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• On giś Le on Le der man lau re at Na gro dy No bla z dzie dzi ny fi -
zy ki (1988) wy ra ził opi nię, że wy kształ co na oso ba mu si mieć po -
ję cie o ener gii. Jed nak wy da je się, iż w świa do mo ści ogó łu, wciąż
prze wa gę ma ją in for ma cje o ne ga tyw nych skut kach ener ge ty ki,
przy bra ku ele men tar nej wie dzy na te mat jej funk cjo no wa nia. Vi -
de – szcze gól nie ener ge ty ka ją dro wa.– Nie ste ty tak, a jest to szcze gól nie smut ne wo bec co raz więk -sze go zna cze nia ja kie od gry wa ener gia w na szym ży ciu. Już obec -nie nie któ re pań stwa trak tu ją do stęp do ener gii ja ko broń stra te -gicz ną i za pew nie nie spo łe czeń stwu wy star cza ją cych, sta bil nychi czy stych źró deł ener gii po win no być prio ry te tem na szej go spo -dar ki. Daw niej o wol no ści kra ju de cy do wa li żoł nie rze – dziś de cy -du ją cym czyn ni kiem jest nie za leż ność ener ge tycz na. Nie ste ty,w Pol sce prze rwa li śmy przed 20 la ty roz wój ener ge ty ki ją dro wej,któ ra da je wła śnie czy stą i nie za wod ną ener gię elek trycz ną. Stra ci -li śmy za awan so wa ną bu do wę elek trow ni, a co waż niej sze wy -kształ co ne ka dry in ży nie rów i tech ni ków oraz wy spe cja li zo wa nejuż w pro duk cji ją dro wej fa bry ki – stra ci li śmy wsku tek nie słusz -nych obaw, że bu do wa elek trow ni ją dro wych za gro zi na sze mu ży -ciu i zdro wiu. Na si są sie dzi w Sło wa cji nie po peł ni li te go błę du– zbu do wa li elek trow nię ją dro wą Mo chow ce, ta ką sa mą jak naszŻar no wiec, któ ra do dziś do star cza im ta ni prąd. Co wię cej, w Mo -chow cach po wsta ną dal sze dwa blo ki tej sa mej kon struk cji – blo -ki, któ rych bez pie czeń stwo jest udo wod nio ne. Oni nie bo ją sięener ge ty ki ją dro wej – ale w Pol sce or ga ni za cje an ty nu kle ar neuczy ni ły z obaw spo łecz nych sku tecz ne na rzę dzie do zwal cza niaener ge ty ki ją dro wej. Dla te go dziś Pol ska im por tu je wę giel– a wciąż nie ma elek trow ni ją dro wych.
• Nad prze strze ga niem za sad bez pie czeń stwa czu wa MA EA

oraz Do zór Ją dro wy w po szcze gól nych kra jach...? – Każ dy kraj jest od po wie dzial ny za swo je wła sne bez pie czeń -stwo. Ale MA EA usta la wy ma ga nia i za sa dy, któ re po szcze gól nekra je – w tym i Pol ska – przyj mu ją ja ko obo wią zu ją ce. 
•Wśród za sad szcze gól nie eks po no wa ne jest po ję cie „głę bo kiej

obro ny” – jak je ro zu mieć? – Jest to jed na z fun da men tal nych za sad, mó wią ca o tym, że jużprzy pro jek to wa niu elek trow ni ją dro wej prze wi du je my, że każ dyna wet naj le piej wy ko na ny ele ment mo że ulec uszko dze niu, a każ -dy czło wiek mo że po peł nić po mył kę. Dla te go na miej sce jed ne goele men tu ma my za wsze na stęp ny i na stęp ny, i na stęp ny, zgod niez za sa dą „głę bo kiej obro ny” – pierw sza li nia obro ny mo że za -wieść, wte dy bro ni nas dru ga li nia, trze cia i na stęp ne. Ale oczy wi -ście już pierw szą li nię bu du je my tak so lid nie jak to tyl ko moż li we,z du ży mi za pa sa mi wy trzy ma ło ści i nie za wod no ści, od por no ścina wstrzą sy sej smicz ne, wy so kie tem pe ra tu ry, pro mie nio wa nie,gwał tow ne prze pły wy. Elek trow nie są od por ne na wie le ta kich ob -cią żeń w cią gu swe go okre su pra cy, ale w rze czy wi sto ści ob cią że -nia ele men tów elek trow ni są du żo mniej sze, niż prze wi dzia new pro jek cie. Dla te go elek trow nie pra cu ją dłu go, a gdy po 30 la tachoka że się, że da le ko jesz cze do wy czer pa nia za pa su wy trzy ma ło ściich ele men tów, do zór ją dro wy ze zwa la na prze dłu że nie pra cy.W tej chwi li po nad 50 elek trow ni ją dro wych w USA otrzy ma ła jużze zwo le nie na pra cę przez 60 lat. 

• Jed nak awa ria elek trow ni ją dro wej w Czar no by lu wciąż kła -
dzie się cie niem na roz wo ju ener ge ty ki ją dro wej. Był Pan
przed la ty au to rem in te re su ją ce go ar ty ku łu za wie ra ją ce go w ty tu -
le py ta nie: Czy awa ria ta ka jak w Czar no by lu mo że się po wtó -
rzyć? A jak te raz brzmi Pań ska od po wiedź na to py ta nie?– Tak sa mo jak w pierw szym ro ku po awa rii czar no byl skiejstwier dzam, że ta ka awa ria nie mo że się po wtó rzyć w re ak to rachin nych ty pów, w tym w re ak to rach prze wi dzia nych dla Pol ski. Pro -jekt re ak to ra w Czar no by lu był opar ty na kon struk cji re ak to rówmi li tar nych, mo gą cych pro du ko wać plu ton kla sy woj sko wej. Wy -ma ga ło to spe cy ficz ne go ukła du w rdze niu, któ ry w pew nych sy tu -acjach awa ryj nych po wo do wał sa mo czyn ny wzrost mo cy re ak to -ra. Do dat ko wo w kon struk cji re ak to ra w Czar no by lu był błąd, któ -ry po wo do wał, że wci śnię cie przy ci sku ma ją ce go wy łą czyć re ak -tor po wo do wa ło naj pierw – przez kil ka se kund – wzrost mo cy re -ak to ra, a do pie ro po tem je go wy łą cze nie. W po łą cze niu z wro dzo -ną nie sta bil no ścią rdze nia da ło to fa tal ny wy nik – w cza sie awa riiw Czar no by lu moc re ak to ra wzro sła 1000 ra zy w cią gu za le d -wie 13 se kund! Te go żad na elek trow nia nie mo gła by wy trzy mać– i re ak tor w Czar no by lu prze grzał się, wo da za mie ni ła się w pa ręi roz sa dzi ła ca łą je go kon struk cję. W re ak to rach in nych ty pów,w ra zie awa rii, moc sa mo czyn nie ma le je – na wet po ta kich błę dachja kie zro bi li ope ra to rzy w Czar no by lu elek trow nia po win na się sa -ma wy łą czyć, a nie prze grzać i roz le cieć w ka wał ki. Nie za le ży tood ope ra to rów – za le ży od pro jek tu i po win no być spraw dzo neprzez do zór ją dro wy na wie le lat przed uru cho mie niem re ak to ra.
• Jak ak tu al nie oce nia ne są skut ki awa rii w Czar no by lu?– Wbrew plot kom po awa rii nie by ło ani ma so wych zgo nów,ani de for ma cji pło dów po wo do wa nych pro mie nio wa niem.Z punk tu wi dze nia rze czy wi stych strat ludz kich (31 zgo nówwśród pra cow ni ków i ra tow ni ków na pro mie nio nych wy so ki mijed no ra zo wy mi daw ka mi, w tym 3 zgo ny od opa rzeń i ura zówme cha nicz nych) nie by ła to wiel ka ka ta stro fa prze my sło wa. Niema też żad ne go udo ku men to wa ne go zgo nu wśród ogó łu lud no ścispo wo do wa ne go pro mie nio wa niem z Czar no by la. Wy ni ka toz ni skich da wek, po rów ny wal nych z daw ka mi od pro mie nio wa -nia na tu ral ne go, któ re w cią gu kil ku lat otrzy ma ło oko ło 5 mi lio -nów osób ży ją cych na te re nach uzna nych za ska żo ne. Śred niadaw ka pro mie nio wa nia od opa du z Czar no by la wy no si ła tam
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w la tach 1986–1995 1 mSv/rok. Dla po rów na nia war to zdać so -
bie spra wę, że daw ki są róż ne w róż nych kra jach, np. w Pol sce
wy no szą 2,5 mSv/rok a w Fin lan dii po wy żej 7 mSv/rok i to wca -
le nie wsku tek Czar no by la lecz wsku tek pro mie nio wa nia na tu ral -
ne go z gle by. Gdy Po lak prze pro wa dza się z Pol ski do Fin lan dii,
wzrost otrzy my wa nej prze zeń daw ki pro mie nio wa nia wy no si 4,5
mSv/rok, jest więc czte ro krot nie więk szy niż przy rost pro mie nio -
wa nia na te re nach uzna nych za ska żo ne wo ko ło Czar no by la.
A prze cież Fi no wie ży ją dłu go i szczęś li wie i nie uwa ża ją się
za cho rych! Nie za ob ser wo wa no też do dat ko wych no wo two rów
ani skut ków ge ne tycz nych wśród lud no ści z oko lic Czar no by la,
czy wśród po tom stwa pra cow ni ków i ra tow ni ków na pro mie nio -
nych znacz nie wyż szy mi daw ka mi. Na to miast błęd ne de cy zje
władz – przede wszyst kim de cy zja o prze sie dle niu lud no ści
– spo wo do wa ły ogrom cier pień i ka ta stro fę eko no micz ną re gio -
nu. Nad mier ny strach przed pro mie nio wa niem dał fa tal ne efek ty. 
• U pod staw kon cep cji bez pie czeń stwa ener ge ty ki ją dro wej le -

