no lo gii, roz wią zań, me tod ba dań, a na wet no -
wych, du żych in we sty cji (ZRE Ka to wi ce S.A.) na uwa gę za słu gu je pro jekt Cen trum Dia -
gno sty ki i Pro fi lak ty ki re ali zo wa ny ak tu al nie przez Pro No vum. Twór cy te go pro jek tu za -
kła da ją, że w pierw szej ko lej no ści mo że być to cen trum wie dzy i za awan so wa nych usług
ba daw czych i eks perc kich dla blo ków 200 MW, któ re pla nu je się jesz cze eks plo ato wać
przez 15÷20 lat.

Szcze gól nie in te re su ją co prze bie ga ło ostat nie spo tka nie, tj. Fo rum Dys ku syj ne. Mniej
ofi cjal ny cha rak ter wy stą pień, spra wił, że pu blicz nie przy zna wa no się do sze re gu wąt pli -
wo ści zwią za nych z tech nicz ny mi kry te ria mi do pusz cze nia kry tycz nych ele men tów ko tłów
(wal cza ki, ru ro cią gi) i tur bin (wir ni ki, tar cze kie row ni cze, ka dłu by i ko mo ry za wo ro we)
do eks tre mal nie dłu giej eks plo ata cji.

Z uwa gą przy ję to wy stą pie nie przed sta wi cie la Al stom Po wer, Alek san dra Mal ca, któ -
ry przed sta wia jąc sze reg ar gu men tów tech nicz nych wska zy wał, że do pusz cze nie m.in.
wir ni ków tur bin do pra cy po wy żej 300 000 go dzin po win no być po prze dzo ne sze re giem
tech nicz nych ana liz i spe cjal nych ba dań.

Część uczest ni ków Fo rum Dys ku syj ne go skie ro wa ła do or ga ni za to ra Sym po zjum, fir my
Pro No vum apel/zo bo wią za nie, do pod ję cia wraz z Urzę dem Do zo ru Tech nicz ne go prac
ma ją cych na ce lu opra co wa nie wy tycz nych oraz za sad o cha rak te rze do brych prak tyk in -
ży nier skich dot. wy dłu ża nia eks plo ata cji – pod le ga ją cych nad zo ro wi UDT – ci śnie nio wych
czę ści blo ków ener ge tycz nych.
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P
ro wa dzi dzia łal ność na nie ła twym ryn ku ener ge tycz nym z nie -
ma łym suk ce sem, jej ob ro ty zwłasz cza ostat ni mi la ty ostro ro sną,
by nie wspo mnieć o wie lu ukon ten to wa nych klien tach ro dzi -
mych i za gra nicz nych. Mo wa o ka to wic kiej fir mie JWW In west

Sp. z o.o., za ło żo nej w 2002 r. przez Je rze go Wci sło, „od za wsze”
zwią za ne go z bran żą. U swe go za ra nia pro wa dzi ła pra ce bu dow la no -
-mon ta żo we, by w 2006 r. skon cen tro wać się na sek to rze elek tro ener ge -
tycz nym czy li na ryn ku ener ge ty ki za wo do wej i prze my sło wej, ru ro cią -
gów, a tak że kon struk cji sta lo wych. To czas dru gich na ro dzin przed się -
bior stwa, pre cy zyj ne go zde fi nio wa nia ad re sa ta swej ofer ty i stra te gii
dzia łań. Ste ry za rzą dza nia przej mu je je go wła ści ciel, obej mu jąc funk cję
pre ze sa za rzą du i dy rek to ra na czel ne go. W 2007 r. zo sta je pod nie sio ny
ka pi tał za kła do wy, z pier wot nych 50 tys. do 1 mln zł.

Spe cjal ność i upraw nie nia
– Na sza dzia łal ność sku pia się na mo der ni za cji, re mon tach elek trow -ni i elek tro cie płow ni, czy li mon ta żu urzą dzeń ener ge tycz nych i pro duk -cji oraz to wa rzy szą cych im nie wiel kim kon struk cjom sta lo wym – mó wi

pre zes Wci sło. – Zaj mu je my się wszyst kim co do ty czy czę ści me cha nicz -nej i ciepl nej elek trow ni czy elek tro cie płow ni (ru ro cią gi ener ge tycz ne,ko tły, in sta la cje wo kół nich, elek tro fil try, pod grze wa cze po wie trza itp.).W na szej ha li pre fa bry ku je my ru ro cią gi czy li łą czy my ich ele men tyw więk sze ca ło ści i eks pe diu je my na bu do wę.
Przed miot dzia łań spół ki JWW In west obej mu je za tem: mon taż urzą -

dzeń ener ge tycz nych i prze my sło wych oraz ru ro cią gów śred nio i wy so -
ko pręż nych; re mon ty ko tłów pa ro wych i in sta la cji prze my sło wych;
nad zo ry in we stor skie, pre fa bry ka cję ko mór i in nych na czyń ci śnie nio -
wych, bu do wę zbior ni ków. Ofer ta do ty czy tak że pro duk cji, mon ta żu
i re mon tu kon struk cji sta lo wych (np. ha le, po de sty).

W cią gu ostat nich dwóch lat spół ka uzy ska ła upraw nie nia do mon ta -
żu i pro duk cji urzą dzeń ener ge tycz nych, wdro ży ła i sto su je sys tem za -
rzą dza nia ja ko ścią – cer ty fi kat ISO 9001:2000, roz sze rzo ny cer ty fi ka -
tem speł nie nia szcze gól nych wy ma gań ja ko ści w spa wal nic twie
– ISO 3834-2. Dys po nu je upraw nie niem nada nym przez Urząd Do zo ru
Tech nicz ne go w dzie dzi nie wy twa rza nia, na pra wy i mo der ni za cji ko -
tłów pa ro wych, wod nych, na czyń ci śnie nio wych i bez ci śnie nio wych
oraz ru ro cią gów. Fir ma speł nia wa run ki dy rek ty wy ci śnie nio -
wej 97/23/EG do wy twa rza nia ele men tów ci śnie nio wych zgod nie z nor -
ma mi: AD 2000-Merk blatt HP0, EN 13445, EN 12952, EN 13480.
– Ostat nio wdro ży li śmy sys tem za rzą dza nia bez pie czeń stwem pra cy,ochro ną zdro wia i śro do wi ska, zgod ny z wy ma ga nia mi prze pi sówSCC:2006 – in for mu je Je rzy Wci sło. – Ten cer ty fi kat jest no wo ściąw Pol sce, nie wie le firm mo że się nim po chwa lić.

Stra te gia dzia ła nia

Spół ka JWW In west pro wa dzi ro bo ty na te re nie Pol ski, Nie miec,
Włoch i Nor we gii, po szu ku jąc klien tów tak że w in nych kra jach. Do tej
po ry zre ali zo wa ła 54 kon trak ty. Za trud nia obec nie ok. 150 osób, la tem
w szczy cie prac ener ge tycz nych licz ba pra cow ni ków, wli cza jąc kon trak -
to wych, się ga 180. Wszy scy spa wa cze po sia da ją cer ty fi ka ty wg EN 287-
1 wy da ne przez jed nost ki no ty fi ko wa ne TÜV lub UDT. Tak że mon te rzy
to oso by o wy so kich kwa li fi ka cjach, spe cja li zu ją cy się w pra cach na ko -
tłach ener ge tycz nych i ru ro cią gach, mo gą cy się po chwa lić wie lo let nim
do świad cze niem w kra ju i za gra ni cą. Pra cow ni cy nad zo ru, w tym in ży -
nier skie go rów nież le gi ty mu ją się dłu go let nim do świad cze niem zdo by -
tym pod czas re ali za cji prac bu dow la no -re mon to wych w ener ge ty ce.
Dys po nu ją upraw nie nia mi i cer ty fi ka ta mi ta ki mi jak EWE. Ich pra cow -
ni cy po sia da ją tak że świa dec twa kwa li fi ka cyj ne „E” i „D”.

Ro śnie po ziom sprze da ży ka to wic kiej spół ki, w 2009 r. wy nie sie
ok. 25 mln zł, przy za da wa la ją cej ren tow no ści. Je go wy so kość w sto -
sun ku do ub. r. wzro sła o 65 proc., a w 2008 r. wo bec 2007 r. – o 45 proc.
Ten stan rze czy spra wia, iż fir ma po szu ku je no wych pra cow ni ków,
rzecz ja sna do brych fa chow ców. A o nich, jak twier dzi pre zes fir my, nie
jest ła two, cho ciaż w tym ro ku sy tu acja ule gła po pra wie (spo wol nie nie
go spo dar cze, po wro ty z emi gra cji za rob ko wej).

Oto co mó wi Je rzy Wci sło: – Fir ma przy ję ła w swej stra te gii biz ne so -wej kurs na sta wio ny nie na sko ko wy, lecz har mo nij ny roz wój i na wy so -ką ja kość usług mon ta żo wych. To też nie przy pad kiem ku pi li śmy spół kęPo lon, zaj mu ją cą się m.in. ba da nia mi nie nisz czą cy mi, by po ziom spa wa -nia w na szej fir mie był na wy so kim, eu ro pej skim po zio mie. Przed się bior -stwo za trud nia trzech in ży nie rów z upraw nie nia mi spa wal ni ków eu ro -pej skich. Wszak re mon ty czy mo der ni za cje elek trow ni opar te są w znacz -
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Strategia racjonalnego rozwoju

JE RZY WCI SŁO uro dzo ny 28 stycz -
nia 1950 r., jest ab sol wen tem Wy dzia łu
Me cha nicz no - Ener ge tycz ne go Po li -
tech ni ki Wro cław skiej, któ rą ukoń czył
w 1974 ro ku. Wła da dwo ma ję zy ka mi
ob cy mi. Swo ją ka rie rę za czy nał w Ener -
go mon ta żu Po łu dnie na bu do wie Hu ty
Ka to wi ce. Więk szość swo jej ka rie ry za -
wo do wej w prze szło ści zwią zał z tą fir -
mą. Był to okres wiel kich bu dów lat 70.
Do ro ku 1990 prze szedł wszyst kie
szcze ble ka rie ry kie row ni czej po cząw -
szy od mi strza, kie row ni ka obiek tu
do kie row ni ka gru py bu dów. Zdo by te
do świad cze nie na tak wiel kiej in we sty -
cji, ja ką by ła Hu ta Ka to wi ce (si łow nia
Hu ty) da ło mu moż li wość kie ro wa nia
na zna czą cych bu do wach ener ge tycz -

nych w kra ju i za gra ni cą, ta kich jak: Elek trow nia Szczy to wo -Pom po wa Po -
rąb ka Żar (1977–79), Elek tro cie płow nia Ka to wi ce (1980–84), Elek trow nia
Ato mo wa Ko zło duj – Buł ga ria (1984–86), Kok sow nia „Przy jaźń” (1986–88)
i Elek tro cie płow nia Biel sko Bia ła (1988-1990). W ro ku 1990 Je rzy Wci sło zo -
stał po wo ła ny na sta no wi sko dy rek to ra ds. pro duk cji w Ener go mon ta żu Po -
łu dnie. W ro ku 1991 ukoń czył Mię dzy na ro do wą Szko łę Za rzą dza nia w War -
sza wie. Na stęp nie od był staż z no wych me tod za rzą dza nia w prze my śle
w Au gs bur gu (RFN). W 1993 ro ku wy je chał na trzy mie sięcz ne szko le nie
i staż do Ja po nii. W la tach 1990–1993 kie ru jąc pro duk cją w Ener go mon ta żu
Po łu dnie pra co wał nad no wy mi me to da mi za rzą dza nia i opty ma li za cji kosz -
tów pro duk cji mon ta żo wej w elek trow niach. W ro ku 1993 zo sta je po wo ła ny
na sta no wi sko Pre ze sa Za rzą du w Ener go mon ta żu Po łu dnie. W 1995 prze -
pro wa dził głę bo ką re struk tu ry za cję i pry wa ty za cję ka pi ta ło wą spół ki
z udzia łem in we sto ra stra te gicz ne go. W ra mach tej re struk tu ry za cji wpro wa -
dził w fir mie no we me to dy za rzą dza nia, con trol lin gu oraz no we po dej ście
do za rzą dza nia ja ko ścią. Okres ten ce chu je wzmo żo na pra ca nad roz wo jem
fir my. Efek tem te go jest wpro wa dze nie fir my na Gieł dę Pa pie rów War to ścio -
wych w War sza wie w 1997 r. W Ener go mon ta żu Po łu dnie pra co wał do lip -
ca 2006 ro ku. Od ro ku 2007 za rzą dza wła sną fir mą JWW In west
Sp. z o.o. w Ka to wi cach. Je go hob by i fa scy na cją jest mu zy ka po waż na.



nym stop niu na spa wa niu sta li wy so ko sto po wych, ża ro od por nych i ża ro -wy trzy ma łych. Przyj mu jąc ta ki kie ru nek dzia łań mu si my dys po no waćod po wied ni mi środ ka mi fi nan so wy mi, tech nicz ny mi, tech no lo gia mi i ka -drą. Nie bra ku je nam do świad cze nia, po nie waż fa chow cy, któ rych sku pi -łem wo kół sie bie gwa ran tu ją wła ści wą ja kość prac. Zo sta li śmy do strze -że ni za rów no przez pol skie jak i nie miec kie fir my ja ko przed się bior stwomo bil ne, re agu ją ce bez zwło ki na po trze by klien ta. Bo daj naj lep szą re ko -men da cją jest po now ne zle ca nie ro bót przez na szych klien tów i po le ca -nie nas po ten cjal nym zle ce nio daw com. Ten stan rze czy kreu je wzrostsprze da ży. Nie na rze ka my na brak zle ceń. W cią gu ostat nich trzech latwy ko na li śmy po nad 50 kon trak tów, wszyst kie zre ali zo wa li śmy z po wo -dze niem. Po zy ski wa nie klien ta po le ga nie tyl ko na wal ce o nie go, lecztak że na tym, aby spraw dzić się oraz pod dać we ry fi ka cji na kon kret nychzle ce niach. Obec nie wi docz ne jest spo wol nie nie czy wręcz sta gna cjaw go spo dar ce. Uwa żam, że do ty czy ona w mniej szym stop niu firm so lid -nych, dba ją cych o klien ta i o ja kość. Mam świa do mość, że wy świech ta -nym sta ło się ha sło „wy so ki po ziom usług”, nie mniej je śli w peł ni do trzy -mu je się da ne go sło wa do ty czą ce go ja ko ści, ter mi nu itp., to ma ono sens.Sta no wi isto tę dzia ła nia. Mo je 35-let nie do świad cze nie w bu dow nic twieener ge tycz nym i za rzą dza niu po zwa la mi unik nąć wie lu błę dów, choći od nich nie je ste śmy wol ni. Mój syn Woj ciech, też ener ge tyk, ab sol wentWy dzia łu In ży nie rii Śro do wi ska i Ener ge ty ki Po li tech ni ki Gli wic kiej,od 2007 r. jest mo im za stęp cą ds. tech nicz nych. Zaj mu je się pro wa dze -niem kon trak tów. Wno si do fir my no we spoj rze nie, przy sło wio wy po wiewświe żo ści. Wi dzi spra wy prze ze mnie nie do strze ga ne. Po ja wia się efektsy ner gii dzia łań, spo istość za rzą dza nia – ta kom ple men tar ność to swo -ista war tość do da na. A za tem roz wój fir my nie wy ma ga ja kie goś nad zwy -czaj ne go wy sił ku, nie opie ra się na wiel kiej fi lo zo fii, a wy ni ka z co dzien -nej, nor mal nej pra cy. Za le ży nam na do brej opi nii klien ta, a je go sa tys -fak cja jest dla nas naj cen niej szą na gro dą.
Klien ci i kon trak ty

Głów nym ad re sa tem i zle ce nio daw cą ofer ty JWW In west jest ener ge -
ty ka za wo do wa. A ta, w prze ci wień stwie do prze my sło wej, jest mniej
po dat na na kry zys. Po pro stu wiel kie jed nost ki ener ge tycz ne mu szą być
re mon to wa ne, mo der ni zo wa ne czy bu do wa ne od pod staw, gdyż za po -
trze bo wa nie na ener gię elek trycz ną ro śnie wol no acz sys te ma tycz nie.
– Ska la bu do wy no wych elek trow ni nie od po wia da ro sną cym po trze bomener ge tycz nym kra ju wy ni ka ją cym ze sta rze nia się blo ków ener ge tycz -nych po wsta łych w la tach 60. i 70. XX w. – za uwa ża pre zes Wci sło.– W tej chwi li na le ża ło by ocze ki wać więk szych in we sty cji w ener ge ty ce,choć ich koszt jest znacz ny, trze ba go po nieść. Je śli przed la ty wy si łekten wy ko na no, nie ma po wo du, by te raz nie by ło to moż li we. Na le żyprze zwy cię żyć ba rie ry na tu ry fi nan so wej i eko lo gicz nej – z tech nicz ne -go punk tu wi dze nia ta kie ba rie ry nie ist nie ją. Obec nie ro śnie licz ba re -ali zo wa nych przez nas zle ceń w Pol sce, nie mniej na dal więk szość kon -trak tów re ali zo wa nych jest za gra ni cą (Niem cy, Wło chy, Nor we gia)– od po wied nio eks port wy niósł: w 2007 r. bli sko 90 proc., w 2008 r.ok. 80 proc., w br. się gnie 60 proc. Roz po czę te in we sty cje za na szą za -chod nią gra ni ca bie gną na dal, moż na mó wić je dy nie o mniej szej ilo ścimo der ni za cji czy re mon tów.
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Ofer ta spół ki PO LON:
– ba da nia nie nisz czą ce me to dą ra dio gra ficz ną, ul tra dź wię ko wą, pe -

ne tra cyj ną, ma gne tycz no -prosz ko wą i wi zu al ną,
– do radz two tech nicz ne obej mu ją ce: opra co wa nie i przy go to wa nie

do ku men ta cji tech nicz nej do ty czą cej urzą dzeń ci śnie nio wych i kon -
struk cji sta lo wych; przy go to wa nie za kła du i do ku men ta cji dla uzy -
ska nia upraw nień np. UDT, SLV, TÜV, TDT, ISO; od bio ry kon struk -
cji sta lo wych i urzą dzeń ci śnie nio wych wg obo wią zu ją cych prze pi -
sów kra jo wych i eu ro pej skich; kom plek so wy nad zór tech nicz ny
nad pro wa dzo nym zle ce niem (od opra co wa nia do ku men ta cji
do od bio ru urzą dze nia); au di to wa nie do staw ców i pod wy ko naw -
ców.

La bo ra to rium PO LON po sia da uzna nie UDT II stop nia nr LB -196/09,
zgod nie z PN -EN ISO/IEC 17025.



Przyj rzyj my się za tem wy bra nym re ali za cjom wy ko na nym ostat ni mi
la ty za rów no w kra ju jak i za gra ni cą.

Rok 2007: Elek trow nia Scho lven Blok B (re wi zja pierw sze go cią gu,
wy mia na rur, ścian szczel nych i prze grze wa czy), Elek trow nia Ib benbüren
(de mon taż i na pra wa pal ni ków, wy mia na rur na ścia nach mem bra no wych
i prze grze wa czach), Elek trow nia Neu rath Blok D (re wi zja prze grze wa -
czy 3 i 4 stop nia, wy mia na rur wie sza ko wych), Elek trow nia Hey den (de -
mon taż i mon taż wtry sków prze grze wa cza, wy mia na rur wie sza ko wych).

Rok 2008: Elek trow nia Nie der hau sen Blo ki D i E (re mont ko tłów
– wy mia na rur na ścia nach mem bra no wych i za wie szeń, de mon taż i mon -
taż ban da ży oraz ka na łów spa lin), Shell Deutsch land Oil GmbH Ko cioł 6
(prze gląd i na pra wa ob ro to we go pod grze wa cza po wie trza, wy mia na

uszczel nień, na pra wa
ło żysk), Sa int -Go-
ba in Glass Strze mie -
szy ce (mon taż urzą -
dzeń trans por to wych
i kon struk cji na bu do -
wie fa bry ki szkła),
Elek trow nia Gol den berg Blok J (re mont ko tła – wy mia na rur, pa ne li ścian
mem bra no wych i wie sza ków), Elek trow nia Me trum (prze bu do wa ko tła,
de mon taż 48 pal ni ków, wy mia na skrzyń pal ni ko wych, de mon taż i mon -
taż po de stów oraz prze wo dów py ło wych, wy mia na gór nej czę ści 4 mły -
nów), Elek trow nia Ła gi sza PKE S.A. (mon taż ru ro cią gów pa ry tech no lo -
gicz nej), In fra cor GmbH (utrzy ma nie ru chu we wszyst kich elek trow niach
za kła dów che micz nych w Marl; pra ca na ko tłach, tur bi nach, mły nach,
pom pach, elek tro fil trach, po daj ni kach itp.), Elek trow nia Neu rath (wy -
mia na rur na ścia nach i prze grze waczach II i III stop nia).

Rok 2009: Huc kin gen (wy mia na ko lek to ra pa ry pod tur bi ną i za wie -
szeń na stro pie ko tła; re mont czę ści ci śnie nio wej ko tła), Ci vi ta vec chia
Wło chy (mo der ni za cja czę ści ci śnie nio wej i ru ro cią gów ko tła na blo -
ku 800 MW), Nie de raußem (wy mia na rur ekra no wych i rur na gię ciach
przy pal ni kach), Elek trow nia Beł cha tów (mo der ni za cja czę ści ci śnie -
nio wej blo ku nr 4, mon taż ru ro cią gów pa ry świe żej blo ku nr 13 – 800
MW), Elek trow nia Ła gi sza (roz bu do wa in sta la cji ru ro cią gu pa ry po -
moc ni czej dla blo ku 460 MW.

Wskaż my, iż JWW In west ma swój udział w przed się wzię ciach ro -
dzi mej ener ge ty ki (Beł cha tów, Ła gi sza), i je śli tyl ko roz pocz ną się pla -
no wa ne, za pew ne tak że w nich bę dzie uczest ni czył. Pro wa dzi ne go cja -
cje na ryn ku unij nym, kon ty nu ując jesz cze nie za koń czo ne pra ce. Niech
za kon klu zję po słu ży stwier dze nie Je rze go Wci sło: Dla firm o wy so kimpo zio mie ja ko ści usług mon ta żo wych pra ca jest i bę dzie.

An drzej Uznań ski

OFERTA

Za ple cze tech nicz ne:
– ha la warsz ta to wa 1000 m kw.
– suw ni ca 12,5 t
– urzą dze nia spa wal ni cze dla me tod 141,

111,135
– śred ni sprzęt mon ta żo wy





P
ol ska ener ge ty ka nie mo że po zo stać obo jęt na na am bit ne wy zwa -
nia o cha rak te rze cy wi li za cyj nym, zwią za ne z mo der ni za cją sie -
ci elek tro ener ge tycz nych. Nie stać nas na za nie cha nia w sto sun -
ku do in nych państw, któ re po sta wi ły na roz wój in te li gent nych

sie ci li cząc na ko rzy ści pły ną ce z po łą cze nia „tra dy cyj nej ener ge ty ki”
z no wy mi tech no lo gia mi – uwa ża ją An drzej Czer wiń ski, prze wod ni -
czą cy sej mo wej ko mi sji sta łej ds. ener ge ty ki i dr Ma riusz Swo ra, pre -
zes Urzę du Re gu la cji Ener ge ty ki, go spo da rze kon fe ren cji „Per spek ty -
wy roz wo ju in te li gent nych sie ci ener ge tycz nych – tech no lo gicz ny
prze łom w pol skiej ener ge ty ce i szan sa na wy peł nie nie ce lów pa kie -
tu kli ma tycz ne go”.

Ich zda niem wpro wa dze nie in te li gent nych sie ci ener ge tycz nych jest
ogrom ną szan są dla pol skiej ener ge ty ki, pro jek tem, któ ry po łą czy ener -
ge ty kę z sek to rem no wo cze snych tech no lo gii.

– To mi lo wy krok w kie run ku wzmoc nie nia po zy cji kon su men ta
na ryn ku ener gii elek trycz nej oraz zwięk sze nie efek tyw no ści ener ge tycz -
nej. In te li gent ny po miar da je kon su men tom waż ną broń w ob li czu wzro -
stu cen ener gii: moż li wość świa do mej kon tro li zu ży cia pod sta wo we go
skład ni ka bu dże tów do mo wych. Pro jekt ten mo że rów nież zde mo no po li -
zo wać ry nek ener gii i po zwo li Pol sce zre ali zo wać ce le unij ne go pa kie tu
ener ge tycz no -kli ma tycz ne go. A tak że stwo rzy no we miej sca pra cy
i przy czy ni się do roz wo ju sek to ra no wo cze snych tech no lo gii – pod kre -
śla ją.

Nie zbęd ne jest jed nak okre śle nie ar chi tek tu ry sys te mu, je go za kre su,
bez pie czeń stwa i – co naj waż niej sze – har mo no gra mu wpro wa dza nia.
Dys ku to wa no o tym 27 paź dzier ni ka na zor ga ni zo wa nej w Sa li Ko lum -
no wej Sej mu RP kon fe ren cji. Wśród po nad 200 osób ze bra nych w Sa li
Ko lum no wej by li przed sta wi cie le par la men tu, ad mi ni stra cji pu blicz nej,
or ga ni za cji kon su menc kich i bran żo wych, biz ne su.

– Smart grids, bez któ rych nie bę dzie się mo gło roz wi jać ener go osz -
częd ne bu dow nic two, no wo cze sne mia sta, od na wial ne źró dła ener gii,
in te li gent ny trans port, mo gą trwa le zmie nić ob li cze pol skiej ener ge ty ki
– wy rwać ją z tech no lo gicz ne go skan se nu i prze nieść w XXI wiek – uwa -
ża Ma riusz Swo ra.

Unia Eu ro pej ska da ła zie lo ne świa tło dla roz wo ju sie ci ener ge tycz -
nych w kie run ku ich di gi ta li za cji w po sta no wie niach trze cie go pa kie tu li -
be ra li za cyj ne go. Zo bo wią za ła pań stwa człon kow skie by do 2020 r. wy -
po sa ży ły 80% od bior ców koń co wych w in te li gent ne licz ni ki zu ży cia
ener gii. Jed nak aby tak się sta ło nie zbęd na jest po moc pań stwa, któ re po -
win no wpro wa dzić od po wied nie prze pi sy praw ne umoż li wia ją ce funk -
cjo no wa nie sys te mu, a więc do ty czą ce in te ro pe ra cyj no ści, stan da ry za cji,
bez pie czeń stwa, swo bo dy prze pły wu in for ma cji i kon ku ren cji. Ale
przede wszyst kim po win no za dbać o ochro nę in te re sów kon su men ta.

– Zgod nie z za ło że nia mi dy rek ty wy Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra -
dy, kra jo wy cel in dy ka tyw ny w za kre sie oszczęd no ści ener gii po wi nien
wy nieść 9% śred nie go rocz ne go zu ży cia ener gii (do ro ku 2016). Do te -
go ce lu do pro wa dzi usta wa o efek tyw no ści ener ge tycz nej, któ rej pro -
jekt 2 paź dzier ni ka przy jął Ko mi tet Eu ro pej ski Ra dy Mi ni strów. Prze wi -
du je ona wpro wa dze nie wspar cia na wszyst kich eta pach (od wy twa rza -
nia przez prze sył po – co naj waż niej sze – zu ży cie) w po sta ci m.in. bia -
łych cer ty fi ka tów – po wie dzia ła 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 pi sy mó wią ce o ko niecz no ści wdro że nia tych roz wią zań do pol -
skie go sys te mu elek tro ener ge tycz ne go re sort wpro wa dził do pro jek tu
„Po li ty ki Ener ge tycz nej Pol ski do 2030 ro ku”.

Pro gram dzia łań wy ko naw czych na la ta 2009-2012 prze wi du je roz -
wój in te li gent nej sie ci po mia ro wej oraz sys te mu in te li gent ne go opo -
mia ro wa nia ja ko no wo cze snych tech nik za rzą dza nia po py tem (DSM,
De mand Si de Ma nag ment). Za kła da on m.in. wpro wa dze nie od 2011 r.
obo wiąz ku sto so wa nia licz ni ków elek tro nicz nych umoż li wia ją cych
prze ka za nie sy gna łu zwrot ne go, ogól no pol skich stan dar dów do ty czą -

cych cech tech nicz nych, in sta lo wa nia i od czy tu licz ni ków ener gii elek -
trycz nej, oraz stwo rze nie wa run ków umoż li wia ją cych bu do wę ogól no -
kra jo we go, jed no li te go sys te mu łącz no ści ra dio wej dla po trzeb ener ge -
ty ki, pra cu ją ce go tak że w sy tu acjach kry zy so wych.

Prof. dr hab. inż. An drzej Wisz niew ski, In sty tut Ener go elek try ki
Po li tech ni ki Wro cław skiej, uwa ża, że in te li gent na sieć to ko niecz ność
– od po wia da na sto ją ce przed elek tro ener ge ty ką wy zwa nia: wzrost za -
po trze bo wa nia na ener gię, trud no ści z no wy mi in we sty cja mi, wzrost
udzia łu ge ne ra cji roz pro szo nej (od na wial ne źró dła ener gii), wy mo gi
Unii Eu ro pej skiej (3x20 do 2020 r.), kon ku ren cja na ryn ku ener gii elek -
trycz nej i wzrost za gro żeń blac ko uta mi, któ re we ry fi ku ją in te li gen cję
na szej sie ci: czy spraw dzi się w sy tu acji ka ta stro fal nej.

– Fi la ry smart grids, to po pierw sze, opo mia ro wa nie czy nią ce sieć
ob ser wo wal ną, i to z nie zbęd nym nad mia rem w okre ślo nym ho ry zon cie
cza so wym. Bo co in ne go jest prze sy ła nie do Kra jo wej Dys po zy cji Mo cy
in for ma cji do ty czą cych mo cy czyn nej i bier nej oraz war to ści prą du,
a co in ne go – da nych do ty czą cych war to ści am pli tu dy i fa zy sy gna łów.

Ko lej ne są sys te my te le ko mu ni ka cyj ne prze ka zu ją ce da ne po mia ro we
do punk tów de cy zyj nych, no wa ar chi tek tu ra sys te mu oraz in te li gent ne
al go ryt my in for ma cyj ne, pro gno stycz ne i de cy zyj ne. Po le ga ją one
na prze wi dy wa niu kon se kwen cji za ist nia łej sy tu acji oraz po dej mo wa -
nych de cy zji, ce lem mak sy ma li za cji ko rzy ści lub mi ni ma li za cji strat. To
al go ryt my sy mu la cyj ne (pro gno zu ją sy tu acje), mo ni to ru ją ce za gro że -
nia, ada pta cyj ne (do sto so wu ją sieć do za ist nia łej sy tu acji) oraz na -
praw cze (self he aling, wy bie ra ją ce spo sób na pra wy).