ży za ło że nie, iż ry zy ko z nią zwią za ne po win no być mniej sze, niż
ry zy ko wy ni ka ją ce z wy twa rza nia ener gii elek trycz nej i ciepl nej
z in nych źró deł. Ale, czy już osią gnię to tak wy so ką nie za wod ność
ukła dów bez pie czeń stwa, aby moż na by ło za kwa li fi ko wać ener ge -
ty kę ją dro wą, ja ko tech no lo gię bez piecz ną na wet w wa run kach
ata ku ter ro ry stycz ne go?

– Elek trow nie ją dro we z re ak to ra mi III ge ne ra cji, ja kie bę dzie -
my bu do wa li w Pol sce, nie stwa rza ją za gro że nia dla spo łe czeń stwa
na wet po awa rii, a ich kon struk cja za bez pie cza przed ata kiem ter -
ro ry stycz nym na wet przy uży ciu sa mo lo tów. Na przy kład re ak tor
EPR opra co wa ny wspól nie przez eks per tów fran cu skich i nie miec -
kich po sia da obu do wę bez pie czeń stwa od por ną na ude rze nie naj -
więk sze go sa mo lo tu. Obu do wa ta obej mu je ca ły re ak tor, a współ -
pra cu ją ce z nim ukła dy bez pie czeń stwa są roz miesz czo ne w czte -
rech bu dyn kach na czte rech ro gach elek trow ni. Je den ta ki układ
wy star czy by za pew nić elek trow ni bez pie czeń stwo – po zo sta łe
trzy to re zer wa. Ter ro ry ści mu sie li by więc ata ko wać eska drą czte -
rech sa mo lo tów, a i to nie wy star czy ło by do wy wo ła nia za gro że -
nia, bo dwa z tych ukła dów bez pie czeń stwa są we wła snych „pan -
cer nych” bu dyn kach. Nie, elek trow nia ją dro wa nie jest ła twym ce -
lem dla ter ro ry stów.
• Po peł nie nie przez lu dzi błę dów lub wy stą pie nie awa rii urzą -

dzeń tech nicz nych jest mi mo wszyst ko – nie ste ty jed nak moż li we
– co wy ni ka z ra chun ku praw do po do bień stwa. I co wte dy?

– Pod kre ślam – za kła da my, że każ dy czło wiek mo że po peł nić
błąd. Elek trow nia mu si być tak skon stru owa na, by ta ki błąd nie po -
wo do wał za gro że nia dla lud no ści. Na wet je śli elek trow nia ule gnie
awa rii, pro mie nio wa nie nie prze do sta nie się po za obu do wę bez pie -
czeń stwa, a miesz kań cy wo ko ło elek trow ni mo gą spać spo koj nie.
W pro jek tach uwzględ nia my też awa rie urzą dzeń – dla te go np. za -
miast jed ne go ukła du chło dzą ce go da je my czte ry, przy czym je den
z nich jest wy star cza ją cy, po zo sta łe trzy to re zer wa na wy pa dek
awa rii. Wpro wa dza my też sze reg za sad chro nią cych przed skut ka -
mi awa rii – np. za wie sze nie prę tów bez pie czeń stwa nad rdze niem
na elek tro ma gne sach. Gdy w ra zie awa rii za brak nie prą du, elek tro -
ma gne sy pusz czą, prę ty sa mo czyn nie spad ną w dół, do rdze nia
i wy łą czą re ak tor. Si ła cią że nia dzia ła nie za wod nie! 
• Gdy by brać pod uwa gę wła śnie wzglę dy bez pie czeń stwa, ja ki

ro dzaj re ak to rów i ja ką tech no lo gię pro po no wał by Pan dla ma ją -
cych po wstać w Pol sce elek trow ni ją dro wych?

– Pro po no wał bym re ak tor III ge ne ra cji z wo dą pod ci śnie niem,
bez piecz ny w ra zie naj cięż szej, moż li wej awa rii po wo du ją cej sto -

pie nie rdze nia re ak to ra, a tak że od por ny na atak ter ro ry stów. Ta kim
re ak to rem jest bu do wa ny obec nie w Fin lan dii, w Chi nach i we
Fran cji re ak tor EPR, ale po za nim jest kil ka in nych ty pów, któ re też
mo gą speł nić te wy ma ga nia. W cza sie nor mal nej pra cy pro mie nio -
wa nie z tych re ak to rów jest tak ma łe, że po wo du je daw ki mniej sze
niż róż ni ce da wek od pro mie nio wa nia na tu ral ne go mię dzy mia sta -
mi w Pol sce, a w ra zie awa rii za gro że nie nie się ga da lej niż 800
me trów (me trów, nie ki lo me trów!) od re ak to ra. 
• Prze ciw ni cy ener ge ty ki ją dro wej obec nie pod kre śla ją, iż na -

wet je śli za pew ni się mak sy mal ne bez pie czeń stwo eks plo ata cji
elek trow ni to na dal po zo sta je – ich zda niem – pro blem z prze cho -
wy wa niem od pa dów!

– Ener ge ty ka ją dro wa bie rze peł ną od po wie dzial ność za swe od -
pa dy i za pew nia od dzie le nie ich od bios fe ry tak dłu go, jak dłu go
mo gą one być groź ne dla czło wie ka i śro do wi ska. W prze ci wień -
stwie do za truć ta kich jak ar sze nik czy kadm, któ re są tru ci zna mi
i po zo sta ną tru ci zna mi na za wsze, od pa dy ra dio ak tyw ne prze sta ją
być po pew nym cza sie groź ne. Dzie je się tak dla te go, że każ da
emi sja pro mie nio wa nia ozna cza, że jed no ją dro sub stan cji pro mie -
nio twór czej prze kształ ci ło się w ją dro na stęp ne go izo to pu,
a na koń cu łań cu cha prze mian sta je się ją drem sta bil nym, ta kim jak
ołów, nie wy sy ła ją cym już żad ne go pro mie nio wa nia. 
• Od pa dy jed nak trze ba dłu go skła do wać!? 
– To za le ży, jak po stę pu je my z wy pa lo nym pa li wem. Je śli prze -

cho wu je my je w ca ło ści, wraz z na gro ma dzo nym w nim plu to nem,
to okres skła do wa nia mu si być bar dzo dłu gi, rzę du 100 000 lat.
W ta kim przy pad ku chce my za pew nić, że ra dio izo to py nie prze -
nik ną do bios fe ry przez ten dłu gi, dłu gi czas. Za le wa my je więc
naj pierw szkłem –- a szkło nie roz pusz cza się w wo dzie – po tem
za my ka my je w po jem ni ki sta lo we, i bu du je my skła do wi sko
w ska le, głę bo ko pod zie mią. Na wet gdy by mi mo wszyst ko prze -
nik nę ły do wo dy, to ich dy fu zja z wo dą bę dzie bar dzo po wol na,
na mia rę pro ce sów geo lo gicz nych, a nie na mia rę ży cia czło wie ka.
Stwier dzo no, że czas po trzeb ny na dy fu zję wo dy z ta kiej głę bo ko -
ści, wy nie sie oko ło 10 000 lat – a po tak dłu gim cza sie ra dio ak tyw -
ność od pa dów zma le je tak, że już nie stwa rza za gro że nia. Na to -
miast je śli sto su je my re cy kling, czy li z pa li wa usu wa ne go z re ak -
to ra od zy sku je my uran i plu ton, to po zo sta łe od pa dy ra dio ak tyw ne
są znacz nie mniej groź ne. Ich ak tyw ność ma le je dwu krot nie w cią -
gu mniej niż 30 lat, a więc po upły wie oko ło 300 lat nie są już za -
gro że niem dla czło wie ka. A nie ma wąt pli wo ści, że skła do wi sko
przez 300 lat bę dzie od por ne na dzia ła nie sił przy ro dy i bez piecz -
ne dla czło wie ka. 