Prof. Ta de usz Skocz kow ski, pre zes Kra jo wej Agen cji Po sza no wa -
nia Ener gii, uwa ża, że sys tem zwięk szy efek tyw ność ener ge tycz ną
i umoż li wi re ali za cję pa kie tu kli ma tycz ne go UE. – W Dy rek ty wie
2006/32/WE (ESD) Par la men tu Eu ro pej skie go po świę co no ca ły ar ty kuł
in dy wi du al ne mu po mia ro wi ener gii i in for ma cjom, któ re po win ni otrzy -
my wać od bior cy koń co wi w ce lu świa do me go i ra cjo nal ne go go spo da -
ro wa nia ener gią. Bo tyl ko świa do my od bior ca jest zmo ty wo wa ny
do oszczę dza nia ener gii.

In te li gent ne sie ci są ko niecz no ścią wo bec co raz więk sze go zna cze nia
ko ge ne ra cji śred niej i ma łej ska li. Dzia ła ją ce na ryn ku lo kal nym tzw.
źró dła roz pro szo ne cha rak te ry zu ją się m.in. ce ną ener gii zbli żo ną
do kosz tów jej wy two rze nia, bo sta no wią ce 30–40% ce ny kosz ty prze -
sy łu są po mi jal ne. Po nad to ro śnie udział ener ge ty ki od na wial nej – w pla -
nach jest bu do wa na pół no cy i w środ ko wej Pol sce farm wia tro wych
o mo cy 150 GW, a na po łu dniu – 100 GW ogniw fo to wol ta icz nych.
A w do ku men cie Ko mi sji Eu ro pej skiej ze stycz nia 2007 r. „Po li ty ka
ener ge tycz na dla Eu ro py” za le co no m.in. stwo rze nie rów nych wa run -
ków dzia ła nia dla wszyst kich przed się biorstw ener ge tycz nych w UE.

– Sto imy przed re wo lu cją po dob ną do tej, ja ka się od by ła w od nie sie -
niu do te le fo nii ko mór ko wej i In ter ne tu. Na le ży ocze ki wać po dob ne go
efek tu od sie ci in te li gent nych – uwa ża dr inż. To masz Ko wa lak, dy rek -
tor De par ta men tu Ta ryf, eks pert Urzę du Re gu la cji Ener ge ty ki. Je go
zda niem wpro wa dze nie w Pol sce zdal ne go od czy tu 16 mln licz ni ków
za ję ło by 8 lat i kosz to wał by 1,6 mld eu ro, ale in we sty cja zwró ci ła by się
po 4 la tach. 

Dr Hen ryk Maj chrzak, dy rek tor De par ta men tu Ener ge ty ki w Mi ni -
ster stwie Go spo dar ki, zde kla ro wał po wo ła nie przez Mi ni ster stwo Go -
spo dar ki ra dy pro gra mo wej z udzia łem przed sta wi cie li re sor tu, URE,
PSE Ope ra tor, Pol skie go To wa rzy stwa Prze sy łu i Roz dzia łu Ener gii
Elek trycz nej i To wa rzy stwa Ener gii Od na wial nej. Ra da zaj mie się ze -
bra niem do świad czeń in nych państw i przy go to wa niem od po wied nich
ak tów praw nych.

Przedstawiono do świad cze nia z wdro że nia sys te mów smart me te ring
w Szwecji i Włoszech. Mówiono też o pro ble mach z wdro że niem sys -
te mów in te li gent ne go opo mia ro wa nia w Pol sce.

Je rzy Ro bert

MODERNIZACJA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH
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Smart grids w 2011 r.
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I
zba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro -ny Śro do wi ska w dniu 17 li sto pa da br.na te re nie EXPO Si le sia w So snow cuzor ga ni zo wa ła kon fe ren cję „Wy zwa niasto ją ce przed pol skim cie płow nic twemw aspek cie Dy rek tyw Unii Eu ro pej -skiej”, któ rej ce lem by ło okre śle nie ska liza dań i za pro po no wa nie opty mal nych wa -rian tów ich re ali za cji w za kre sie mo der ni -za cji kra jo we go cie płow nic twa. Jej uczest -ni ka mi by li przed sta wi cie le firm cie płow -ni czych oraz sa mo rzą dów. Go ści po wi tałpre zy dent Ka to wic mgr inż. Piotr Uszok(z za wo du elek tro ener ge tyk), pod kre śla jączna cze nie spo tka nia dla wy pra co wa niaform współ pra cy cie płow ni ków z sa mo rzą -dow ca mi na rzecz uno wo cze śnia nia sys te -mów cie płow ni czych. Pierw szej se sji prze -wod ni czył Sła wo mir Kry stek, dy rek torge ne ral ny IGE iOŚ, dru giej zaś Ry szardPo po wicz, z -ca dy rek to ra ge ne ral ne goIGE iOŚ.
Ure gu lo wa nia praw ne

W pierw szym wy stą pie niu, Ro manGłaz, na czel nik Wy dzia łu ds. Ochro ny Po -wie trza w De par ta men cie Zmian Kli ma tui Ochro ny At mos fe ry Mi ni ster stwa Śro do -wi ska omó wił wy ni ki do tych cza so wychne go cja cji z UE, do ty czą cych ochro ny po -wie trza i do trzy ma nia wy mo gów i pro to ko -łów do kon wen cji trans gra nicz ne go prze -no sze nia za nie czysz czeń na da le kie od le -gło ści. Uda ło się zna leźć po li tycz ny kom -pro mis w spra wie za pi sów dy rek ty wy IED(w spra wie emi sji prze my sło wych), bę dą -cej przede wszyst kim no we li za cją obec nejdy rek ty wy IPPC (w spra wie zin te gro wa ne -go za po bie ga nia za nie czysz cze niom i ichkon tro li), dy rek ty wy LCP (w spra wie emi -sji za nie czysz czeń z du żych obiek tówener ge tycz ne go spa la nia) i kil ku in nych.Z usta leń wy ni ka, że no we nor my emi -syj ne dla in sta la cji spa la nia, któ re otrzy ma -ły lub zło ży ły kom plet ne do ku men tydo uzy ska nia po zwo le nia przed dniem wej -ścia dy rek ty wy w ży cie (re al ne jest, że bę -dzie to do pie ro rok 2012) – tzw. in sta la cjeist nie ją ce, bę dą mia ły mniej re stryk cyj nenor my. Na to miast ostrzej sze nor my emi -syj ne bę dą obo wią zy wać dla in sta la cji no -wych, na któ re otrzy ma no lub zło żo nokom plet ny wnio sek po tym ter mi nie. Jed -nak – jak za zna czył re fe rent – na stą pi tak żein ny po dział, w wy ni ku któ re go tzw. ist nie -ją ce jed nost ki po wy żej 300 MW (na pa li wasta łe) ma ją stan dar dy ostrzej sze, niż do -tych cza so we jed nost ki 500 MW. Do tej po -ry jed nost ki ist nie ją ce na pa li wa sta łe (po -wy żej 300 MW) ma ją wy zna czo ny li -

mit 200 mg/m3 SO2. A dla no wych wy no sion 150 mg/m3.Ze sto so wa nia stan dar dów emi syj nychdy rek ty wy mo gą być zwol nio ne źró dłaspa la nia, któ re w okre sie do 1 stycz -nia 2014 ro ku zo sta ną zgło szo ne do tzw.„de ro ga cji 20 000 go dzin” dla źró deł o wy -czer pu ją cej się ży wot no ści. Źró dła ta kiew okre sie od 1 stycz nia 2016 ro ku do 31grud nia 2023 ro ku mu szą speł niać wy ma -ga nia emi syj ne Dy rek ty wy LPC obo wią zu -ją cej 31 grud nia 2015 ro ku. In sta la cje/źró -dła spa la nia pro du ku ją ce cie pło na po trze -by sys te mów o mo cy < 200 MWth mo gąbyć zwol nio ne do dnia 31 grud nia 2023 ro -ku ze sto so wa nia stan dar dów okre ślo nychw dy rek ty wie. Moż li wość ła go dze nia wy -ma gań w wy pad ku ww. sys te mów mo gąmieć miej sce je śli:
• in sta la cja uzy ska ła pierw sze po zwo le -nie przed 27 li sto pa da 2002 r. i zo sta łaod da na do użyt ku nie póź niej niż 27 li -sto pa da 2003 ro ku;
• co naj mniej 50% cie pła wy twa rza ne gow in sta la cji/źró dle (śred nia w okre sie 5lat) jest do star cza na w po sta ci pa ry lubwo dy do miej skie go sys te mu cie płow -ni cze go;
• in sta la cja bę dzie do trzy my wa ła stan -dar dów emi syj nych dla SO2, NOx orazpy łu zgod nie z wy mo ga mi Dy rek ty wyLPC na dzień 31 grud nia 2015 r.;
• in sta la cja/źró dło znaj dzie się na li ścieta kich in sta la cji, prze ka za nej do Ko -mi sji przez kraj człon kow ski w ter mi -nie do 1 stycz nia 2016. Li sta bę dzie za -wie ra ła szcze gó ło we in for ma cje do ty -czą ce każ dej, umiesz czo nej na niej in -sta la cji: cał ko wi ta no mi nal na mocciepl na w pa li wie, ro dzaj pa li wa orazmak sy mal ne stan dar dy emi syj ne dlaSO2, NOx i py łów.W trak cie dys ku sji za zna czo no, iż jed -nym z naj istot niej szych osią gnięć uzy ska -nych w trak cie wy pra co wy wa nia kom pro -mi su wy da je się uzy ska nie wy łą cze niaz wy mo gów no wej dy rek ty wy do koń -ca 2023 r. ma łych źró deł cie pła o mo cymniej szej niż 200 MWth. Dzię ki te mu jestszan sa na utrzy ma nie dal szej pra cy ma łychlo kal nych cie płow ni, co ma zna cze nie dlafunk cjo no wa nia re gio nal nych ryn ków cie -pła.

Cie płow nic two
na za krę cie

Bo gu sław Re gul ski, wi ce pre zes IzbyGo spo dar czej Cie płow nic two Pol skiew swym wy stą pie niu skon cen tro wał sięna skut kach Dy rek tyw Unij nych dla przy -

szło ści cie płow nic twa w Pol sce. W kra jo -wym sys te mie wciąż za du żo emi tu je myS02, NOx i py łów. In sta la cje ko ge ne ra cyj nedzia ła ją dla mniej niż 20% sys te mów cie -płow ni czych. Tyl ko 4% ener gii ciepl nejw sys te mach cie płow ni czych po cho dzi zeźró deł od na wial nych, a po nad to brak spój -nej kon cep cji re ali za cji „zie lo ne go ce luw cie płow nic twie”. Sła by też jest sys temwspar cia i fi nan so wa nia in we sty cji orazbrak sys te mo wych roz wią zań praw nych.Po wsta je py ta nie, czy tyl ko cie płow nic twosys te mo we ma za gwa ran to wać wy ma ga nyudział „zie lo ne go cie pła”? Bo gu sław Re -gul ski jest zda nia, że po pra wa efek tyw no -ści i zmniej sze nie zu ży cia cie pła mo że zre -du ko wać ry nek cie pła na wet o... po ło wę, Pre le gent po sta wił py ta nie: czy „pa kiet”mo że za gro zić pol skie mu cie płow nic twu?Ak tu al nie nie jest wia do me w ja ki spo sóbnp. za da nia „pa kie to we” zo sta ną zre ali zo -wa ne w cie płow nic twie Czy ca łe cie płow -nic two, za rów no za wo do we, jak i in dy wi -du al ne w jed na ko wy spo sób zo sta nie w tedzia ła nia za an ga żo wa ne? To za sad ni czawąt pli wość, ro dzą ca oba wy o sta bil nośćca łe go ob sza ru za opa trze nia w cie pło w na -szym kra ju w przy szło ści.Gdy by sys tem zbio ro we go za opa trze niaw cie pło był je dy nym spo so bem do star cze -nia spo łe czeństw tej usłu gi – wg B. Re gul -skie go – zna la zły by się spo so by na zła go -dze nie „pa kie to wych” skut ków dla pro du -cen tów i od bior ców cie pła. Pro blem w tym,że cie pło sys te mo we sta no wi je dy nie jed nąz form za opa trze nia w ener gię ciepl ną. Je -śli ofer ta do sta wy cie pła sys te mo we go niebę dzie od po wia da ła od bior com, ist nie jemoż li wość mi gra cji do ob sza ru o ko rzyst -niej szych wa run kach po kry wa nia te go ro -dza ju po trzeb gdzie na ra zie prze pi sy unij -ne nie na kła da ją na tę część ryn ku cie pławięk szych ob ostrzeń eko lo gicz nych, coskut ku je tym, iż kosz ty po kry wa nia po -trzeb na cie pło w tej sfe rze są po pro stu niż -sze – kon sta tu je B. Ro gul ski. 
Pro po zy cje roz wią zań 

Prof. dr hab. inż. Ja nusz Le wan dow -ski, dy rek tor In sty tu tu Tech ni ki Ciepl nejPo li tech ni ki War szaw skiej wy gło sił re fe ratpt. „Pro po no wa ne roz wią za nia dla sek -to ra cie płow nic twa”. Przy za ło że niu, żeko tły cie płow ni cze są za stę po wa ne jed -nost ka mi ko ge ne ra cyj ny mi przed sta wiłkosz ty wdro że nia Dy rek ty wy. Wzro snąone w no wych jed nost kach ko ge ne ra cyj -nych oko ło dwu krot nie, bli sko trzy krot niew no wych jed nost kach kon den sa cyj nych,tyl ko przy no wych jed nost kach szczy to -
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wych utrzy ma ją się na do tych cza so wympo zio mie. Na le ży zwró cić uwa gę – pod kre -ślał prof. Ja nusz Le wan dow ski, że po mi mobar dzo istot nej ska li ogra ni cze nia od dzia -ły wa nia Dy rek ty wy na cie płow nic twodo ro ku 2023, ko niecz ne bę dzie jed nakzmo der ni zo wa nie po nad 195 ko tłów w 49za kła dach. Moż na mieć bar dzo po waż newąt pli wo ści – stwier dza re fe rent – czy ce -lo we jest wy po sa ża nie in sta la cji w urzą -dze nia, za pew nia ją ce utrzy ma nie stan dar -dów emi sji za nie czysz czeń spa lin na po -zio mach do pusz czo nych przez Dy rek ty wę.Je śli uwzględ nić, że in sta la cje te obej mietak że zmie nio ny sys tem han dlu upraw nie -nia mi do emi sji CO2 w per spek ty wie z ko -niecz no ścią za ku pu 100% upraw nień, tomo że się oka zać, że ko rzyst niej sze bę dziepod ję cie dzia łań pro wa dzą cych do zmia nypa li wa, a być mo że zmia ny spo so bu dzia ła -nia przed się biorstw cie płow ni czych.Po nad to w kon tek ście Dy rek ty wy IED,kon ku ren cyj ny ry nek – je go zda niem – ko -niecz ne bę dzie wpro wa dze nie na po zio miekra ju ure gu lo wań praw nych, któ re wy rów -na ją wa run ki, a to mo że ozna czać tyl kozwięk sze nie wy ma gań tak że dla in sta la cjima łych nie pod le ga ją cych Dy rek ty wie.Dzia ła nia ta kie bę dą tak że ko niecz ne wo becwy ma gań, ja kie na kła da ją lub na ło żą in neDy rek ty wy Unii Eu ro pej skiej, przedewszyst kim Dy rek ty wa CA FE oraz Spo dzie -wa na no wa Dy rek ty wa usta la ją ca do pusz -czal ne po zio my emi sji dla kra jów człon -kow skich (no wa Dy rek ty wa NEC). Jak wy -rów nać szan se? Na przy kład wpro wa dze -niem po dat ku wę glo we go uwzględ nia ją ce -go za war tość w pa li wie C, S, N, po pio łu(po ziom okre ślo ny przez war tość upraw nie -nia do emi sji CO2 oraz jed nost ko wy kosztod siar cza nia, oda zo to wa nia itd.) Po da tekbył by np. roz li cza ny upraw nie nia mi, za trzy -ma ną emi sja itp. Nie jest to jed nak re al nez po wo dów spo łecz nych i po li tycz nych. Pro duk cja ener gii elek trycz nej w Pol scew ro ku 2020 bę dzie się – wg pro gnoz– kształ to wa ła na po zio mie 220 TW/h, pro -duk cja sko ja rzo na wa riant ga zo wy 121TW/h, pro duk cja sko ja rzo na wa riant wę -glo wy 79 TW/hW per spek ty wie naj bliż szych kil ku na stulat – za zna cza re fe rent – ko niecz na bę dzie

cał ko wi ta prze bu do wa cie płow nic -twa! Jak za tem bro nić się przedutra tą kon ku ren cyj no ści? Za mia nąpa liw (bio ma sa, od pa dy ko mu nal -ne, gaz ziem ny), tech no lo gia mi(ko ge ne ra cja)?. W wy pad ku od pa -dów ko mu nal nych nie zbęd ne jestpo ro zu mie nie miast i gmin, a codo bio ma sy na le ży bez zwłocz niedo ko nać wia ry god nej oce ny po ten -cja łu. Aby przed się wzię cia na rzeczre for my sys te mów cie płow ni czychsię po wio dły nie odzow na jest po -moc ad mi ni stra cji rzą do wej, od po -wied ni pro gram oraz po moc pu blicz na.Pro fe sor Ja nusz Le wan dow ski za pro po -no wał przed się bior stwom no wą opty kęspoj rze nia na ich pro dukt. W przy szło ściklien to wi nie bę dzie się do star czać cie pła,lecz ofe ro wać mu kom fort ciepl ny!
PGNiG – wy twór cą

ener gii ciepl nej
Ja nusz Cier piał, kie row nik Dzia łu Pla -no wa nia i Roz wo ju Ryn ku PGNiG omó wiłomoż li wo ści użyt ko wa nia ga zu w cie -płow nic twie. Przed sta wił re fe rat pn.„Moż li wo ści zwięk sze nia za sto so wa niaga zu ziem ne go w cie płow nic twie”na przy kła dzie wła śnie PGNiG S.A. Ak tu -al ny port fel cie płow ni czy PGNiG S.A.to 28 obiek tów wy twór czych. 25 obiek tóweks plo ato wa nych jest w struk tu rachPGNi/G S. A.. – łącz na moc za in sta lo wa -na 4,942 kWt i 116 kWe.  Naj wię cej te goro dza ju obiek tów jest zlo ka li zo wa nychna te re nie bę dą cym w ob słu dze Ga zow niOlsz tyń skiej, 4 obiek ty po sia da Ga zow niaByd go ska, dwa Ga zow nia Gdań skai po jed nym w Po zna niu i Rze szo wie. Stra -te gia PGNiG za kła da, że do ro ku 2015gru pa bę dzie po sia dać przy naj mniej 300MW wła snych mo cy wy twór czych ener giielek trycz nej i ciepl nej pro du ko wa nejw opar ciu o gaz ziem ny. Pod ko niec wrze -śnia br. pro jekt utwo rze nia no wej spół kipo zy tyw nie za opi nio wa ła ra da nad zor cza.Fir ma bę dzie re ali zo wać pro jek ty zwią za -ne z bu do wą blo ków ener ge tycz nych, in -we sty cje w za si la ne ga zem ziem nym in sta -la cje ko ge ne ra cyj ne oraz pi lo ta żo we pro -jek ty bio ga zo we. 

Mo de lo we przy kła dy
Z -ca Pre zy den ta Mia sta Biel sko -Bia łej,Zbi gniew Mich niow ski – przy go to wałpre zen ta cję pt. „Ro la pla no wa nia ener ge -tycz ne go w przy szło ści cie płow nic twa– stu dium przy pad ku Biel ska -Bia łej”.W 2006 ro ku roz po czę to re struk tu ry za cjęsys te mu cie płow ni cze go ukie run ko wa nąna: utrzy ma nie kosz tów wy twa rza nia i dys -try bu cji cie pła w miej skim sys te mie cie -płow ni czym na wa run kach kon ku ren cyj -no ści usług na lo kal nym ryn ku; od bu do wętech nicz nie wy eks plo ato wa nych zdol no ści

wy twór czych w źró dle cie pła zlo ka li zo wa -nym w cen trum ob cią że nia ciepl ne go; mo -ni to ro wa nie zmian w oto cze niu i we wnątrzsys te mów ener ge tycz nych mia sta. W 2008ro ku za war to po ro zu mie nie po mię dzyBiel sko Bia łą, Przed się bior stwem Ko mu -nal nym Ther ma i Po łu dnio wym Kon cer -nem Ener ge tycz nym – okre ślo no do ce lo weza po trze bo wa nie na cie pła, pod ję to dal szede cy zje o kie run ku prze bu do wy i or ga ni za -cji sys te mu cie płow ni cze go. Po nad to w la -tach 2003–2006 zre ali zo wa no m.in. pro jektzrów no wa żo ne go roz wo ju ener ge tycz ne gow szko łach i pla ców kach kul tu ral nych,gdzie utwo rzo no sys tem mo ni to ro wa niatem pe ra tur w obiek tach szkol nych dlaopty ma li za cji zu ży cia cie pła. Pod kre ślo nopro fi ty z ty tu łu re ali za cji pro gra mu: za ha -mo wa no nie ko rzyst ny trend zmniej sza niasprze da ży cie pła z sys te mu cie płow ni cze -go, zwięk szo no bez pie czeń stwo do stawcie pła, osią gnię to sta bi li za cję cen, ob ni żo -no emi sję dwu tlen ku wę gla.W trak cie kon fe ren cji od by ły się też pre -zen ta cje fir mo we. An drzej Ru mak – Ener -go pro jekt Ka to wi ce i Le szek Szczy gieł– Uni serv Bu dow nic two Prze my sło weomó wi li za le ty in sta la cji od siar cza nia spa -lin me to dą DE EMIS, a Ber trand Bisch -Dy rek tor Ge ne ral ny i Ma ciej Płon ka –Dy rek tor Han dlo wy fir my MI RO METRSp. z o.o. za po zna li z ofer tą do ty czą cą in te -li gent ne go po mia ru zu ży cia me diów,w tym ener gii ciepl nej. Pod su mo wa nia kon fe ren cji w imie niuor ga ni za to rów do ko nał Sła wo mir Kry stek.Za zna czył, iż kra jo we cie płow nic two po -win no sko rzy stać z do świad czeń skan dy -naw skich, do ty czą cych pro duk cji ener giielek trycz nej i ciepl nej w sko ja rze niu orazroz po cząć – jak naj szyb ciej – in sta lo wa nieaku mu la to rów cie pła.Za chę ca jąc sa mo rzą dow ców do współ -pra cy z cie płow ni ka mi na wią zał do do -brych przy kła dów: Biel ska -Bia łej, Sie -dlec, Zie lo nej Gó ry, ale wy mie nił tak żedu że mia sta w Pol sce, gdzie nie ko rzy stasię z moż li wo ści, ja kie stwa rza ją po bli -skie elek trow nie, aby ogrzać te aglo me ra -cje, a tam tej sze wła dze nie ma ją spój nej,per spek ty wicz nej kon cep cji roz wią za niapro ble mów cie płow nic twa na swym te re -nie. Za ofe ro wał też po moc eks per tów Izbyw roz wią zy wa niu kon kret nych pro ble mówcie płow nic twa i przy go to wa nia od po wied -nich ana liz, któ re po mo gą w po wzię ciuopty mal nych de cy zji, co do przy szłychpro ce sów in we sty cji mo der ni za cyj nych.Cie płow ni cy oraz sa mo rzą dow cy ra zemmu szą zde fi nio wać swo je po trze by orazskon fron to wać je z ocze ki wa niami spo -łecz ny mi, przy jed no cze snej ko niecz no ścire spek to wa nia unij nych za le ceń ochro nyśro do wi ska. An na Biel ska
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Kalendarz Imprez (plan)
Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska w 2010 r.

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

L.p. Termin Nazwa imprezy Miejsce Organizator

1 styczeń Seminarium „Prawo zamówień publicznych Warszawa IGEiOŚ
po nowelizacjach”

2 styczeń Seminarium „Prawo zamówień publicznych Katowice IGEiOŚ
po nowelizacjach”

3 styczeń „Konsekwencje konferencji klimatycznej Warszawa IGEiOŚ
w Kopenhadze dla energetyki”

4 styczeń Konferencja „Ustawa o efektywności Warszawa IGEiOŚ
energetycznej”

5 luty Konferencja „Udział polskich firm w budowie Warszawa IGEiOŚ wraz z Energopomiar
i eksploatacji elektrowni jądrowych w Polsce” Gliwice Transition Technologies 

6 luty Konferencja „Plany inwestycyjne Bełchatów/Opole IGEiOŚ przy współpracy PGE
i rozwojowe PGE”

7 luty-czerwiec Szkolenie zawodowe „Współczesna energetyka” Warszawa, PW IGEiOŚ i Politechnika
Warszawska 

8 3-5 marzec Konferencja „Odnawialne Źródła Energii” Kielce IGEiOŚ oraz Targi Kielce
– towarzysząca targom ENEX 

9 4 marzec Konferencja „Potencjał ludzki w okresie zmian Warszawa IGEiOŚ przy współpracy 
– strategiczne wyzwania dla branży energetycznej” Hay Group

10 marzec Konferencja „Przyszłość energetyki na węglu” Zakopane IGEiOŚ 

11 marzec Konferencja „Plany inwestycyjne Kozienice IGEiOŚ przy współpracy ENEA
i rozwojowe ENEA”

12 kwiecień Konferencja „Plany inwestycyjne Gdynia IGEiOŚ przy współpracy
i rozwojowe ENERGA” ENERGA

13 kwiecień Szkolenie w zakresie rusztowań Warszawa IGEiOŚ

14 kwiecień Konferencja „Współspalanie drewna Mazury IGEiOŚ wraz z Dyrekcją
w energetyce” Generalną Lasów Państwowych 

15 maj Turniej Piłkarski Energetyków Warszawa-Bemowo IGEiOŚ

16 maj „Polska elektroenergetyka – realia, problemy, Warszawa IGEiOŚ
dylematy”

17 18-20 maj Konferencja towarzysząca Targom Expopower Poznań IGEiOŚ, MTP. PTPiREE, SEP

18 czerwiec Walne Zgromadzenie – spotkanie integracyjne Warszawa IGEiOŚ

19 wrzesień Plany inwestycyjne i rozwojowe elektrociepłowni Warszawa IGEiOŚ

20 14-16 wrzesień Targi ENERGETAB Bielsko Biała IGEiOŚ, ZIAD

21 październik VII konferencja polsko niemiecka Zielona Góra IGEiOŚ, LTnRRE
„Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec” 

22 październik Jubileusz Dyspozytorów PSE – Operator Zakopane IGEiOŚ przy współpracy
PSE Operator 

23 listopad Konferencja „Wyzwania stojące przed polskim IGEiOŚ 
ciepłownictwem w świetle Dyrektyw UE”

24 23-26 listopad Konferencja towarzysząca targom POLEKO Poznań IGEiOŚ, MTP

25 grudzień Spotkanie wigilijno-noworoczne Warszawa IGEiOŚ



P
eł nym suk ce sem za koń czy ły się or ga ni zo wa ne w Biel sku --Bia łej naj więk sze w bran ży elek tro ener ge tycz nej mię dzy -na ro do we tar gi ENER GE TAB 2009. Jak zwy kle na tychtar gach nie za wie dli zwie dza ją cy, któ rzy bar dzo licz nieprzy by li z Pol ski a tak że za gra ni cy aby za po znać się z ofer tą po -nad 600 wy staw ców. Jak co ro ku po ka za li oni swo je naj now szepro duk ty, li cząc na za in te re so wa nie ener ge ty ki, któ ra za po wia dazna czą ce in we sty cje i mo der ni za cje nie rzad ko moc no już wy eks -plo ato wa nych urzą dzeń.Za pre zen to wa nych zo sta ło nad to bar dzo wie le naj no wo cze śniej -szych apa ra tów i urzą dzeń znaj du ją cych za sto so wa nie nie tyl kow ener ge ty ce za wo do wej, ale w wie lu in nych dzie dzi nach prze my -słu, jak apa ra tu ra po mia ro wa, urzą dze nia au to ma ty ki, ste ro wa niaczy mo ni to rin gu, sys te my in for ma tycz ne i trans mi sji da nych. Wi -dać by ło, jak wiel ką wa gę przy kła da ją fir my do sto so wa nia efek -tyw nych ener ge tycz nie tech no lo gii i po zy ski wa nia ener gii z od na -wial nych źró deł. Uwa gę zwie dza ją cych przy ku wa ły np. pół prze -wod ni ko we źró dła świa tła, a na wet oświe tle nie dro go we wy ko rzy -stu ją ce dio dy LED.Spo śród 54 wy ro bów zgło szo nych do kon kur su tar go we gona naj bar dziej wy róż nia ją cy się pro dukt, pu char Mi ni stra Go spo -dar ki uzy skał In sty tut Au to ma ty ki Sys te mów Ener ge tycz nychz Wro cła wia za „Kom plek so wy sys tem au to ma ty ki no wej ge ne -ra cji”. Z peł ną li stą wy róż nio nych pro duk tów moż na za po znać sięna stro nie www.ener ge tab.pl.Tar gom to wa rzy szy ły licz ne pre zen ta cje pro mo cyj ne i spo tka niaz klu czo wy mi klien ta mi or ga ni zo wa ne przez po szcze gól nych wy -staw ców, a tak że kon fe ren cje pra so we: jed na zor ga ni zo wa na przez

TAU RON Pol ska Ener gia S.A. – Part ne ra Ge ne ral ne go tar gów orazdru ga – zwo ła na przez Pa tro na Ho no ro we go ENER GE TAB 2009– Pre ze sa SEP, z oka zji ob cho dów 90-le cia te go Sto wa rzy sze nia.Do bra au ra i zre ali zo wa ne w ostat nich dwóch la tach in we sty cjedro go we, umoż li wia ją ce do tar cie z dwóch stron do ob szer nychpar kin gów, zde cy do wa nie po pra wi ły spraw ność do jaz du doZIAD -u. Nad to trwa ją cy mon taż dźwi ga rów da cho wych wzno szo -nej obok wie lo funk cyj nej ha li prze ko na ły, że wy ra ża ne w ubie -głych la tach obiet ni ce po pra wy wa run ków eks po zy cyj nychw Biel sku by ły praw dzi we. Dla te go też wie lu wy staw ców wy ra zi -ło swo je za in te re so wa nie moż li wo ścią za pre zen to wa nia sięw przy szłym ro ku, już w no wej ha li. Or ga ni za to rzy ENER GE -TAB 2010 za pra sza ją do Biel ska -Bia łej w dniach od 14–16 wrze -śnia 2010 r.Swo je sto isko na tar gach mia ła też IGE iOŚ, w któ rym wy sta -wia ły się tak że Tar gi Kiel ce Sp. z o.o., zaś „Prze gląd Ener ge -tycz ny” udzie lił tar gom pa tro na tu me dial ne go.
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Targi ENERGETAB 2009
pełne zwiedzających

I
zba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska za pro -si ła chęt nych na kon fe ren cję, któ ra od by ła się 22 paź dzier ni kabr. w Elek trow ni Ła gi sza w Bę dzi nie pt. „Pla ny in we sty cyj negru py Tau ron oraz do świad cze nia z bu do wy i eks plo ata cjino wo wy bu do wa ne go blo ku 460 MW”.Kon fe ren cja mia ła na ce lu speł nić dwa istot ne ocze ki wa niaczłon ków i sym pa ty ków Izby:1) po zna nie ak tu al nych pla nów roz wo jo wych i in we sty cyj nychgru py Tau ron,2) uzy ska nie in for ma cji z pierw szej rę ki o prze bie gu bu do wyi pierw szych do świad cze niach eks plo ata cyj nych no we go blo -ku 460 MW z naj więk szym ko tłem flu idal nym o pa ra me trachnad kry tycz nych w Elek trow ni Ła gi sza. Oprócz wy stą pień naj bar dziej kom pe tent nych osób w obu te ma -tach uczest ni cy zwie dzi li no wy blok Elek trow ni Ła gi sza.Kon fe ren cja cie szy ła się du żą fre kwen cją i oka za ła się nie zwy -kle uda ną im pre zą.