Czy na le ży spo dzie wać się, że wkrót ce bę dzie my dys po no wać
tech no lo gią – na ska lę prze my sło wą – prze twa rza nia zu ży te go pa -
li wa ją dro we go i bę dzie my mo gli do ko ny wać opła cal ne go z punk -
tu wi dze nia eko no micz ne go je go „re cy klin gu”, co od stro ny eko -
lo gicz nej de fi ni tyw nie roz wią zy wa ło by pro blem skła do wa nia od -
pa dów, po pro stu przez ich... brak?

– Re cy kling sto su je się już we Fran cji i Wiel kiej Bry ta nii na ska -
lą prze my sło wą, od zy sku jąc uran i plu ton. W ska li do świad czal nej
prze pro wa dzo no już od zysk wszyst kich izo to pów dłu go ży cio -
wych. Przed na mi stoi za da nie po wta rza nia te go pro ce su wie le ra -
zy, tak by uran i plu ton krą ży ły w cy klu za mknię tym, a wraz z ni -
mi in ne izo to py dłu go ży cio we. To roz wią że pro blem wy czer py wa -
nia pa li wa i oczy wi ście pro blem od pa dów pro mie nio twór czych.
Przej ście od ska li do świad czal nej do pro to ty pu, a po tem do ska li
prze my sło wej to oko ło 20-30 lat, więc moż na ocze ki wać, że po kil -
ku – kil ku na stu la tach pra cy na szych re ak to rów tech ni ka re cy klin -
gu bę dzie już w peł ni wdro żo na. 
• Dzię ku ję za roz mo wę.
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• Pol ska na le żą ca do nie licz nych w Eu -
ro pie państw nie po sia da ją cych ener ge ty -
ki ją dro wej, wła śnie te raz de cy du je się
na bu do wę elek trow ni te go ty pu. Dla cze -
go? Ja kie ar gu men ty prze ma wia ją za tym,
że by ener ge ty kę ato mo wą roz wi jać?

– Sy tu acja wy glą da do syć pro sto. Nie
ma in ne go wyj ścia. Ener gia elek trycz na
jest po trzeb na i wszyst ko wska zu je, że
w przy szło ści bę dzie jej po trze ba jesz cze
wię cej, niż dziś. UE ma jed no znacz ną po -
li ty kę wzglę dem emi sji dwu tlen ku wę gla
i wcze śniej czy póź niej pro duk cja ener gii
elek trycz nej sta nie się nie opła cal na ze
wzglę du na ka ry, któ re trze ba bę dzie za to
pła cić. Przy po mi nam też, że elek trow nie
wę glo we eks plo ato wa ne w Pol sce ma ją
swo je la ta. Czy trze ba je wy mie niać na no -
we elek trow nie wę glo we, da lej pro du ku jąc
ener gię elek trycz ną i emi tu jąc dwu tle nek
wę gla? No we tech no lo gie są obie cu ją ce,
jak na przy kład pod ziem ne skła dow nie
dwu tlen ku wę gla, ale jest to do pie ro fa za
de mon stra cyj na te go ty pu tech no lo gi
i urzą dzeń. O peł nej doj rza ło ści prze my -
sło wej i eko no micz nej te go tren du w ener -
ge ty ce kon wen cjo nal nej trud no w tej
chwi li mó wić.
•A Pań skim zda niem ener ge ty ka ją dro -

wa jest je dy nym wyj ściem w tej sy tu acji,
pew nym i nie za wod nym?

– Oczy wi ście. Jest jesz cze po nad to ener -
ge ty ka wia tro wa, sło necz na, wod na, spa la -
nie bio ma sy, geo ter mia etc. Każ da z nich
jest waż na i po ży tecz na, ale też każ da ma
swo je ogra ni cze nia i na żad nej nie moż na
bu do wać przy szło ści go spo dar czej kra ju.
Ener ge ty ka wia tro wa po trze bu je do peł nie -
nia rów ne go prak tycz nie jej pro duk cji.
Mniej sze jest praw do po do bień stwo, że na -
gle za trzy ma się elek trow nia ją dro wa, niż
wia trak. Wskaź nik dys po zy cyj no ści elek -
trow ni ją dro wych wy no si po nad 90%, a na -
wet wię cej, dzię ki znacz ne mu skró ce niu
cza su prze ła dun ku pa li wa i nie pla no wa -
nych wy łą czeń.
• Wia do mo, czym bez wietrz na po go da

skut ku je dla wia tra ków, ale nie oba wia się
Pan, że mo gą być trud no ści z do sta wą ura -
nu lub, że po pro stu te go pa li wa za brak -
nie?

– Ab so lut nie nie – z wie lu wzglę dów.
Ko pal nie ura nu są na ca łym glo bie, w tym
wie le z nich w kra jach OECD. Ura nu jest
wy star cza ją co wie le nie tyl ko na dzie siąt ki,
ale i set ki lat, aby ca łe mu świa tu za pew nić
elek trycz ność. Pew ne zna ne tech no lo gie
od zy ski wa nia ura nu, na przy kład z wo dy
mor skiej, są jesz cze dzi siaj nie opła cal ne
eko no micz nie, ale kie dyś wy do by wa nie

ro py naf to wej z dna Mo rza Pół noc ne go też
nie by ło opła cal ne eko no micz nie. Po tra fi -
my tak że od zy ski wać uran ze spa lo ne go
pa li wa ją dro we go. No we opra co wy wa ne
już tech no lo gie bę dą uży wa ły ty sią ce ra zy
mniej ura nu niż tech no lo gie dzi siej sze.
Mó wi my tu o naj waż niej szej tech no lo gii
nie da le kiej przy szło ści, o re ak to rach IV ge -
ne ra cji. Wej dą one do użyt ku za trzy dzie ści
do czter dzie stu lat.
•Mo że za tem po cze kać na IV ge ne ra cję

i nie uru cha miać w Pol sce elek trow ni ją -
dro wych do te go cza su?

– Pa mię taj my, że in we sty cje do ty czą ce
elek trow ni ją dro wych w Pol sce wy ma ga ją
okre ślo ne go cza su przy go to wań w sfe rze
praw nej, ad mi ni stra cyj nej, ka dro wej, spo -
łecz nej czy tech nicz nej. Po za ko niecz ną
już dzi siaj ener gią elek trycz ną, zbu do wa ne
dzi siaj elek trow nie ją dro we, na wet gdy by
po la tach eks plo ata cji mia ły zo stać za stą -
pio ne przez elek trow nie IV ge ne ra cji, da ły -
by Pol sce kul tu rę ją dro wą. We Fran cji ist -
nie je ona na każ dym kro ku, jest to pe wien
spo sób by cia zwią za ny z ener ge ty ką ją dro -
wą. W Pol sce jesz cze tak nie jest, bo w Pol -
sce ni gdy nie by ło ener ge ty ki ją dro wej.
Ener ge ty ka ją dro wa sta no wi głów ne źró dło
wy twa rza nia ener gii elek trycz nej we Fran -
cji (ok. 80%). Fran cja jest naj więk szym
eks por te rem ener gii elek trycz nej w świe cie
i w Lyonie pła ci łem za ener gię elek trycz ną
mniej, niż w War sza wie! 
• Za to u nas jest jesz cze pa mięć Czar -

no by la i oba wa, że ener ge ty ka ją dro wa
mo że być nie bez piecz na!

– Zro zu mia łe, że we wcze snych la -
tach 90. wie le rze czy odzie dzi czo nych
z po przed niej epo ki wy da wa ło się nie od po -
wied nich. Elek trow nia ją dro wa w Żar now -
cu, z re ak to rem zbu do wa nym w Związ ku
Ra dziec kim, nie mo gła by wzbu dzać za ufa -
nia. Dziś sy tu acja ta ka, ja ka mia ła miej sce
w Czar no by lu – ze wzglę dów tech nicz nych
nie mo że się wy da rzyć. Dziś ta kich re ak to -
rów się już w Eu ro pie nie pro du ku je. 
• Are va opra co wa ła re ak tor tzw. ge ne -

ra cji III+ gwa ran tu ją cy zwięk szo ne bez -
pie czeń stwo?

– Obec nie w Eu ro pie eks plo atu je się re -
ak to ry II ge ne ra cji, bu do wa ne od lat 70. aż
do póź nych lat 90. XX wie ku. Re ak to -
ry III ge ne ra cji róż nią się od nich tym, że
zo sta ły za pro jek to wa ne, aby za pew nić bez -
pie czeń stwo w każ dej sy tu acji, na wet w tak

wy so ce nie praw do po dob nej, jak sto pie nia
się rdze nia. Naj now sze kon struk cje za pew -
nia ją rów no cze śnie pod wyż szo ny stan dard
bez pie czeń stwa i zwięk szo ną wy daj ność
eks plo ata cyj ną. Are va, wy ko rzy stu jąc
swo jej wie lo let nie glo bal ne, kom plek so we
do świad cze nia w ener ge ty ce ją dro wej re -
ali zo wa nej przez fir mę na ca łym świe cie,
opra co wa ła re ak tor EPRTM, na le żą cy do
tzw. ge ne ra cji III+. W sto sun ku do re ak to -
rów wcze śniej szych od zna cza się on bar -
dziej za awan so wa ny mi roz wią za nia mi
ukła dów bez pie czeń stwa, lep szą eko no mi -
ką oraz zmi ni ma li zo wa nym od dzia ły wa -
niem na śro do wi sko. Kon struk cja EPRTM
jest na zy wa na ewo lu cyj ną, gdyż sta no wi
roz wi nię cie spraw dzo nych przez ty sią ce
„re ak to ro lat” tech no lo gii, opar tych na nie -
miec kim re ak to rze Ko nvoi i fran cu skim
N4, udo sko na lo nych po przez wdro że nie
do głęb nie prze te sto wa nych in no wa cji, wy -
pra co wa nych w to ku dzie się cio le ci prac
ba daw czo -roz wo jo wych, zwłasz cza we
Fran cu skiej Ko mi sji Ener gii Ato mo wej
oraz ośrod ku ba daw czym w Karls ru he
w Niem czech. Pro szę zwró cić uwa gę, ze
Are va jest fir mą fran cu sko-nie miec ką, a jej
po zy cja w świe cie – wy ni ka z po łą cze nia
kul tu ry tech nicz nej obu kra jów. 
• Wy so kie wy ma ga nia są zwią za ne tak -

że z prze strze ga niem Eu ro pe an Uti li ty Re -
qu ire ments” (EUR)...

– Kon struk cja EPRTM po sia da cer ty fi kat
zgod no ści ze stan dar da mi „EUR” (Eu ro pe -
an Uti li ty Re qu ire ments). Wy ma ga nia
EUR zo sta ły opra co wa ne przez zrze sze nie
eu ro pej skich ope ra to rów elek trow ni ją dro -
wych, któ rzy w ten spo sób za pew nia ją so -
bie stan dard bez pie czeń stwa no wo bu do -
wa nych obiek tów. Cer ty fi ka cja EUR jest
wie lo let nim, nie zwy kle do głęb nym pro ce -
sem (oko ło 5000 spraw dzia nów). Ma my
za tem udo ku men to wa ną pew ność, że re ak -
tor EPRTM speł nia wszyst kie wy mo gi, któ -
re naj bar dziej do świad cze ni ope ra to rzy
trak tu ją ja ko stan dard dla ja kiej kol wiek no -
wo bu do wa nej in sta la cji w Eu ro pie. 

Re ak tor EPRTM jest też pierw szym re ak -
to rem ba da nym w ra mach mię dzy na ro do -
wej ini cja ty wy Mul ti na tio nal De sign Eva -
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lu ation Pro gram (MDEP) – pod ję tej przez
dzie sięć naj waż niej szych kra jo wych urzę -
dów do zo ru ją dro we go w ce lu wy mia ny in -
for ma cji i uspraw nie nia pro ce su li cen cjo -
no wa nia. Da le ko idą ce uwzględ nie nie
ocze ki wań ope ra to rów prze kła da się tak że
na do brą opi nię wśród naj bar dziej wy ma -
ga ją cych in sty tu cji ds. bez pie czeń stwa ją -
dro we go. Dy rek tor fiń skie go urzę du do zo -
ru ją dro we go STUK stwier dził w 2008 ro -
ku, że naj bez piecz niej szym pro duk tem jest
wła śnie re ak tor EPRTM fir my ARE VA.

EPRTM jest dzi siaj re ak to rem o naj więk -
szej mo cy na świe cie: 1650 MW elek trycz -
nych. Umoż li wi zna czą ce ob ni że nie kosz -
tów eks plo ata cyj nych i re mon to wych
w sto sun ku do ist nie ją cych elek trow ni.
EPRTM przy czy nia się też do osią gnię cia
ce lów zrów no wa żo ne go roz wo ju, ta kich
jak oszczę dza nie za so bów na tu ral nych
i ogra ni cze nie od dzia ły wa nia na śro do-
wi sko. Na przy kład dla wy two rze nia okre -
ślo nej ilo ści ener gii, re ak tor EPR™ zu-
ży wa 15% mniej ura nu i ge ne ru je 10%
mniej pier wiast ków pro mie nio twór czych
o dłu gim cza sie roz pa du, niż re ak tor II ge -
ne ra cji.
• A kwe stia za bez pie czeń kon struk cyj -

nych? 
– Re ak tor EPRTM po sia da wie lo krot ne

za bez pie cze nia kon struk cyj ne, któ re
aż 100-krot nie zmniej sza ją praw do po do -
bień stwo wy stą pie nia po waż nej awa rii.
Po nad to, uni ka to wa kon struk cja obu do wy
ze wnętrz nej ze wzmoc nio ne go żel be tu
– chro ni sys te my bez pie czeń stwa, ma ga -
zyn pa li wa, na staw nię i czy ni EPRTM od -
por nym na przy kład na ude rze nie sa mo lo -
tu li nio we go. Wresz cie, w nie zwy kle ma ło
praw do po dob nym przy pad ku po waż nej
awa rii, wszel kie ewen tu al ne kon se kwen -
cje dla naj bliż sze go oto cze nia ze wnętrz ne -
go zo sta ną mak sy mal nie ogra ni czo ne
dzię ki je dy ne mu w swo im ro dza ju po łą -
cze niu czyn nych i bier nych sys te mów bez -
pie czeń stwa w re ak to rze EPRTM. W szcze -
gól no ści, pod re ak to rem jest umiesz czo ny
spe cjal ny zbior nik, któ ry w każ dych oko -
licz no ściach umoż li wi prze chwy ce nie
i dłu go ter mi no we ze sta le nie sto pio ne go
rdze nia (w prze ci wień stwie do za sa dy
utrzy ma nia rdze nia w zbior ni ku, spo ty ka -
nej w in nych re ak to rach wod no -ci śnie nio -
wych, któ ra zo sta ła za kwe stio no wa na
przez wła dze do zo ro we). Naj więk sze
świa to we kon cer ny pro du ku ją ce ener gię
elek trycz ną już wy ra zi ły swo je za ufa nie
dla tech no lo gii na szej fir my. Obec nie trwa
bu do wa czte rech blo ków EPRTM: w Fin -
lan dii (Ol ki lu oto 3), we Fran cji (Fla ma -
nvil le 3) i w Chi nach (Ta ishan 1 i 2). 
• Eko lo dzy, jak by cię żar swych pro te -

stów prze nie śli z funk cjo no wa nia sa mych
elek trow ni ją dro wych, na – ich zda niem
– wciąż ist nie ją cy pro blem zwią za ny z od -
pa da mi?

– Przy pi su je Pan eko lo gom dzia ła nie
w jed nym tyl ko kie run ku – ne ga cji w sto -
sun ku do ener ge ty ki ją dro wej. Tym cza sem,
są też prze cież eko lo dzy po pie ra ją cy ener -
ge ty kę ją dro wą ja ko źró dło nie za wod nej
i czy stej eko lo gicz nie ener gii. W Pol sce
dzia ła m. in. SE REN, sto wa rzy sze nie eko -
lo gów po pie ra ją cych roz wój ener ge ty ki ją -
dro wej w Pol sce. My śląc eko lo gicz nie
trze ba też brać pod uwa gę wszyst kie po ten -
cjal ne za gro że nia. np. kon se kwen cje z uży -
wa nia tra dy cyj nych źró deł ener gii. Vi de
– ostat nia ka ta stro fa eko lo gicz na w Za to ce
Mek sy kań skiej po za to nię ciu plat for my
wiert ni czej. Wo bec fak tów te go ty pu był -
bym oso bi ście skłon ny do za sta no wie nia
się, co tak na praw dę zna czy praw dzi we po -
dej ście eko lo gicz ne i bu do wał bym swo je
prze ko na nia na prze słan kach ra cjo nal nych.
Czę sto – nie ste ty – wciąż ope ru je my ste -
reo ty pa mi. Ener ge ty ka ją dro wa jest jed ną
z naj sku tecz niej szych od po wie dzi na pla -
ne tar ne wy zwa nia nie tyl ko ener ge tycz ne,
ale i w rów nym stop niu śro do wi sko we. Nie
ma my co do te go naj mniej szych wąt pli wo -
ści i z sa tys fak cją stwier dza my, że ten po -
gląd po dzie la co raz wię cej osób i in sty tu -
cji, w tym rzą dy wie lu kra jów.