Plany inwestycyjne grupy Tauron
oraz doświadczenia

z budowy i eksploatacji
nowowybudowanego

bloku 460 MW

W
dniu 16 paź dzier ni ka 2009 ro ku, w Pań stwo wej Wyż szejSzko le Za wo do wej w Su le cho wie w wo je wódz twie lu bu -skim, od była się VI kon fe ren cja pol sko -nie miec ka pod ty -tu łem: „Ener ge ty ka przy gra nicz na Pol ski i Nie miec– do świad cze nia i per spek ty wy”. Or ga ni za to ra mi kon fe ren cjibyły Lu bu skie To wa rzy stwo na Rzecz Roz wo ju Ener ge ty ki(LTnR RE) oraz Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do -wi ska (IGE iOŚ) przy współ pra cy z fir ma mi: E. ON edis ener gia,PGNiG S.A. w War sza wie Od dział w Zie lo nej Gó rze oraz Pań -stwo wą Wyż szą Szko łą Za wo do wą w Su le cho wie i Wo je wódz kimFun du szem Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Zie lo nejGó rze.Kon fe ren cja ad re so wa na była do przed sta wi cie li sa mo rzą dówte ry to rial nych za chod niej Pol ski i wschod nich lan dów Nie miecoraz do firm i or ga ni za cji dzia ła ją cych na rzecz ener ge ty ki. Na le -ży nad mie nić, że za gad nie nia zwią za ne z in fra struk tu rą ener ge -tycz ną są jed ny mi z waż nych prio ry te tów władz sa mo rzą do wych.Na kon fe ren cji wy stą pili przed sta wi cie le wy spe cja li zo wa nych or -ga ni za cji i firm, któ rzy przed sta wili te ma ty kę zwią za ną z ro lą sa -mo rzą dów w roz wo ju ener ge ty ki, ochro ną śro do wi ska oraz po pra -wą ist nie ją cej in fra struk tu ry elek tro ener ge tycz nej.

Energetyka przygraniczna
Polski i Niemiec

– doświadczenia i perspektywy
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PSE Ope ra tor S.A. i Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro -
ny Śro do wi ska zor ga ni zowały se mi na rium dla dys po zy to rów PSE
Ope ra tor i spół ek dys try bu cyj nych oraz dy żur nych in ży nie rów ru -
chu w elek trow niach i elek tro cie płow niach. Se mi na rium od było
się w dniach 20 i 21 paź dzier ni ka 2009 r w Szczyr ku w Cen trum
Kon gre sów i Re kre acji „Or le Gniaz do”.

Ce lem spo tka nia było prze ana li zo wa nie i pod su mo wa nie te go -
rocz nych za kłó ceń i pro ble mów zwią za nych z funk cjo no wa niem

sys te mu elek tro ener ge tycz ne go oraz wy mia na do świad czeń i sze -
rze nie wie dzy o ochro nie przed awa ria mi i ich za po bie ga niu.
W wy ni ku se mi na rium zo stały sfor mu ło wa ne wnio ski pro wa dzą ce
do za po bie że nia w przy szło ści za kłó ce niom i do uspraw nie nia
funk cjo no wa nia sys te mu.

Se mi na rium było szan są po zy ska nia naj now szej wie dzy od naj -
lep szych w Pol sce fa chow ców o awa riach, ich usu wa niu i za po bie -
ga niu. 

Bezpieczeństwo
systemu elektroenergetycznego

T
e go rocz na, dwu dzie sta pierw sza już edy cja Mię dzy na ro do -
wych Tar gów Eko lo gicz nych PO LE KO ’2009 od by ła się
w Po zna niu w dniach 24–27 li sto pa da. Po raz dwu dzie sty
pierw szy spo tka li się w Po zna niu spe cja li ści z za kre su

ochro ny śro do wi ska z kra ju i za gra ni cy. W okre sie mi nio nych
dwu dzie stu lat PO LE KO zdo by ło po zy cję nie kwe stio no wa ne go li -
de ra wśród tar gów ochro ny śro do wi ska w Eu ro pie Środ ko wo -
-Wschod niej dzię ki cze mu sta no wią wy jąt ko wą plat for mę spo tkań
kon tra hen tów ze Wscho du i Za cho du na sze go kon ty nen tu. Te ma -
ty ka te go rocz ne go PO LE KO obej mo wa ła na stę pu ją ce sek to ry te -
ma tycz ne:

• Wo da i ście ki
• Ener gia, ener gia od na wial na
• Zmia ny kli ma tu
• Od pa dy i re cy kling 
• Po wie trze, ha łas i wi bra cje
• Apa ra tu ra kon tro l no -po mia ro wa.
Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska bra ła

udział w tych tar gach po raz szes na sty z rzę du ja ko wy staw ca
pre zen tu jąc swo ją dzia łal ność i do ko na nia a na jej ko lek tyw nym
sto isku wy sta wia ły się na stę pu ją ce fir my: Ro sco Pol ska
Sp. z o.o. oraz „Ener go pro jekt Ka to wi ce” S.A. Jak zwy kle sto -
isko tęt ni ło ży ciem, odwiedziło go wielu gości, m.in. Leszek
Juchniewicz, Prezes Mostostal Zabrze Holding S.A. Miej my na -
dzie ję, że te pra co wi te czte ry dni na sto isku prze ło żą się
na znacz ną licz bę kon trak tów dla uczest ni czą cych w tar gach
człon ków Izby. Tra dy cyj nie sa mo dziel ne sto iska mia ły ta kie fir -
my człon kow skie jak: PKE, Fa bry ka Ko tłów Ra fa ko, Eco ener -
gia, Ener go po miar Gli wi ce.

Tar gom to wa rzy szy ły licz ne kon fe ren cje i se mi na ria.
W pierw szym dniu tar gów od by ła się kon fe ren cja pn. „Dy rek ty -
wy Unii Eu ro pej skiej i ich wpływ na przy szłość pol skiej
Ener ge ty ki”, któ ra od by ła się 24 li sto pa da 2009 w Po zna niu.
Or ga ni za to rem był Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro -
do wi ska oraz Mię dzy na ro do we Tar gi Po znań skie Sp. z o.o.
Pro gram obej mo wał m.in. wy stą pie nia Kry sty ny Pa nek -Gon -
dek z Mi ni ster stwa Śro do wi ska oraz Iwo ny Gaw łow skiej z Mi -
ni ster stwa Go spo dar ki.

POLEKO 2009

W
dniu 19 li sto pa da br. w ho te lu She ra ton w War sza wie od -
by ła się kon fe ren cja pt. „Czy moż li we jest uwol nie nie
ryn ku ener gii elek trycz nej w Pol sce”. W związ ku z go -
rą cy mi dys ku sja mi czy moż li we jest uwol nie nie cen

ener gii elek trycz nej w Pol sce za pro si li śmy kon cer ny RWE i Vat -
ten fall, by za pre zen to wa ły nam, jak do szło do uwol nie nia cen
ener gii elek trycz nej w kra jach skan dy naw skich, Re pu bli ce Fe de -
ral nej Nie miec i Wiel kiej Bry ta nii i ja kie są dzi siaj te go kon se -
kwen cje, je śli cho dzi o kształ to wa nie się cen. Przed sta wi cie le tych
kon cer nów wy stą pi li na na szej kon fe ren cji.

Udział w spo tka niu wzię ła Pa ni Mi ni ster Jo an na Strze lec -Ło -
bo dziń ska. Wy stą pił rów nież Hen ryk Maj chrzak – Dy rek tor De -
par ta men tu Ener ge ty ki Mi ni ster stwa Go spo dar ki.

Czy możliwe jest uwolnienie
rynku energii elektrycznej

w Polsce
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ŚWIA TO WA RA TY FI KA CJA
PRO TO KÓ ŁU MONT RE AL SKIE GO

16 wrze śnia mia ła miej sce świa to wa ra ty fi ka cja Pro to kó łu Mont re -
al skie go w spra wie sub stan cji zu bo ża ją cych war stwę ozo no wą, w na -
stęp stwie przy ję cia do ku men tu przez 169. sy gna ta riu sza – Ti mor -Le -
ste. 

Pro to kół Mont re al ski pod pi sa ny zo stał w ro ku 1987 i ra ty fi ko wa ny
przez UE rok póź niej, stał się obo wią zu ją cy w ro ku 1989. Do ku ment
ten to pierw sze wie lo stron ne i zwień czo ne suk ce sem po ro zu mie nie
w spra wach do ty czą cych śro do wi ska. Sy gna ta riu sze do ku men tu zo bo -
wią za li się za prze stać pro duk cji i sto so wa nia sub stan cji nisz czą cych
war stwę ozo no wą (ODS), oraz przy ję li har mo no gram wy co fa nia
z uży cia in nych szko dli wych związ ków. W wy ni ku tych dzia łań war -
stwa ozo no wa – je śli uzgod nio ne ter mi ny bę dą re spek to wa ne – do ro -
ku 2050 po win na wró cić do wła ści we go po zio mu. UE wy eli mi no wa -
ła jak do tąd 99% pro duk cji sub stan cji ODS. Po zo sta łe ogra ni cze nia
wej dą w ży cie od ro ku 2010.

Ak tu al nym pro ble mem jest za stę po wa nie ODS przez hy dro flu oro -
wę gla ny (HFCs), któ rych po ten cjał w za kre sie efek tu cie plar nia ne go
jest pra wie 15 tys. ra zy więk szy niż CO2. Prze wi dy wa ny wzrost wy -
ko rzy sta nia HFCs jest sprzecz ny z ce lem bu do wy go spo da rek o ni -
skiej emi sji wę gla. Z uwa gi na fakt, że HFCs ob ję te są Pro to kó łem
z Kio to, przed sta wi cie le UE za po wia da ją, iż pod czas ko lej nej Kon fe -
ren cji Stron Ra mo wej kon wen cji Na ro dów Zjed no czo nych w spra wie
zmian kli ma tu (UNFCCC), pla no wa nej na gru dzień w Ko pen ha dze,
pro pa go wać bę dą uzgod nie nia w ce lu za pew nie nia sy ner gii po mię dzy
Pro to kó łem Mont re al skim a po li ty ką kli ma tycz ną. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 06-10-2009

UE WES PRZE FI NAN SO WO
OCHRO NĘ KLI MA TU

W KRA JACH ROZ WI JA JĄ CYCH SIĘ
W ra mach przy go to wań do gru dnio wej Kon fe ren cji Stron Kon wen -

cji Kli ma tycz nej (UNFCCC), Ko mi sja Eu ro pej ska opra co wa ła pro po -
zy cję pla nu fi nan so wa nia dzia łań na rzecz kli ma tu.

Sza cu jąc, że po trze by kra jów roz wi ja ją cych się zwią za ne z ogra ni -
cza niem zmian kli ma tu i do sto so wa niem mo gą wy nieść do 100 mld
EUR rocz nie do ro ku 2020, w ce nach sta łych z ro ku 2005, Ko mi sja
przyj mu je, iż 20–40% tej su my po win no po cho dzić z pu blicz nych
i pry wat nych źró deł kra jo wych, dal sze 40% z ryn ku upraw nień
do emi sji wę gla – po ten cjal nie 38 mld EUR rocz nie do ro ku 2020, zaś
po zo sta ła kwo ta z mię dzy na ro do wej po mo cy pu blicz nej. We dług Ko -
mi sji naj bliż sza Kon fe ren cja Stron UNFCCC w Ko pen ha dze po win na
do ty czyć usta no wie nia me cha ni zmu sek to ro we go ryn ku po zwo leń
na emi sję dla kra jów roz wi ja ją cych się i po głę bia nia współ pra cy zwią -
za nej z trans fe rem tech no lo gii do tych państw (w ra mach Me cha ni zmu
Czy ste go Roz wo ju).

Sub sy dia z UE wy no sić ma ją od 2 do 15 mld EUR rocz nie, za leż nie
od cał ko wi tej pu li środ ków mię dzy na ro do wych, a na po zio mie kra ju
– za leż nie od zdol no ści kra ju do sa mo fi nan so wa nia i je go udzia łu
w po zio mie emi sji ga zów cie plar nia nych. Po trze by do ty czą ce okre -
su 2010–2012 to od 5 do 7 mld EUR rocz nie, w związ ku z czym Ko -
mi sja prze wi du je wy dat ko wa nie od ro ku 2010 środ ków na po zio -
mie 0,5–2,1 mld EUR/ rok, któ re po cho dzić ma ją za rów no z bu dże tu
UE jak i po szcze gól nych państw człon kow skich. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 16-09-2009

KO MI SJA ZI DEN TY FI KO WA ŁA
SEK TO RY PO DAT NE NA RE LO KA CJĘ

EMI SJI WĘ GLA
18 wrze śnia Ko mi sja Eu ro pej ska opu bli ko wa ła pro jekt de cy zji za -

wie ra ją cej wy kaz 164 sek to rów i pod sek to rów prze my sło wych na ra -
żo nych na „znacz ne ry zy ko wy cie ku wę gla (ang. car bon le aka ge)”.
Przed się bior stwa, któ rych to do ty czy otrzy ma ją zwięk szo ny li mit dar -
mo wych upraw nień do emi sji ga zów cie plar nia nych w trze ciej fa zie
Eu ro pej skie go Sys te mu Han dlu Emi sja mi. Ko mi sja za po wie dzia ła
jed no cze śnie, że li mi ty mo gą zo stać zre wi do wa ne, je śli w grud niu
w Ko pen ha dze za war te zo sta nie mię dzy na ro do we po ro zu mie nie
w spra wie zmian kli ma tu, któ re po win no zre du ko wać wspo mnia ne ry -
zy ko. 

Licz ba dar mo wych upraw nień, któ re tra fią do po szcze gól nych
przed się biorstw okre ślo na zo sta nie w ro ku 2011. Pod sta wą bę dzie
po rów na nie efek tyw no ści przed się bior stwa ze śred nią efek tyw no -
ścią 10% naj spraw niej szych ener ge tycz nie in sta la cji. Tyl ko naj lep si
w ran kin gu dla każ dej z branż otrzy ma ją ca łość upraw nień bez płat -
nie.