Je śli cho dzi o zu ży te pa li wo i od pa dy ją -
dro we, to ist nie ją dzi siaj na świe cie dwa
róż ne po dej ścia, dwie opcje. Pierw sza, tzw.
cykl za mknię ty, po le ga na prze twa rza niu
zu ży te go pa li wa i na je go po wtór nym czę -
ścio wym uży ciu. Opcja ta jest nie co droż -
sza w eks plo ata cji, ale pro wa dzi ona
do mniej szej ilo ści od pa dów ją dro wych
i do ich mniej szej ra dio ak tyw no ści. Dru ga
opcja, tzw. cykl otwar ty, po le ga po pro stu
na skła do wa niu raz uży te go pa li wa. W obu
przy pad kach tech no lo gie są zna ne i moż na
mieć róż ne po dej ście do te go ze wzglę dów
eko no micz nych i tech nicz nych. Bez
wzglę du na to, ja ki cykl nie był by przy ję ty
przez Pol skę, pod sta wo wa część tych od -
pa dów na le żeć bę dzie do ka te go rii od pa -
dów sła bo ak tyw nych o krót kim ży ciu ra -
dio ak tyw nym, czy li ta kich, ja kie te raz
znaj du ją się na skła do wi sku w Ró ża nie.
Po zo sta ła, nie wiel ka ilo ścio wo część od pa -
dów o wyż szej ak tyw no ści, bę dzie tym cza -
so wo skła do wa na w sa mych elek trow -
niach. Je śli się to oka że ko niecz ne, to pra ce
nad głę bo kim skła do wa niem pod ziem nym
bę dą pod ję te w od po wied nim cza sie. Mó -
wię: je śli to się oka że ko niecz ne, gdyż
znacz na część od pa dów te go ty pu bę dzie
mo gła być zu ży ta w wy żej wspo mnia nych
re ak to rach IV ge ne ra cji. Krót ko mó wiąc,
od pa dy ra dio ak tyw ne nie są ani przy jem ne,
ani po żą da ne, ale ich sto sun ko wo ma ła
ilość po zwa la na pro ste i bez piecz ne skła -
do wa nie i pro blem tak na praw dę nie jest aż
tak trud ny.
• In we sty cje w dzie dzi nie ener ge ty ki ją -

dro wej są bar dzo du żym przed się wzię ciem
lo gi stycz nym i tech nicz nym. W wy pad ku

Pol ski bar dzo istot na sta je się ak tyw na
obec ność pro duk cyj na kra jo wych firm
przy re ali za cji tych in we sty cji...

– Are va nie re ali zu jąc in we sty cji ją dro -
wych w Pol sce już od daw na współ pra cu je
z pol ski mi fir ma mi za gra ni cą. Na bu do wie
re ak to ra EPR w Ol ki lu oto w Fin lan dii, pra -
cu je śred nio ty siąc Po la ków, a w nie któ -
rych eta pach bu do wy pra cow ni ków z Pol -
ski by ło dwa ra zy wię cej. Are va w peł ni do -
ce nia pol skie kom pe ten cje tech nicz ne.
Sko ro fir my pol skie i pol scy fa chow cy są
za trud nie ni przy bu do wie w Fin lan dii, to
jest ja sne, że udział firm i osób z Pol ski
był by jesz cze więk szy, gdy by śmy re ali zo -
wa li in we sty cję zwią za ną z przy go to wa -
niem, bu do wą i uru cho mie niem w Pol sce
elek trow ni ją dro wych. Za kła da my, że pol -
skie fir my bę dą pra co wać z na mi przy ta -
kiej bu do wie, zwłasz cza, że pol ski pro -
gram ją dro wy idzie da lej niż fiń ski. Nie
dwa re ak to ry, a czte ry – jak for mu łu je to
pro gram rzą do wy. W Pol sce są kom pe ten -
cje i są mo ce prze ro bo we. Jest zro zu mia le,
że pew ne ele men ty kon struk cji, wy ma ga ją -
ce tech nicz nej wie dzy Are vy, jak na przy -
kład sam re ak tor, by ły by wy ko na ne w na -
szych fa bry kach. Na to miast osprzęt tech -
nicz ny, że już nie wspo mnę sze rzej o waż -
nych spra wach ty pu: kon struk cje me ta lo -
we, bu dow la ne itp., by ły by w ge stii wy ko -
naw czej firm pol skich. Sko ro część ją dro -
wa elek trow ni ją dro wej kosz tu je za zwy -
czaj mniej wię cej po ło wę ce ny ca łej elek -
trow ni, wi dać przy tych pro por cjach, ja ka
bar dzo du ża by ła by ska la moż li wo ści
udzia łu firm lo kal nych. Pod kre ślam, iż pol -
ska kul tu ra tech nicz na we Fran cji jest już
wi dzia na wy star cza ją ca dłu go i że do strze -
ga ne są ogrom ne moż li wo ści współ pra cy
i po żyt ków z niej pły ną cych. 

Pa mię taj my, iż w żad nej dzie dzi nie nie
moż na so bie po zwa lać na współ pra cę z fir -
ma mi, któ re są nie kom pe tent ne. W dzie dzi -
nie tech ni ki ją dro wej nie ma żad nych kom -
pro mi sów. To jest fun da men tal na, po wie -
dział bym – że la zna za sa da – i fakt, iż
do współ pra cy w Fin lan dii do szło, jest jed -
no znacz nym do wo dem na to, że da się
efek tyw nie współ pra co wać z pol ski mi fir -
ma mi, ku obo pól nej ko rzy ści. Fir my pol -
skie, któ re pra co wa ły dla Are vy, uczy ni ły
du ży wy si łek or ga ni za cyj no -tech nicz ny,
aby się do sto so wać do stan dar dów, wy mo -
gów i norm ją dro wych. Przed się bior stwa
bez po śred nio współ pra cu ją ce z Are vą
otrzy ma ły atest Are vy, jak np. Elek tro bu -
do wa. I ta kich firm, któ re dzi siaj z Are vą
mo gą współ pra co wać jest wię cej.

W Are vie ma my usta lo ną szcze gó ło wą
pro ce du rę we wnętrz ną przy go to wy wa nia
się do bu do wy obiek tów ją dro wych
za gra ni cą z udzia łem prze my słu i usług
da ne go re gio nu i sto su je my tę pro ce du rę
w Pol sce.
• Dzię ku ję za roz mo wę.
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• De kla ra cja rzą du z 13 stycz nia 2009 r.
jest na pew no istot nym kro kiem po li tycz -
nym na dro dze do bu do wy pierw szych
elek trow ni ją dro wych w Pol sce lecz prak -
ty ka w wie lu kra jach wska zu je, że nie -
zbęd ne jest znacz nie sil niej sze i trwa łe po -
par cie po li tycz ne, przede wszyst kim przez
uchwa łę par la men tu. Ko niecz ne bo wiem
bę dzie przy sto so wa nie pra wa do wy mo -
gów roz wo ju tej dzie dzi ny go spo dar ki.
Wska zu je na to prak ty ka m.in. USA, gdzie
w 2002 ro ku ogło szo no i pod ję to re ali za cję
pro gra mu „Nuc le ar Po wer 2010”,
a w 2005 ro ku uchwa lo no Usta wę o no wej
po li ty ce ener ge tycz nej (EPACT 2005),
w któ rej wpro wa dzo no prze pi sy uła twia ją -
ce in we sty cje ją dro we. Po dob ne roz wią za -
nia po li tycz ne są przyj mo wa ne w in nych
kra jach, w tym rów nież w kra jach Unii
Eu ro pej skiej. Czy w Pol sce wy star czy de -
cy zja rzą du o roz wo ju ener ge ty ki ją dro -
wej, czy też na le ży dą żyć do pod ję cia
uchwa ły par la men tu?– A. Kas sen berg: – Przy ję to za ło że nie,bez po głę bio nych ana liz eko no micz nychi go spo dar czych, że ener ge ty ka ją dro wama u nas po wstać. Uwa żam, że na dziś in -ne opcje za spa ka ja nia po trzeb ener ge tycz -nych są dla nas waż niej sze i bar dziej ko -rzyst ne. Czę sto my li my in stru men ty re ali -za cji ce lów z ce la mi. W wie lu wy po wie -dziach sły szę, iż ce lem jest bu do wa w Pol -sce ener ge ty ki ją dro wej. Tym cza sem, elek -

trow nie wę glo we, ją dro we, czy też in ne sątyl ko środ kiem do zre ali zo wa nia cze goś cona zwał bym za spo ko je niem po trzeb spo -łecz nych i go spo dar czych na usłu gi ener -ge tycz ne w ra mach wy zna czo nych przezwy mo gi śro do wi sko we.. Tyl ko ta kie po sta -wie nie spra wy umoż li wia po rów na nie róż -nych opcji, ana li zo wa nie ich z eko no micz -ne go, po li tycz ne go, spo łecz ne go i eko lo -gicz ne go punk tu wi dze nia. Te go ty pu dys -

ku sji nie wi dzę. To co znaj du je się w „Po li -ty ce ener ge tycz nej...” z li sto pa da, któ ra,pod kre ślam to z przy jem no ścią, jest istot -nie in na niż po przed nia, jed nak nie jestprzy go to wa ne w kie run ku, o któ rym mó wi -łem. Bo wiem cel stra te gicz ny, ze ro ener ge -tycz ny wzrost go spo dar czy, nie zo stał kon -se kwent nie prze pro wa dzo ny, gdyż prze wi -du je się w niej 21% wzrost zu ży cia ener giipier wot nej, czy li nie jest to zgod ne z ww.
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Do cze ka li śmy się wresz cie, wpraw dzie enig ma tycz nych, lecz wy raź nych, dzia łań rzą du roz po czy na ją cych wstęp ną
fa zę przy go to wań do roz wo ju ener ge ty ki ją dro wej w na szym kra ju. Za mie rze nia są bar dzo am bit ne, zwłasz cza ter -
min uru cho mie nia pierw sze go re ak to ra w 2020 ro ku. Ich re al ność za le ży od speł nie nia uwa run ko wań, w tym prze -
zwy cię że nia skut ków ne ga tyw ne go do świad cze nia z prze rwa ną bu do wą elek trow ni ją dro wej w Żar now cu. Wpraw -
dzie nie ist nie ją już czyn ni ki, któ re przy czy ni ły się do po li tycz nej de cy zji o prze rwa niu tej bu do wy, lecz są za to in ne,
zwią za ne z ak tu al ną sy tu acją go spo dar czą w Pol sce, sta nem na szej ener ge ty ki oraz ze spe cy ficz nym poj mo wa niem
de mo kra cji w na szym spo łe czeń stwie, któ re mo gą utrud nić ten pro ces. Te kwe stie 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 świę ci li śmy za gad nie niom pod ha słem „Per spek ty wy i pro ble my
wdra ża nia ener ge ty ki ją dro wej w Pol sce”.

Spo śród za pro szo nych go ści udział wzię li:
– Dr An drzej Kas sen berg – Pre zes In sty tu tu na rzecz Eko ro zwo ju,
– Prof. dr hab. inż. Ja nusz Le wan dow ski – Dy rek tor In sty tu tu Tech ni ki Ciepl nej PW,
– Grze gorz Sa niew ski – Ge ne ral ny Pro jek tant w „Ener go pro jekt -War sza wa” S.A. Biu ro Stu diów i Pro jek tów Ener -

ge tycz nych,
– Adam Smo lik – Pre zes Za rzą du, Dy rek tor Na czel ny Za kła dów Po mia ro wo -Ba daw czych Ener ge ty ki „Ener go po -

miar” Sp. z o.o.
Stro nę re dak cyj ną re pre zen to wał: Dr Mi ro sław Du da, 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.

Perspektywy i problemy wdrażania
energetyki jądrowej w Polsce
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ce lem. Je że li więc pa da py ta nie: – czy roz -wi jać ener ge ty kę ją dro wą, czy też nie?, tonaj pierw na le ży prze pro wa dzić po głę bio nąana li zę eko no micz ną, go spo dar czą i do pie -ro wów czas pró bo wać na to py ta nie od po -wie dzieć. Ja w „Po li ty ce ener ge tycz nej...”ta kiej po głę bio nej ana li zy nie wi dzę. Myw skrom nym opra co wa niu „Al ter na tyw napo li ty ka ener ge tycz na dla Pol ski do ro -ku 2030” roz pa try wa li śmy sześć sce na riu -szy. I wy szło nam, że sce na riusz pro efek -tyw no ścio wy z du żym udzia łem OZE jestnaj bar dziej eko no micz ny i naj bar dziej uza -sad nio ny do 2030 ro ku. Rów no cze śnie,z te go opra co wa nia wy ni ka, że bu do waw Pol sce ener ge ty ki ją dro wej nie jestdo 2030 ro ku eko no micz nie uza sad nio na.Nie roz wią zu je nam bo wiem dwóch pod -sta wo wych pro ble mów: pierw sze go – za -spo ko je nia po trzeb na ener gię elek trycz nąw wy ma ga nym ho ry zon cie cza su, dru gie go– roz wią za nia kwe stii wy ni ka ją cych z Pa -kie tu Ener ge tycz no -Kli ma tycz ne go. A todla te go, że w jed nym i dru gim przy pad ku„bę dzie za póź no”. We dług te go opra co wa -nia, opcja oszczę dza nia ener gii, roz bu do waźró deł od na wial nych oraz no wo cze snejener ge ty ki ba zu ją cej na wę glu i ga zie jestdla nas do 2030 ro ku bar dziej ko rzyst na niżroz wój ener ge ty ki ją dro wej.– J. Le wan dow ski: – W do ku men cie„Po li ty ka ener ge tycz na...” ni gdzie nie jestza pi sa ny cel – „zbu do wać ener ge ty kę ją -dro wą”. Jest na to miast za pi sa ne, iż ce lembu do wy ener ge ty ki ją dro wej jest zwięk sze -nie róż no rod no ści wy ko rzy sty wa nychpier wot nych no śni ków ener gii by za pew -nić bez pie czeń stwo ener ge tycz ne kra ju.A ta ki cel nie po wi nien bu dzić chy ba ni -czy ich sprze ci wów. Po staw my so bie te razpy ta nie: – co jest pod sta wo wym za da niemad mi ni stra cji rzą do wej w ob sza rze wy twa -rza nia ener gii elek trycz nej? Otóż przy go to -wa nie for mal nych do ku men tów, któ reumoż li wią in we sto ro wi dzia ła nie go spo -dar cze ja kim jest wy twa rza nie ener gii elek -trycz nej. Nie wi dzę żad nych po wo dów abyaku rat w Pol sce jed na z tech no lo gii wy twa -rza nia ener gii elek trycz nej z przy czyn for -mal no -praw nych, ad mi ni stra cyj nych niemo gła być wy ko rzy sty wa na. Rząd ma dwapod sta wo we obo wiąz ki do speł nie niaw od nie sie niu do ener ge ty ki ją dro wej.Po pierw sze – po wi nien przy go to waći wdro żyć wszyst kie roz wią za nia praw nenie zbęd ne do roz wo ju ener ge ty ki ją dro wej.Po dru gie – po wi nien pod jąć dzia ła nia neu -tra li zu ją ce skut ki, głów nie psy cho lo gicz ne,syn dro mu czar no byl skie go, bę dą ce efek -tem emo cji, nie wie dzy i okre ślo nej pro pa -gan dy. Krót ko mó wiąc, obo wiąz kiem ad -mi ni stra cji rzą do wej jest stwo rze nie ta kiejsy tu acji, że gdy po ja wi się in we stor i po -wie: – mam środ ki, chcę zbu do wać elek -trow nię ją dro wą, to bę dzie ją mógł zbu do -wać. Tyl ko ty le i aż ty le.

– M. Du da: – Chciał bym się od nieśćdo wy po wie dzi dr. Kas sen ber ga nie ja komo de ra tor dys ku sji, lecz ja ko czło nek ze -spo łu ARE opra co wu ją ce go pro gno zy zu -ży cia ener gii do 2030 ro ku. Otóż wszyst kiete ce le, któ rych uwzględ nie nia do ma ga siędr Kas sen berg, by ły w na szych pra cachobec ne. Za kła da jąc okre ślo ne tem po roz -wo ju go spo dar cze go spo rzą dzi li śmy pro -gno zę za po trze bo wa nia na ener gię elek -trycz ną i ana li zo wa li śmy moż li wo ści roz -wo ju wszyst kich źró deł ener gii elek trycz -nej, w tym ogra ni cze nia tech no lo gicz nei kosz ty wy twa rza nia ener gii elek trycz nej.Z ana liz tych wy ni ka, że do 2020 ro ku