Sek to ry uwzględ nio ne w de cy zji Ko mi sji obej mu ją prze mysł wy do -
byw czy wę gla ka mien ne go, prze mysł kok sow ni czy, prze mysł che -
micz ny, wy top alu mi nium i mie dzi, pro duk cję na wo zów sztucz nych,
pro duk cję ga zu i ro py, prze mysł ra fi ne ryj ny oraz prze twór stwo pa liw
nu kle ar nych. Ko mi sja oce nia, że za gro że nie re lo ka cją emi sji do ty -
czy 25% emi sji za rzą dza nych po przez ETS i 77% emi sji po cho dzą -
cych z prze my słu wy twór cze go (wy łą cza jąc ener ge ty kę i trans port lot -
ni czy). Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 02-10-2009 

ZIE LO NA RE WO LU CJA
1 i 2 paź dzier ni ka w Ge ne wie od by ła się 6. kon fe ren cja po świę co na

eu ro pej skie mu ryn ko wi zie lo nej ener gii. W spo tka niu udział wzię li
przed sta wi cie le prze my słu, rzą dów, re gu la to rów i śro do wisk na uko -
wych. De ba to wa no nad prak tycz nym wdro że niem przy ję tej na po cząt -
ku b. r. Dy rek ty wy w spra wie ener gii od na wial nej, któ ra wy ma ga
zwięk sze nia udzia łu ener gii ze źró deł od na wial nych w zu ży ciu ener -
gii ogó łem w UE z 8,5% (ak tu al ny cel) do 20% do ro ku 2020. Z zie lo -
nych źró deł po win no rów nież po cho dzić mi ni mum 10% ener gii wy ko -
rzy sty wa nej w trans por cie.

We dług in for ma cji ja ką prze ka zał Ko mi sarz UE ds. Ener gii Tom
Ho wes, tyl ko Niem cy, Wę gry i Ho lan dia osią gnę ły jak do tąd wskaź ni -
ki wy ma ga ne od no śną dy rek ty wą z ro ku 2001. Ho wes za po wie dział,
że Ko mi sja nie za wa ha się przed for mal ny mi kro ka mi wo bec państw,
któ re do 2010 ro ku nie zło żą wia ry god nych pla nów dzia łań na rzecz
re ali za cji ce lów Dy rek ty wy. Ko mi sarz za chę cał pań stwa człon kow -
skie do się ga nia do okre ślo nych dy rek ty wą „me cha ni zmów współ pra -
cy”, umoż li wia ją cych za wie ra nie przez kra je po ro zu mień od no śnie
wspól nych dzia łań, np. za sad ta ry fo wa nia, cer ty fi ka cji ener gii, jak
i ob rót cer ty fi ka ta mi. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 21-10-2009

NO WY PO DA TEK
OD EMI SJI DWU TLEN KU WĘ GLA

Pod czas nie for mal ne go spo tka nia Ra dy UE ds. Fi nan sów, Ko mi -
sja Eu ro pej ska po raz pierw szy wy szła z pro po zy cją wpro wa dze nia

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



po dat ku od emi sji CO2 dla sek to rów nie ob ję tych Eu ro pej skim
Sys te mem Han dlu Emi sja mi (ETS). Od no si się to przede wszyst-
kim do rol nic twa, trans por tu oraz ma łych in sta la cji prze my sło -
wych. No wy po da tek stał by się ele men tem sys te mu opo dat ko wa -
nia kon sump cji ener gii; każ de pań stwo mo gło by swo bod nie pod -
wyż szać je go war tość po wy żej staw ki re fe ren cyj nej usta lo nej przez
UE.

Ko mi sja pro po nu je przy jąć opła ty w wy so ko ści mi ni mum 0,01
EUR/kg CO2 w od nie sie niu do pa liw grzew czych. Pa li wa na pę do we
opo dat ko wa ne by ły by na po zio mie 0,01–0,03 EUR/ kg CO2, za leż nie
od spo so bu użyt ko wa nia środ ka trans por tu.Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 08-10-2009

UE ZA OSTRZA WY MA GA NIA
DO TY CZĄ CE BEZ PIE CZEŃ STWA

DO STAW GA ZU
Pod ko niec wrze śnia ko mi sja ds. prze my słu, ba dań i ener gii Par la -

men tu Eu ro pej skie go roz po czę ła pra ce nad przy go to wa nym przez Ko -
mi sję Eu ro pej ską pro jek tem roz po rzą dze nia w spra wie bez pie czeń -
stwa do staw ga zu. Przy ję cie do ku men tu przez Par la ment za pla no wa -
no na ma rzec 2010 ro ku.

Ko mi sja Eu ro pej ska przy spie szy ła pra ce nad no wym pra wem
po do świad cze niach kry zy su Ukra ina – Ro sja z po cząt ku ro ku. Jak
wy ni ka z ana li zy Ko mi sji, za kłó ce nia w do sta wach do tknę ły 12 kra -
jów UE; stwier dzo no też, że obo wią zu ją ce wy ma ga nia od no śnej dy -
rek ty wy w za kre sie bez pie czeń stwa do staw ga zu nie zo sta ły w spo sób
spój ny wdro żo ne, co unie moż li wi ło sku tecz ną re ak cję UE na prze rwy
w do sta wach. Roz wią za niem ma być za stą pie nie dy rek ty wy roz po rzą -
dze niem, któ re nie po zwa la na in ter pre ta cje i jest wprost prze no szo ne
do le gi sla cji kra jo wej.

Roz po rzą dze nie ma upraw niać Ko mi sję do wpro wa dze nia „sta nu
wy jąt ko we go” na uza sad nio ny wnio sek jed ne go z państw UE, lub
w przy pad ku gdy wstrzy ma ne zo sta nie wię cej niż 10% do staw. Do pre -
cy zo wa na zo sta nie od po wie dzial ność państw człon kow skich i uczest -
ni ków ryn ku ga zu. Wpro wa dzo ne ma zo stać szcze gó ło we ra por to wa -
nie przez przed się bior stwa ga zo we od no śnie kon trak tów z pod mio ta -
mi spo za UE. Ko mi sja bę dzie dą żyć tak że do wpro wa dze nia kry te rium
nie za wod no ścio we go (N – 1), któ re ma za pew nić, że w sy tu acji wy łą -
cze nia lub po waż nej awa rii ele men tu głów nej in fra struk tu ry w jed nym
z państw – in sta la cji wy twór czej lub ru ro cią gu – wy ko rzy sta nie po zo -
sta łych ele men tów sys te mu ga zo we go po zwo li przez 60 dni re ali zo -
wać do sta wy na po zio mie za po trze bo wa nia od po wia da ją ce go naj -
mroź niej szej zi mie z okre su ostat nich 20 lat. Pań stwa człon kow skie
ma ją zo stać po nad to zo bo wią za ne do mo ni to ro wa nia do staw ga zu
i oce ny ry zy ka na po trze by opra co wy wa nia re gio nal nych pla nów za -
po bie gaw czych i awa ryj nych.Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 10-10-2009 i 12-10-2009 

NO WE URE GU LO WA NIA
DO TY CZĄ CE BEZ PIE CZEŃ STWA

NU KLE AR NE GO
Obo wią zy wać za czę ła Dy rek ty wa w spra wie bez pie czeń stwa ener -

gii nu kle ar nej, któ rą UE przy ję ła w czerw cu te go ro ku.
Do ku ment wy ma ga od państw człon kow skich wpro wa dze nia nie -

zbęd nych unor mo wań w ce lu za pew nie nia sku tecz nej ochro ny pra -
cow ni ków i spo łe czeń stwa przed za gro że nia mi wy ni ka ją cy mi z pro -
mie nio wa nia jo ni zu ją ce go po cho dzą ce go z in sta la cji nu kle ar nych. Po -
wo ła ne ma ją zo stać nie za leż ne kra jo we urzę dy re gu la cji do za rzą dza -
nia bez pie czeń stwem i in sta la cja mi. Re gu la to rzy bę dą mo gli wy ma -
gać prze strze ga nia wy ma gań praw nych i de mon stro wa nia speł nie nia
wy ma gań, a tak że bę dą upraw nie ni do we ry fi ko wa nia speł nie nia wy -
ma gań w for mie ocen i in spek cji oraz, je śli zaj dzie po trze ba, wstrzy -
my wa nia pra cy in sta la cji.Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 17-09-2009

EU RO PEJ SKIE DO ŚWIAD CZE NIA
Z BU DO WY ELEK TROW NI MOR SKICH 
14 wrze śnia w Sztok hol mie, pod czas kon fe ren cji bran żo wej, Eu ro -

pej skie Sto wa rzy sze nie Ener ge ty ki Wia tro wej (EWEA) za pre zen to -
wa ło ra port oma wia ją cy tech no lo gicz ne, re gu la cyj ne i fi nan so we wy -
zwa nia, na ja kie na po ty ka no w trak cie bu do wy przy brzeż nych elek -
trow ni wia tro wych w Eu ro pie. 

W do ku men cie wska zu je się, że roz wój ge ne ra cji wia tro wej na wy -
brze żach wy ma ga de dy ko wa nych sys te mów elek tro ener ge tycz nych.
Sys te my ta kie po win ny umoż li wiać do stęp do sie ci bar dziej od da lo -
nym far mom wia tro wym oraz za pew niać zdol no ści wy mia ny mię dzy -
sys te mo wej, aby moż li wy był ob rót ener gią po mię dzy kra ja mi. Bio rąc
pod uwa gę licz bę farm pla no wa nych obec nie do re ali za cji na sty ku
Mo rza Pół noc ne go i Bał tyc kie go, EWEA prze wi du je, że pierw sze
mię dzy na ro do we sie ci mor skie po wsta ną wła śnie w tym re gio nie.

Pro ble mem jest brak zin te gro wa ne go i sko or dy no wa ne go po dej ścia
do pla no wa nia prze strzen ne go na ob sza rach mor skich, na gra ni cy róż -
nych kra jów i re gio nów. Ob ser wo wać moż na ro sną cą kon ku ren cję
o do stęp do te re nów mor skich po mię dzy pod mio ta mi z sek to rów spe -
dy cji i trans por tu, ro py i ga zu, ry bo łów stwa oraz woj skiem, co wy ni -
ka z nie efek tyw nych re gu la cji.

Ra port od no si się po nad to do kwe stii tech no lo gii. Wą skie gar dło
sta no wią do sta wy, w szcze gól no ści brak do stęp no ści tur bin, co wpły -
wa na wy dłu że nie okre su bu do wy i wzrost kosz tów in we sty cji.Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 25-09-2009

DZIA ŁA NIA KO MI SJI W ZWIĄZ KU
Z PRA WEM KON KU REN CJI
I RYN KU WE WNĘTRZ NE GO

W po ło wie lip ca Ko mi sja Eu ro pej ska za ak cep to wa ła prze zna cze -
nie środ ków pu blicz nych na mo der ni za cję i roz wój elek tro ener ge -
tycz nej sie ci dys try bu cyj nej w Pol sce oraz do ta cję rzą do wą dla prze -
my słu wę glo we go w Hisz pa nii. Ak cep ta cję uzy skał rów nież rząd au -
striac ki dla do płat z ty tu łu wy twa rza nia zie lo nej ener gii, z tym, że
Ko mi sja spraw dzi jesz cze czy nie zo sta li uprzy wi le jo wa ni wiel cy od -
bior cy ener gii.

Ka ry pie nięż ne w wy so ko ści 533 mln EUR na ło żo ne zo sta ły na E.
ON, wła ści ciel kę E. ON Ruhr gas AG, i GDF Su ez za nie le gal ne po ro -
zu mie nie do ty czą ce po dzia łu wpły wów na ryn ku ga zu. Ko mi sja za -
koń czy ła po stę po wa nie wo bec Sło wa cji, po tym jak im ple men to wa ła
ona pra wo za bra nia ją ce zmów w sek to rach ener gii i in nych. Gre cja
wpro wa dzi ła żą da ny przez Ko mi sją rów ny do stęp za in te re so wa nych
pod mio tów do ubie ga nia się o pra wa do eks plo ata cji złóż wę gla bru -
nat ne go, zno sząc tym sa mym uprzy wi le jo wa nie jed nej ze spół ek pań -
stwo wych.

Ko mi sja za apro bo wa ła na by cie przez EnBW i Bo ru san Hol ding jed -
ne go z tu rec kich wy twór ców ener gii elek trycz nej. Enel uzy skał zgo dę
na sprze daż spół ki za leż nej zaj mu ją cej się dys try bu cją ga zu, na to miast
KMG -PKI -Ka za kh stan i Eu ra sian Ener gy Hol dings of Au stria uzy ska -
ły apro ba tę dla utwo rze nia wspól nej spół ki pa li wo wej (ro pa i gaz).
Mul tie ner ge tycz na Cen tri ca uzy ska ła zgo dę na za kup przed się bior -
stwa ga zo we go Ven tu re Pro duc tion plc, a Lu ko il na na by cie Dow Che -
mi cal Com pa ny, wy twór cy pro duk tów che micz nych, pla sti ko wych
i rol nych. SHV Hol ding ma zie lo ne świa tło na za kup ho len der skiej
spół ki ERIKS, przed się bior stwa usług in ży nie rii me cha nicz nej. Or -
beo, spół ka za leż na So ciété Généra le i Rho dia, do sta ła zgo dę Ko mi sji
na prze ję cie peł nej kon tro li nad One Car bon In ter na tio nal z Ho lan dii,
zaj mu ją cej się cer ty fi ka cją ener gii.

Ma ce do nia we zwa na zo sta ła do otwar cia kra jo we go ryn ku ener gii,
zgod nie z obo wią zu ją cą dy rek ty wą elek trycz ną.Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 08-09-2009

Mag da le na Ryś -Prze szla kie wicz
EPC S.A.
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1. Wpro wa dze nie

W Pol sce wę giel ka mien ny i bru nat ny sta -
no wią pod sta wo wy no śnik ener gii che micz -
nej za mie nia nej na cie pło w pro ce sach spa la -
nia. Pod sta wo wy mi urzą dze nia mi wy ko rzy -
stu ją cy mi spa la nie pa liw sta łych do wy twa -
rza nia pa ry tech no lo gicz nej i cie pła użyt ko -
we go są ko tły. Szcze gól ną ro lę speł nia ją ko -
tły wod no ru ro we z pa le ni skiem rusz to wym,
któ re mo gą być opa la ne wę glem ka mien -
nym, wę glem bru nat nym, in ny mi pa li wa mi
sta ły mi, a zwłasz cza bio ma są.

Ko tły wod no ru ro we z pa le ni skiem rusz -
to wym opa la ne pa li wa mi sta ły mi mo gą
być źró dła mi pa ry tech no lo gicz nej (ko tły
pa ro we), lub cie pła grzew cze go (ko tły
wod ne wy so ko tem pe ra tu ro we). Ko tły
wod no ru ro we z pa le ni skiem rusz to wym
prze zna czo ne są do za sto so wa nia w prze -
my sło wych i ko mu nal nych obiek tach ener -
ge tycz nych ener ge ty ki roz pro szo nej.
W Pol sce w la tach 1995–2009 zbu do wa no
wie le no wo cze snych ko tłów z pa le ni skiem
rusz to wym, co jest za słu gą za rów no pro -
jek tan tów z du żym do świad cze niem, jak
też za ple cza pro duk cyj ne go: dwóch fa bryk
i wie lu drob nych pro du cen tów. Rów no cze -
śnie znacz ną licz bę eks plo ato wa nych ko -
tłów rusz to wych pod da no re wi ta li za cji
i mo der ni za cji. Uogól nia jąc – dzia ła nia
mo der ni za cyj no -re wi ta li za cyj ne ob ję ły po -
nad 65% sta nu sta rych ko tłów. Do ty czy ło
to prze waż nie ko tłów wod nych wy so ko -
tem pe ra tu ro wych pod da wa nych za awan -
so wa nej mo der ni za cji czę ści ci śnie nio wej
i pa le ni ska, rza dziej ko tłów pa ro wych, któ -
re czę ściej bu do wa no z no wy mi roz wią za -
nia mi kon struk cyj ny mi i tech no lo gicz ny -
mi. Kon struk cje ak tu al nie bu do wa nych ko -
tłów z pa le ni skiem rusz to wym opar te są
na kil ku dzie się cio let nich do świad cze niach
eks plo ata cyj nych ko tłów pa ro wych OR
i wod nych wy so ko tem pe ra tu ro wych WR.
Uwzględ nia ją naj now szy stan tech ni ki, in -
ży nie rii ma te ria ło wej, au to ma ty ki i ste ro -
wa nia, oraz ak tu al ne ten den cje świa to we.
Kon struk cja ko tłów za kła da osią gnię cie
moż li wie wy so kiej spraw no ści, uzy ski wa -

nej przez od po wied nie roz wią za nia czę ści
ci śnie nio wej i pa le ni ska, opty ma li za cji
spa la nia i re duk cji emi sji NOx, SO2 i CO.