ener ge ty ka ją dro wa nie jest nam w sta nie„za ła twić” wy ma gań Pa kie tu Ener ge tycz -no -Kli ma tycz ne go, ani Pa kie tu Kli ma tycz -ne go, bo to po pro stu nie ten ho ry zont. Na -to miast już po 2020 ro ku opcja ener ge ty kiją dro wej, we dług sze ro kie go prze kro ju da -nych świa to wych, wy cho dzi ja ko opcjao naj mniej szych zdys kon to wa nych kosz -tach wy twa rza nia ener gii elek trycz nej. Na -le ży jed nak za zna czyć, że te ana li zy opie -ra ją się na bar dzo opty mi stycz nych pro -gno zach ma kro eko no micz nych do ty czą -cych roz wo ju go spo dar ki świa to wejpo 2020 ro ku. In na rze czy wi stość, mniejopty mi stycz ne pro gno zy ma kro eko no -micz ne mo gą spra wić, że wzrost zu ży ciaener gii elek trycz nej bę dzie mniej szy niżza ło żo ny.Spra wa na stęp na, to dzia ła nia oszczęd -no ścio we, czy li ra cjo na li zu ją ce zu ży cieener gii elek trycz nej. To nie są dzia ła niaza dar mo. Na ra cjo na li za cję zu ży cia ener -gii po trzeb ne są środ ki za rów no in we sty -cyj ne jak i eks plo ata cyj ne.– G. Sa niew ski: – Mo że my so bie zro -bić kal ku la cje ja kie chce my, za ry so waćstra te gie ja kie chce my – są to roz wią za niaje dy nie teo re tycz ne. Je że li nie przy śpie -szy my two rze nia okre ślo nych roz wią zańpraw nych, to ich brak mo że cał ko wi cieroz ło żyć za mie rze nia do ty czą ce bu do wyener ge ty ki ją dro wej. A dzia łań przy spie -sza ją cych two rze nie no we go pra wa niewi dzę.– A. Smo lik: – Zbu do wa nie w Pol sceelek trow ni ją dro wej do 2020 ro ku bę dziebar dzo trud ne. Do dat ko we po trze by ener -ge tycz ne po ja wią się u nas, za nim się tosta nie. Swo je miej sce w pol skiej elek tro -ener ge ty ce znaj dzie więc wę giel, ale i gaz,któ re go ma my ma ło. W Sta lo wej Wo li,Ska wi nie, Gdań sku, Szcze ci nie, Po lko wi -cach/Gło go wie ma ją po wstać du że in we -sty cje ga zo we. Po wsta ną tak że ga zo we, in -ter wen cyj ne źró dła mo cy dla po trze b re-gu la cyj nych ope ra to ra sys te mu elek tro -ener ge tycz ne go. Na to miast ener ge ty ka ją -dro wa, je śli po wsta nie w tym ho ry zon ciecza so wym, o ja kim mó wi my, i na pla no wa -ną ska lę, sta no wi ła by w na szym bi lan sieelek tro ener ge tycz nym oko ło 10%. Oto bo -wiem, we dług „Po li ty ki ener ge tycz nej...”,w 2030 ro ku mie li by śmy 50 tys. MW mo -cy za in sta lo wa nej, w tym w ener ge ty ce ją -dro wej by ło by 4800 MW. To le d wie epi -zod, coś no we go... Po do ba mi się po glądprof. Le wan dow skie go, któ ry mó wi:„stwórz my wa run ki praw ne do bu do wyener ge ty ki ją dro wej”. Czy na to miast jejobiek ty po wsta ną – niech za de cy du ją in -we sto rzy. Je że li bu do wa elek trow ni ją dro -wej z eko no micz ne go punk tu wi dze nia bę -dzie sen sow na, to po wsta nie. Je że li na to -miast nie bę dzie, ża den in we stor nie wy ło -ży na nią gro sza. Prze cież bę dą to przed się -wzię cia ko mer cyj ne.

Dr Andrzej Kassenberg
– Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju

Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
– Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej PW



– G. Sa niew ski: – Pań stwo mo że jed naksty mu lo wać lub nie kie run ki dzia łań in we -sto rów. Np. two rząc ja sne i pre cy zyj ne roz -wią za nia praw ne umoż li wia ją ce w Pol scebu do wę, uru cho mie nie nie i eks plo ata cjęelek trow ni ją dro wej.– A. Smo lik: – O tym wła śnie mó wi my.Przy czym nie cho dzi o pra wo, któ re by na -ka zy wa ło bu do wać – ta kie go nie znam– lecz po zwa la ło bu do wać. Pra wo w ob sza -rze ener ge ty ki w ogó le ma my trud ne. Dziśroz wią za nie pro ble mu wy pro wa dze niamo cy z elek trow ni kon wen cjo nal nej trwadłu żej niż jej bu do wa. Mu si my mieć sen -sow ne roz wią za nia praw ne umoż li wia ją cebu do wę wszyst kich ro dza jów źró deł wy -twa rza nia ener gii elek trycz nej.– J. Le wan dow ski: – Dwie ko lej ne eki -py rzą do we zło ży ły de kla ra cje po li tycz ne,że nie są prze ciw ni ka mi ener ge ty ki ją dro -wej, że w pla nie go spo dar czym wi dząw Pol sce miej sce dla wy twa rza nia w tejtech no lo gii ener gii elek trycz nej. De kla ra -cje rzą do we za tem ma my. Są dzę, że de kla -ra cje par la men tar ne po ja wią się w spo sóbna tu ral ny, w mo men cie gdy przyj dziedo sta no wie nia pra wa umoż li wia ją ce go bu -do wę ener ge ty ki ją dro wej.– G. Sa niew ski: – Dla mnie de kla ra cjepo li ty ków sta ną się zgod ne z ich za mie rze -nia mi w mo men cie gdy usły szę, że uru cho -mio no 100 mln zł na stwo rze nie pra waumoż li wia ją ce go w Pol sce bu do wę elek -trow ni ją dro wych. Bo ty le to, łącz nie zeszko le nia mi, bę dzie kosz to wa ło. Do pó kinie ma kon kret nych dzia łań, są to tyl ko sło -wa i obiet ni ce.– M. Du da: – Za rów no 2020 rok jaki 2030 rok, o któ rych tu mó wi my, to nie sące zu ry cza so we prze są dza ją ce o wyż szo ściokre ślo nych tech no lo gii wy twa rza nia ener -gii elek trycz nej. To wy cho dzi do pie row dłuż szej per spek ty wie cza so wej. Do pie -ro wów czas wi dać po trze by i moż li wo ściroz wo ju po szcze gól nych tech no lo gii.Po pierw sze – z po wo du na tu ral ne go wy -czer py wa nia się źró deł pa liw or ga nicz -nych. Po dru gie – ze wzglę du na za ostrza -ją ce się wy ma ga nia eko lo gicz ne i do syćod le głe ho ry zon ty bu do wy in sta la cji CCSi nie ja sne kosz ty ich ko mer cyj ne go wdro -że nia. Na pły wa ją ce wnio ski z ana liz pro -wa dzo nych w wie lu kra jach są iden tycz ne– po trzeb ne jest wy ko rzy sta nie wszyst kichmoż li wych źró deł ener gii przy jej ra cjo nal -nym użyt ko wa niu. Obec nie w żad nym pań -stwie nie ma ne ga cji po trze by roz wo jurów nież ją dro wych źró deł ener gii.– A. Kas sen berg: – W peł ni zga dzamsię z po glą dem, że pra wo po win no umoż -li wiać roz wój róż nych tech no lo gii wy twa -rza nia ener gii elek trycz nej. Wcze śniej mó -wio no tu o oszczęd nym użyt ko wa niu ener -gii. A ja mó wię o tym by by ły roz wią za niaener go osz częd ne, ener go efek tyw ne, np.w za go spo da ro wa niu prze strzen nym. Te go

mi bra ku je, a tu jest znacz nie szer sze po ledo oszczęd ne go ko rzy sta nia z ener gii. Pol -ska mo że po cze kać z bu do wą ener ge ty kiją dro wej. Mu si na to miast two rzyć wa run -ki do roz wo ju róż nych form za spa ka ja niapo trzeb ener ge tycz nych, w tym np. do bu -do wy farm wia tro wych na mo rzu. Niechroz wią za nie naj bar dziej opła cal ne, uza -sad nio ne eko no micz nie, go spo dar czo śro -do wi sko wo i spo łecz nie ak cep to wa ne„zwy cię ży”.– J. Le wan dow ski: – Naj gor sze co mo -że nam sie zda rzyć w przy pad ku ener ge ty -ki ją dro wej, to ta ka ty po wo pol ska po sta -wa: – po nie waż nie zdą ży my do ro ku „x”,to nie mu si my się śpie szyć. Ja prze ciw kota kiej po sta wie pro te stu ję. Czy pierw szaelek trow nia ją dro wa w Pol sce po wsta niew za ło żo nym ter mi nie, za le ży od dwóchrze czy: pierw sza – kie dy pań stwo przy go -tu je sto sow ne ure gu lo wa nia praw ne, o któ -rych mó wi li śmy wcze śniej, dru ga – od de -ter mi na cji in we sto ra, któ ry na re ali za cję tejin we sty cji wy ło ży środ ki. I je śli te dwa wa -run ki zo sta ły by speł nio ne, to moż na wy ka -zać, iż jest moż li we zbu do wa nie w Pol scepierw szej elek trow ni ją dro wej przed 2020ro kiem.– A. Smo lik: – Spraw dzo ne, tra dy cyj ne,du że elek trow nie wę glo we bu du je się 4-5lat. Na to miast cykl in we sty cyj ny, od kon -cep cji do od da nia do użyt ku trzech du żych,re ali zo wa nych w ostat nim cza sie in we sty -cji w pol skiej elek tro ener ge ty ce, trwał,bądź bę dzie trwał, śred nio, 12 lat. I to w sy -tu acji gdy tym in we sty cjom nie to wa rzy -szy ły żad ne kon tro wer sje, dys ku sje. Beł -cha tów – 16 lat, Ła gi sza – re kor dzist ka,tyl ko 9 lat. Na to miast w przy pad ku elek -trow ni ją dro wej ma my sy tu ację gdy nie jestwy bra na lo ka li za cja, bra ku je sto sow ne gopra wa by móc bu do wać i wie lu in nych rze -czy. Ja kie mam pod sta wy do te go by są -dzić, że pierw sza du ża elek trow nia ją dro waw Pol sce po wsta nie w cią gu 10 lat?Ry nek w Pol sce przy go to wu je sięna wzrost za po trze bo wa nia na ener gięelek trycz ną. Ma my do czy nie nia z sy tu acjąja kiej daw no nie by ło – dys po nu je my wie -lo ma po zwo le nia mi na bu do wę elek trow ni,przy go to wy wa ne jest mnó stwo do ku men -tów by moż na by ło szyb ko za cząć in we sty -cje. Pó ki co, w Pol sce nie ma żad nej no wej,roz po czę tej in we sty cji w źró dła wy twa rza -nia ener gii elek trycz nej. Bra ku je de cy zji,bra ku je ja sno ści sy tu acji.– M. Du da: – De cy zja o roz po czę ciu in -we sty cji nie na le ży do pań stwa lecz do in -we sto rów. Pań stwo jed nak mu si stwo rzyćwa run ki by in we sto rom opła ca ło się pod ję -cie ry zy ka. Tym cza sem, pań stwo stwo rzy -ło naj ko rzyst niej sze wa run ki tyl ko do roz -wo ju źró deł od na wial nych, z któ rych ener -gia jest naj droż sza.– A. Kas sen berg: – Gdy by śmy uwzględ -ni li kosz ty ze wnętrz ne ener ge ty ki wę glo -