Ko tły wod no ru ro we z pa le ni skiem rusz -
to wym są pro ste kon struk cyj nie, re la tyw -
nie ta nie, ła twe w ob słu dze i utrzy ma niu.
Ma ją ko rzyst ne wskaź ni ki eks plo ata cyj -
ne, zwłasz cza ela stycz ność i re gu la cyj -
ność. O po pu lar no ści ko tłów rusz to wych
świad czy to, że w nor mie eu ro pej skiej
PN -EN 12952-16 Ko tły wod no ru ro we
i urzą dze nia po moc ni cze, prze wi dzia no
osob ną po zy cję (część 16: Wy ma ga nia dla
rusz to wych i flu idal nych in sta la cji pa le ni -
sko wych na pa li wo sta łe). 

2. Ko cioł wod no ru ro wy
z pa le ni skiem rusz to wym

ja ko zło żo ny obiekt
tech nicz ny

Ko cioł wod no ru ro wy z pa le ni skiem
rusz to wym jest zło żo nym obiek tem tech -
no lo gicz nym. In dy wi du al ne ze spo ły ko tła
(cześć ci śnie nio wa, pa le ni sko), osprzęt
tech no lo gicz ny, ukła dy au to ma ty ki i ste ro -

wa nia, osprzęt za bez pie cza ją cy są zin te -
gro wa ne w ca łość dla re ali za cji za ło żo nych
ce lów. Na rys. 1 przed sta wio no in te gra cję
ze spo łów i in sta la cji.

Pod sta wo we ze spo ły ko tła to część ci -
śnie nio wa i pa le ni sko. Dla bez piecz nej
eks plo ata cji ko tła ko niecz ne są urzą dze nia
za bez pie cza ją ce. Aby za pew nić eks plo ata -
cję z do bry mi wskaź ni ka mi ko niecz ne są
ukła dy ste ro wa nia i au to ma ty ki. W tak du -
żym zbio rze pod ze spo łów dla osią gnię -
cia opty mal ne go efek tu ko niecz ne jest
uwzględ nie nie sze re gu nie zbęd nych uwa -
run ko wań (ogra ni czeń). Uwa run ko wa nie
oraz ogra ni cze nia do ty czą wie lu aspek tów
urzą dze nia tech nicz ne go. 

3. Kon stru owa nie,
wy twa rza nie

i mo der ni zo wa nie ko tłów
wod no ru ro wych

Na rys. 2 przed sta wio no uwa run ko wa nia
i ogra ni cze nia ma ją ce zna cze nie w kon -
stru owa niu, bu do wie i eks plo ata cji ko tłów
wod no ru ro wych rusz to wych. 
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Rys. 1. Ko cioł wod no ru ro wy z pa le ni skiem rusz to wym ja ko zło żo ny obiekt tech nicz ny



Uwa run ko wa nia ja kim pod le ga ko cioł
z pa le ni skiem rusz to wym są zło żo ne. Zło żo -
ność wy ni ka z ko niecz no ści za pew nie nia
wy star cza ją ce go za pa su bez pie czeń stwa dla
obiek tu (ma te riał, za sa dy po praw no ści kon -
struk cyj nej), dla pro ce su (ci śnie nie, tem pe -
ra tu ra, stru mień ma so wy), dla eks plo ata cji
(spraw ność, nie za wod ność, ela stycz ność),
od stro ny pa li wo wej (war tość opa ło wa, wil -
goć, za war tość po pio łu, ziar ni stość, wła ści -
wo ści i skład che micz ny po pio łu), od stro ny
eko lo gicz nej (nor my i stan dar dy do ty czą ce
emi sji py łów i ga zów). 

Uwa run ko wa nia spro wa dza ją się ge ne -
ral nie do dy rek tyw Par la men tu Eu ro pej -
skie go i Ra dy Eu ro py [1, 2, 3] sta no wią -
cych wy tycz ne dla har mo ni zo wa nych z ni -
mi norm eu ro pej skich [6, 7, 8, 9, 10, 11],
in nych norm, np. PN -ISO, DIN -ISO, wy -
tycz nych i roz po rzą dzeń [4, 5]. Dla te go
więc uwa run ko wa nia w za kre sie kon stru -
owa nia i wy twa rza nia ko tłów wod no ru ro -
wych z pa le ni skiem rusz to wym sta no wią
przed miot norm ma te ria ło wych, norm pro -
jek to wych i tech no lo gicz nych za rów no
kra jo wych, a zwłasz cza norm eu ro pej skich
zhar mo ni zo wa nych z dy rek ty wą ci śnie nio -
wą 97/23/WE [1]. 

Dy rek ty wa 97/23/WE „Urzą dze nia Ci -
śnie nio we” po rząd ku je ob szar dzia łal no ści
tech nicz nej i han dlo wej dla urzą dzeń ci -
śnie nio wych o naj wyż szym do pusz czal -
nym nad ci śnie niu prze kra cza ją cym 0,5 bar.
Okre śla ka te go ry za cję urzą dzeń, pod sta -
wo we de fi ni cje, m.in.: ci śnie nie do pusz -
czal ne, naj wyż sze ci śnie nie do pusz czal ne,
tem pe ra tu ra do pusz czal na, naj wyż sza tem -
pe ra tu ra do pusz czal na, osprzęt ci śnie nio -
wy, osprzęt za bez pie cza ją cy, wy ma ga nia
tech nicz ne, za sad ni cze wy ma ga nia bez pie -
czeń stwa, pro ce du ry oce ny zgod no ści, ma -
te ria ły z któ rych wy ko nu je się urzą dze nia
ci śnie nio we (Eu ro pej skie Uzna nie Ma te -
ria łów). Dy rek ty wa okre śla cha rak ter
i kom pe ten cje Jed no stek No ty fi ko wa nych,
upo waż nio nych do prze pro wa dza nia pro -
ce dur kon tro l nych, oce ny zgod no ści oraz
kon tro li użyt kow ni ka, ozna ko wa nie CE
i je go na no sze nie [1].

W za kre sie wy po sa że nia ko tła w in sta la -
cje i urzą dze nia ochro ny śro do wi ska sto su -

je się sto sow ne dy rek ty wy, roz po rzą dze nia,
nor my i prze pi sy. 

No wo cze sny ko cioł wod no ru ro wy z pa -
le ni skiem rusz to wym cha rak te ry zu je się:
– moż li wo ścią spa la nia pa liw o róż nych

wła ści wo ściach, mie sza nek pa li wo -
wych (bio ma sy);

– wy so ką spraw no ścią ener ge tycz ną;
– ni ski mi opo ra mi prze pły wu wo dy

i spa lin;
– ni skim kosz tem wy two rze nia i mon ta -

żu na miej scu bu do wy;
– krót kim cza sem mon ta żu;
– ni ski mi na kła da mi na re mon ty i utrzy -

ma nie w ru chu;
– ła two ścią ob słu gi;
– do brą ela stycz no ścią ru cho wą;
– prze cią żal no ścią (nie mniej szą niż

5–10%);
– moż li wo ścią bez ob słu go wej pra cy ko -

tła w tzw. try bie TRD3 24 go dzin;
– do trzy ma niem pro jek to wa nych norm

emi sji.
Przy mo der ni za cji eks plo ato wa nych ko -

tłów rusz to wych ma ją za sto so wa nie po -
dob ne uwa run ko wa nia ja kie wy stę pu ją
w kon stru owa niu i wy twa rza niu no wych
ko tłów. Wy ni ka to z prze zna cze nia, ja kie -
mu ma słu żyć zmo der ni zo wa ny ko cioł.
Oczy wi ście, ko cioł zmo der ni zo wa ny po -
wi nien od po wia dać pod wzglę dem wskaź -
ni ków, osią gów i emi sji no wej jed no st ce. 

Kon stru owa nie ko tłów z pa le ni skiem
rusz to wym wy ma ga roz le głej wie dzy i du -
że go do świad cze nia kon struk to rów, pro -
jek tan tów i tech no lo gów. 

Czę ści ci śnie nio we ko tłów wod no ru ro -
wych rusz to wych na le ży pro jek to wać i ob -
li czać zgod nie z nor mą eu ro pej ską PN -
-EN 12952–3 Ko tły wod no ru ro we i urzą -
dze nia po moc ni cze Część 3: „Kon struk cja
i ob li cze nia czę ści ci śnie nio wych ko tłów”
[7]. Ww. nor ma jest zhar mo ni zo wa na
z Dy rek ty wą Ci śnie nio wą 97/23/WE:
Urzą dze nia Ci śnie nio we.

W kra ju sto so wa no wcze śniej me to dę za -
war tą w do ku men cie książ ko wym Urzę du
Do zo ru Tech nicz ne go pt.: Wa run ki Tech -
nicz ne Do zo ru Tech nicz ne go – Urzą dze nia
ci śnie nio we – Ob li cze nia wy trzy ma ło ścio -
we DT -UC -90/WO -O. 

W przy pad ku ko tłów pro jek to wa nych
i wy twa rza nych na eks port moż na sto so -
wać w nie któ rych aspek tach nor my nie -
miec kie TRD. Po ja wie nie się nor my eu ro -
pej skiej PN -EN 12952-3 ogra ni czy ło za -
sto so wa nie nor my TRD je dy nie do szcze -
gól nych przy pad ków. (Nie wy stę pu ją
w ko tłach rusz to wych). 

Wy twa rza nie ko tłów wod no ru ro wych
z pa le ni skiem rusz to wym, spo rzą dza nie
do ku men ta cji i zna ko wa nie na le ży wy ko -
ny wać zgod nie z nor ma mi eu ro pej ski mi 
PN -EN 12952-5 i PN -EN 12952–6. 

Nor ma PN -EN 12952–5 Ko tły wod no ru -
ro we i urzą dze nia po moc ni cze – Część 5:
„Wy twa rza nie i bu do wa czę ści ci śnie nio -
wych ko tłów” [8] – za wie ra wy ma ga nia
do ty czą ce ope ra cji cię cia i kształ to wa nia
pla stycz ne go, spa wa nia i ob rób ki ciepl nej
po spa wa niu, po łą czeń me cha nicz nych,
wy ko ny wa nia ga zosz czel nych ścian wod -
no ru ro wych itp. 

Z wy ko ny wa niem czę ści ko tłów zwią za -
ne jest zna ko wa nie ma te ria łu, tym cza so we
i trwa łe oraz zna ko wa nie pod czas wy twa -
rza nia. 

Nor ma PN -EN 12952–6 Ko tły wod no ru -
ro we i urzą dze nia po moc ni cze – Część 6:
„Ba da nia pod czas wy twa rza nia, spo rzą -
dza nie do ku men ta cji i zna ko wa nie czę ści
ci śnie nio wych ko tłów” [9] – okre śla wy -
ma ga nia ba da nia i kon tro li pod czas pro jek -
to wa nia, spo rzą dza nia do ku men ta cji z wy -
twa rza nia do ku men ta cji i zna ko wa nia ko -
tłów wod no ru ro wych (rusz to wych). Okre -
śla za sa dy wy ko ny wa nia ba dań nie nisz czą -
cych, in ter pre ta cję ich wy ni ków i oce ny,
oraz kwa li fi ka cje per so ne lu. Wa dy i nie -
zgod no ści spa wal ni cze wy stę pu ją czę sto
w pro ce sach wy twa rza nia ko tłów. Pod sta -
wo wą część nor my sta no wi wy kry wa nie
wad spa wal ni czych po wierzch nio wych
i we wnętrz nych oraz spo rzą dza nie ra por -
tów z ba dań nie nisz czą cych. Okre śla za sa -
dy or ga ni za cji ba dań i kon tro li, oce ny
i kon tro li koń co wej, a tak że pro ce du ry oce -
ny zgod no ści.
3.1. Za ło że nia dla czę ści

ci śnie nio wej ko tła
pa ro we go

Ko tły pa ro we z pa le ni skiem rusz to wym
z uwa gi na wy stę pu ją cy za kres ci śnień
i kosz ty sys te mu prze pły wo we go bu du je
się wy łącz nie ja ko ko tły z cyr ku la cją na tu -
ral ną, czy li ko tły wal cza ko we. Ko tły pa ro -
we prze wi du je się dla sys te mów sko ja rzo -
ne go wy twa rza nia elek trycz no ści i cie pła
w ener ge ty ce sko ja rzo nej. (Do wy twa rza -
nia tyl ko pa ry tech no lo gicz nej sto su je się
ob ni żo ne pa ra me try). 

Pro jek to wa ne no we ko tły rusz to we po -
sia da ją wy so kie ko mo ry pa le ni sko we dla
za pew nie nia od po wied nie go cza su po by tu
pa li wa i zwięk sze nia stop nia do pa le nia, co
jest ko niecz ne przy zmniej szo nym nad mia -
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Rys. 2. Kom pleks uwa run ko wań (ogra ni czeń) ko tła wod no ru ro we go



rze po wie trza do spa la nia. Ko tły wy po sa -
żo ne są w in dy wi du al ne sys te my po wie trza
pier wot ne go i po wie trza wtór ne go oraz re -
cyr ku la cji spa lin. Rów no mier ne roz pro wa -
dze nie pa li wa jest za pew nio ne dzię ki od -
po wied nim ukła dom. Zna cze nie tych pa ra -
me trów i wy so ko ści ko mo ry pa le ni sko wej
by ło przed mio tem ana liz na uko wych i dys -
ku sji me ry to rycz nych roz po czę tych w la -
tach 80-tych.

Ak tu al nie pa ra me try pa ry pra cu ją cych
w kra ju ko tłów pa ro wych z pa le ni skiem
rusz to wym (kon struk cji BTK Tar now skie
Gó ry) są na stę pu ją ce:
– stru mień ma sy pa ry 10÷50 (55) Mg/h,
– ci śnie nie pa ry 15÷50 (80) bar,
– tem pe ra tu ra pa ry 450÷500°C,
– spraw ność ko tła 85÷87 (89)%

przy spa la niu wę gla ka mien ne go
o war to ści opa ło wej 22÷25 MJ/kg, za -
war to ści po pio łu ≤ 18%, za war to ści
wil go ci ≤ 15, siar ki ≤ 0,6%.
Ko tły z pa le ni skiem rusz to wym mo gą

być bu do wa ne na więk sze stru mie nie ma -
sy pa ry, np. 100÷120 Mg/h i ci śnie nia
do 100 bar. 

O opła cal no ści ta kich jed no stek roz -
strzy ga jed nak za po trze bo wa nie ze stro ny
in we sto rów i ana li za eko no micz na. Przy -
kła dy ta kich jed no stek są za gra ni cą. 

Biu ro Tech ni ki Ko tło wej (BTK) Tar now -
skie Gó ry ofe ru je wy ko na nie pro jek tu ko -
tła OR 100N o wy daj no ści 100 Mg/h na
ci śnie nie 15÷80 bar i tem pe ra tu rę pa -
ry 525°C. Opra co wa na kil ka lat te mu kon -
cep cja bu do wy wod no ru ro wych ko tłów pa -
ro wych z pa le ni skiem rusz to wym przez
Biu ro Tech ni ki Ko tło wej TK Tar now skie
Gó ry do pro wa dzi ła do po wsta nia stan da ry -
zo wa nych roz wią zań pro jek to wych ko tłów
pa ro wych. Ty po sze reg ko tłów pa ro wych
tej fir my za wie ra 7 jed no stek pra cu ją cych,
bądź pro jek to wa nych (OR 10N, OR 16N,
OR 27N, OR 35N, OR 50N, OR 75N,
OR 100N). 

W pra cu ją cych w Pol sce ko tłach rusz to -
wych kon struk cji BTK sto su je się sze reg
roz wią zań pro jek to wych zna nych i wdro -
żo nych wcze śniej w tech ni ce ko tło wej..
Na ry sun ku 3 przed sta wio no ko cioł pa ro -
wy trój cią go wy OR -35-N (pro duk cji Ra fa -
ko S.A.) za sto so wa ny w EC Cie szyn z roz -
bu do wa nym cią giem kon wek cyj nym i pod -
grze wa czem wo dy. Na ry sun ku 4 po ka za no
ko cioł pa ro wy OR -27N (pro duk cji Ra fa ko
S.A.) za sto so wa ny w EC Schöne we ide
Ber lin o spraw no ści 86% na wę giel ka -
mien ny o war to ści opa ło wej 26÷27 MJ/kg.
Po ka za ne ko tły po sia da ją kom pak to wą
geo me trię, no wo cze sne syl wet ki, opty ma -
li zo wa ne roz wią za nia ze spo łów czę ści ci -
śnie nio wej.

Układ ci śnie nio wy ko tła wod no ru ro we -
go z pa le ni skiem rusz to wym two rzą ze spo -
ły: wal czak, ścia ny ga zosz czel ne wod no ru -
ro we ko mo ry pa le ni sko wej, ko mo ry zbior -

cze ekra nów, ru ry opa do we, ewen tu al nie
pę czek kon wek cyj ny pa row ni ka, pęcz ki
prze grze wa czy pa ry, pęcz ki pod grze wa cza
wo dy. 

No wo cze sny ko cioł z pa le ni skiem rusz -
to wym cha rak te ry zo wa ny jest przez smu -
kłą geo me trię. Ze spo ły czę ści ci śnie nio wej
cha rak te ry zu ją się wów czas na stę pu ją cy mi
ce cha mi: 
– wy so ka i smu kła ko mo ra pa le ni sko wa

o kształ cie pro sto pa dło ścien nym w ce -
lu uzy ska nia do bre go stop nia wy pa le -
nia pa li wa (nie wiel ka za war tość czę ści
pal nych nie spa lo nych w po zo sta ło -
ściach po spa le niu);

– ścia ny ko mo ry są zbu do wa ne z rur
two rzą cych ga zosz czel ne ścia ny wod -
no ru ro we;

– pę czek kon wek cyj ny pa row ni ka (umoż -
li wia ab sorp cję więk sze go przy ro stu en -
tal pii pa ro wa nia, co ma miej sce przy
niż szych ci śnie niach czyn ni ka);

– układ trój cią go wy prze pły wu spa lin
(no wo cze śniej szy niż układ dwu cią -
go wy);

– wal czak umiesz czo ny w środ ku po -
przecz nie do osi ko tła ła two łą czo ny
z ru ra mi opa do wy mi (two rzą cy mi tyl -
ną ścia nę) i pęcz kiem kon wek cyj nym;

– pierw szy i dru gi ciąg spa li no wy od -
dzie lo ne są tzw. fe sto nem wy ko na nym
z od gię tych rur tyl ne go ekra nu;

– ze spo lo ny dwu stop nio wy prze grze -
wacz pa ry (ze schła dza czem wtry sko -
wym i du żej re gu la cyj no ści tem pe ra tu -
ry pa ry);

– do schła dza nia pa ry prze grza nej sto -
su je się schła dzacz wtry sko wy (o do -
brej dy na mi ce), 

– po wierzch nie wy mien ni ków cie pła za -
bu do wa nych w dru gim cią gu spa li no -
wym ma ją układ ko ry ta rzo wy (dla
zmniej sze nia opo rów prze pły wu spa lin
przy ich więk szej pręd ko ści dla in ten -
sy fi ka cji wy mia ny cie pła);

– po zio my ka nał łą czą cy dru gi ciąg z trze -
cim cią giem spa li no wym (umiesz czo ny
w do le dru gie go cią gu);

– roz bu do wa ny pod grze wacz wo dy,
umiesz czo ny w trze cim cią gu (czte ry
stop nie pod grze wa cza wo dy w ukła -
dzie ko ry ta rzo wym);

– za awan so wa ny sys tem oczysz cza nia
po wierzch ni ogrze wal nych zdmu chiw -
cze po pio łu, bi ja ki, itp.).
Pa row nik i prze grze wacz pa ry ma ją kon -

struk cję blo ko wą ze spo lo ną o ustro ju sa -
mo no śnym wspar tą na fun da men cie ko tła.
Ze spół (blok) pod grze wa cza wo dy ma wła -
sną kon struk cję no śną wspar tą na fun da -
men cie ko tła. Ko cioł mu si być wy po sa żo -
ny w sto sow ną ar ma tu rę i osprzęt za bez pie -
cza ją cy (we dług norm TRD i nor my eu ro -
pej skiej PN -EN 12952-11) [10]. Sys tem
scho dów i po de stów za pew nia do stęp
do wszyst kich punk tów ko tła.

Nie kie dy za cho dzi ko niecz ność bu do wy
ko tła pa ro we go w ga ba ry tach po zde mon -
to wa nym ko tle. Roz wią za nia cha rak te ry -
zu ją się wte dy wy mu szo nym za kre sem.
Jest to trud ne i wy mu szo ne roz wią za nie.
Osią gnię te re zul ta ty są na ogół ak cep to -
wal ne.
3.2. Ko cioł wod ny

wy so ko tem pe ra tu ro wy
W za sa dzie wod no ru ro we ko tły wod ne

wy so ko tem pe ra tu ro we z pa le ni skiem rusz -
to wym pod le ga ją więk szo ści uwa run ko -
wań do ty czą cych ko tłów pa ro wych. 

Ak tu al nie sto so wa ne pa ra me try czyn ni -
ka pra cu ją cych ko tłów wod nych wy so ko -
tem pe ra tu ro wych z pa le ni skiem rusz to -
wym (kon struk cji BTK Tar now skie Gó ry)
wy no szą:
– moc ciepl na zna mio no wa 3÷40 (70)

MW,
– ci śnie nie pa ry 10÷20 bar,
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Rys 3. Ko cioł OR 35-N (Ra fa ko S.A.)

Rys. 4. Ko cioł OR 27-N (Ra fa ko S.A.)



– tem pe ra tu ra wo dy na do pły wie/wy pły -
wie 70÷130 (150)°C,

– spraw ność ko tła 84÷89% przy spa la -
niu wę gla ka mien ne go o war to ści opa -
ło wej 22÷25 MJ/kg, za war to ści po pio łu
≤ 18%, za war to ści wil go ci ≤ 15%, za -
war to ści siar ki ≤ 0,6%.
Ko tły wod ne z pa le ni skiem rusz to wym

mo gą być bu do wa ne o więk szej mo cy
ciepl nej, np. 70 MW. O opła cal no ści ta kich
jed no stek roz strzy ga ana li za eko no micz na.
Ty po sze reg ko tłów wod nych wy so ko tem -
pe ra tu ro wych obej mu je 11 jed no stek pra -
cu ją cych, i jed ną pro jek to wa ną (WR2,5-N,
WR4,2-N, WR5 -N, WR7 -N, WR8 -N,
WR10 -N, WR15 -N, WR17 -N, WR20 -N,
WR25 -N, WR40 -N, WR70 -N). 

Zna ne roz wią za nie ka na łów spa li no -
wych z ko tłów pa ro wych – układ trój cią go -
wy – ma za sto so wa nie w ko tłach wod nych
wy so ko tem pe ra tu ro wych du żej mo cy, np.
WR40 -N (SPEC Szcze cin).

W ko tłach wod nych wy so ko tem pe ra tu -
ro wych w pa le ni sku wy ko rzy stu je się po -
dob ny sys tem do pro wa dze nia po wie trza
pier wot ne go i wtór ne go, jak też do pro wa -
dze nia pa li wa do sys te mu zna ne go z ko -
tłów pa ro wych. W ty po sze re gu ko tłów
wod nych wy ko rzy sta no zde cy do wa nie bo -
ga te do świad cze nia pro jek to we i eks plo -
ata cyj ne ist nie ją cych wcze śniej mniej -
szych ko tłów.
3.3. Pa le ni sko rusz to we

Jak wia do mo ko tły z pa le ni skiem rusz to -
wym bu do wa ne są na za kres mo cy ciepl -
nej 5÷60 MW. Jest to opty mal ny za kres
mo cy, nie wy stę pu ją cy w in nych tech no lo -
giach spa la nia pa liw, np. ko tły flu idal ne lub
ko tły py ło we. Moc pa le ni ska rusz to we go
jest oczy wi ście więk sza i wy ma ga ne są
roz wią za nia spe cja li stycz ne. No wo cze sne
pa le ni sko rusz to we po sia da opty mal ny
spo sób do pro wa dze nia po wie trza pier wot -
ne go i po wie trza wtór ne go oraz pa li wa. Pa -
le ni sko rusz to we no we go sys te mu za pew -
nia opty mal ne spa la nie pa li wa oraz do bre
cha rak te ry sty ki eks plo ata cyj ne. 

Pa le ni sko rusz to we z uwa gi na skom pli -
ko wa ny i wol niej szy pro ces spa la nia pa li -
wa w war stwie mu si być sto sow nie za pro -
jek to wa ne. Kry tycz ne do świad cze nia ze
star szy mi ko tła mi rusz to wy mi w za kre sie
do pro wa dze nia po wie trza pier wot ne go
pod ruszt, je go roz dzia łu i osią ga nych wy -
ni ków spa la nia (emi sja NOx i za war tość
czę ści pal nych nie spa lo nych) do pro wa -
dzi ły do sys te mu in dy wi du al ne go do pro -
wa dze niu po wie trza pier wot ne go do każ -
dej sek cji rusz tu ob słu gi wa nej przez osob -
ny or gan na staw czy (prze pust ni cę o cha -
rak te ry sty ce li nio wej) na pę dza ny si łow ni -
kiem. 

Skrzy nia po wie trza rusz tów jest po dzie -
lo na na okre ślo ną ilość szczel nych stref.
Po wie trze do star czo ne jest in dy wi du al nie

do każ dej stre fy po wietrz nej. Roz wią za nie
eli mi nu je stra ty po wie trza w skrzy ni i za -
pew nia od po wied ni roz dział po wie trza
na ca łej dłu go ści rusz tu. Od po wied nio
ukształ to wa ny otwór wlo to wy w ścia nie
bocz nej każ dej ze stref za pew nia rów no -
mier ny roz dział po wie trza na ca łej sze ro -
ko ści rusz tu. 

Pod sta wo wym uwa run ko wa niem dla
zmniej sze nia za war to ści czę ści pal nych
nie spa lo nych w py le i żuż lu (zwięk sze nia
spraw no ści pa le ni ska) jest za pew nie nie
rów no mier ne go po kry cia po kła du rusz to -
we go wę glem. W przy pad ku ty po we go,
po wszech nie sto so wa ne go, tra dy cyj ne go
za sob ni ka wę gla, wy po sa żo ne go w war -
stwow ni cę jest to nie moż li we. No wy sys -
tem po zwa la na roz pro wa dze nie wę gla
na ca łej sze ro ko ści po kła du rusz to we go
w ta ki spo sób aby umoż li wić za po bie ga -
nie nie po żą da nej se gre ga cji na tu ral nej.
Umoż li wio ne jest spulch nia nie wę gla
na po kła dzie rusz to wym, po pra wa pa ra -
me trów pro ce su spa la nia i zwięk sze nie
spraw no ści pa le ni ska. Do te go ce lu sto su -
je się wó zek re wer syj ny ob słu gu ją cy ca łą
sze ro kość rusz tu – rys. 5. In nym roz wią -

za niem mo że być zna ny z roz wią zań ko -
tłów z pa le ni skiem na rzu to wym – do zow -
nik bęb no wy, rys. 6. Za da niem do zow ni -

ka bęb no we go (na rzu to we go) jest po da -
wa nie roz luź nio nej war stwy pa li wa na ca -
łej sze ro ko ści po kła du rusz to we go. Gru -
bość war stwy pa li wa na rusz cie za le ży
od usta wie nia war stwow ni cy, pręd ko ści
prze su wu po kła du rusz to we go, pręd ko ści
ob ro to wej do zow ni ka bęb no we go. Pręd -
kość ob ro to wa do zow ni ka bęb no we go
jest re gu lo wa na prze mien ni kiem czę sto -
tli wo ści.

No wo cze sne roz wią za nia pa le ni ska
rusz to we go cha rak te ry zu ją się na stę pu ją -
cy mi ce cha mi:
– ruszt me cha nicz ny łu sko wy z po dmu -

chem stre fo wym wy po sa żo ny w in dy -
wi du al ne do pro wa dze nie po wie trza
pier wot ne go pod ruszt;

– prze pust ni ce po wie trza w po szcze gól -
nych stre fach o cha rak te ry sty ce li nio -
wej, wy po sa żo ne w in dy wi du al ne na -
pę dy wy ko naw cze;

– wó zek re wer syj ny, lub do zow nik bęb -
no wy dla za pew nie nia rów no mier ne go
roz kła du wę gla na rusz cie;

– pod grze wa ne po wie trze do spa la nia
do 90÷95°C w pod grze wa czu po wie -
trza za bu do wa nym mię dzy wen ty la to -
rem po wie trza i rusz tem;

– re cyr ku la cja spa lin pod ruszt za po mo -
cą wen ty la to ra re cyr ku la cji spa lin;

– sys tem po wie trza wtór ne go do pro wa -
dza ne go do dysz na dwóch po zio mach
wy so ko ści ko mo ry pa le ni sko wej;

– in sta la cja roz pa la nia ko tła na pa li wie
cie kłym lub ga zo wym (in sta la cja pal -
ni ko wa).
W ko tłach moż na też sto so wać kon struk cję

ko sza wę glo we go i war stwow ni cy o więk szej
trwa ło ści. Re gu la cja war stwy wę gla i za su wy
łu ko wej mo że od by wać się za po mo cą sta lo -
we go ukła du zę bat ko we go – rys. 7.

No wa kon cep cja pa le ni ska rusz to we go
i opty ma li za cja spa la nia przy po mo cy no -
wych al go ryt mów ste ro wa nia za pew nia
niż szą emi sję ga zów niż prze wi du je nor ma.
Ogra ni cza nie emi sji py łów moż na zwięk -
szyć sto su jąc fil try wor ko we po zwa la ją ce
na do trzy ma nie ostrych stan dar dów emi -
syj nych (norm).
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3 Tech ni sche Re geln für Dampf kes sel. Istot ne
prze pi sy, za le ce nia, roz po rzą dze nia nie miec -
kie, do ty czą ce ko tłów pa ro wych.

Rys. 5. Wó zek re wer syj ny (FPM S.A. Mi ko łów)

Rys. 6. Do zow nik bęb no wy za si la ją cy po kład rusz to -
wy [20])

Rys. 7. Kosz wę glo wy (FPM S.A. Mi ko łów)