wej, wów czas „naj droż sza” ener ge ty ka od -na wial na oka za ła by się naj tań sza.– M. Du da: – Nikt w Pol sce nie bu do -wał by ener ge ty ki od na wial nej tyl koz prze świad cze nia, że jest ona po trzeb na.Bu du je się ją dla te go, że jest to opła cal ne.Ze wzglę du na to, że uzy sku je się do dat ko -we przy cho dy z zie lo nych cer ty fi ka tów, cojest efek tem okre ślo nej po li ty ki pań stwa.Sko ro więc uzna li śmy, że na le ży bu do waćener ge ty kę ją dro wą, bo ogra ni cza ona ne -ga tyw ne od dzia ły wa nie ener ge ty ki na śro -do wi sko, to dla cze go od ma wiać pań stwupra wa do udzie la nia po mo cy pu blicz nejdla te go ro dza ju źró deł? Te go nie ro zu -miem.– G. Sa niew ski: – Tu nie cho dzi na weto te go ty pu po moc pań stwa. Niech tyl konie bę dzie prze szkód w bu do wie źró deł ją -dro wych. Wte dy in we sto rzy ja koś so biepo ra dzą. Bar dzo czę sto w tej dys ku sji pa -da ją ar gu men ty eko no micz ne „za” lub„prze ciw” okre ślo nym źró dłom wy twa rza -nia ener gii elek trycz nej. Jak moż na po li -czyć koszt wy twa rza nia ener gii w elek -trow niach ją dro wych nie ma jąc sto sow ne -go pra wa, nie wie dząc na ja kich za sa dachta ener ge ty ka po wsta nie? Jest to sy tu acjanie rów no praw na, nie rów no rzęd na w sto -sun ku do wy twa rza nia ener gii elek trycz nejw in ne go ro dza ju źró dłach.– M. Du da: – Każ dy in we stor kal ku lu je,ro bi na wła sny uży tek róż ne go ro dza jupro gno zy by oce nić ry zy ko po dej mo wa -nych przed się wzięć. Je że li pań stwozmniej sza mu ry zy ko, to tym chęt niej in -we stu je. In we sto wa nie w ener ge ty kę ją -dro wą obar czo ne jest du żym ry zy kiem:po pierw sze – wy ni ka ją cym z tzw. otocz ki
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Grzegorz Saniewski
– Generalny Projektant

w „Energoprojekt-Warszawa” S.A.
Biuro Studiów i Projektów Energetycznych
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spo łecz nej, po dru gie – dla te go, że te in we -sty cje trwa ją dłu go. Bo ga te pań stwa, jakchoć by USA, do sko na le zda ją so bie spra -wę z tych uwa run ko wań. Dla te go wpro wa -dza ją roz wią za nia ogra ni cza ją ce ry zy koin we sto wa nia w ener ge ty kę ją dro wą. Taksię dzie je m.in. w USA, Wiel kiej Bry ta nii,czy Fran cji.– A. Kas sen berg: – Je że li pań stwo mapo dej mo wać dzia ła nia wy rów nu ją ce szan -se roz wo ju róż nych źró deł wy twa rza niaener gii elek trycz nej, to mu szą to być dzia -ła nia rów no praw ne. Tym cza sem, gdy sły -szy się o dzia ła niach, któ re za mie rza pod -jąć rząd w dzie dzi nie po li ty ki in for ma cyj -nej na te mat ener ge ty ki ją dro wej, to na ta -kie po trak to wa nie nie mo gą li czyć żad nein ne źró dła ener gii. Nie mó wiąc o tym, żeza po wia da to pro pa gan dę ener ge ty ki ją dro -wej, a nie de ba tę o przy szło ści pol skiejelek tro ener ge ty ki. Tu nie zo sta wia sięmiej sca na in ne ar gu men ty, in ne punk ty wi -dze nia. Zor ga ni zo wa li śmy kon fe ren cję, za -pra sza jąc przed sta wi cie li Nie miec, by po -ka zać jak w in nych kra jach roz ma wia sięo ener ge ty ce ze spo łe czeń stwem. Na na -stęp ną kon fe ren cję za pro si my Skan dy na -wów. Za pro si li śmy też do udzia łu w kon fe -ren cji Peł no moc ni ka Rzą du ds. Ener ge ty kiJą dro wej, nikt z je go stro ny nie wziąłudzia łu.– M. Du da: – Po dzie lam Pa na po gląd,z jed nym wszak za strze że niem. Pol skiespo łe czeń stwo jest wy czu lo ne na pro wa -dzo ną swe go cza su pro pa gan dę za gro że nianu kle ar ne go, pro pa gan dę Czar no by la.Trze ba rze tel nie in for mo wać, ale nie tyl koo tym, Tak że o tym, że za so by pa liw or ga -nicz nych ule gną wy czer pa niu, że za so by

ener ge ty ki od na wial nej o ra cjo nal nychkosz tach są rów nież ogra ni czo ne, że struk -tu ry ener ge tycz nej w Pol sce z do mi na cjąwę gla nie da się szyb ko zmienić, że do2030 ro ku nie po ja wią się w ener ge ty ce ja -kieś no we cu dow ne tech no lo gie, a je śli na -wet, to do te go cza su nie uda się ich wdro -żyć ko mer cyj nie itd.– A. Smo lik: – We dług mnie, po mo cypo win no się udzie lać te mu, kto jej po trze -bu je. Ener gię elek trycz ną z wę gla pro du ku -je my już 100 lat i nie są dzę, aby ist nia ła po -trze ba edu ko wa nia spo łe czeń stwa, jak się toro bi. Na to miast ener gii elek trycz nej w elek -trow niach ją dro wych do tąd w Pol sce niepro du ko wa li śmy. Po nie waż tej ener ge ty kiu nas nie ma, trze ba ją spo łe czeń stwu przy -bli żyć, po ka zać, oba lić wszyst kie krą żą cewo kół niej mi ty, w tym do ty czą ce za gro żeń.Swe go cza su pro wa dzi li śmy pra ce zmie rza -ją ce do od pro wa dza nia spa lin ener ge tycz -nych przez chłod nie ko mi no we. Te gow Pol sce jesz cze nie by ło. Za pro si li śmywięc przed sta wi cie la Mi ni ster stwa Ochro -ny Śro do wi ska i re pre zen tan tów lo kal nychwładz do Nie miec i po ka za li śmy im, jak todzia ła. By ły spo tka nia, roz mo wy, ci lu dziezo ba czy li, jak wo kół elek trow ni ro sną drze -wa, pa są się kro wy, ba wią dzie ci. Je że li ktośzo ba czy, „do tknie”, o wie le ła twiej jest goprze ko nać do cze goś no we go. Dla te go niejest dla mnie ni czym szcze gól nym wy jąt ko -we po trak to wa nie in for mo wa nia o ener ge -ty ce ją dro wej. Dziś wę giel jest tym pier -wot nym no śni kiem ener gii, któ ry w oko -ło 90% za spo ka ja na sze po trze by na ener gięelek trycz ną. Je go udział w struk tu rze pa liwdla elek tro ener ge ty ki zmie rza w per spek ty -wie 2030 ro ku do 30–40%, czy li do śred nie -go po zio mu świa to we go pla no wa ne go mię -dzy in ny mi przez USA. Są dzę, że jest to po -ziom ak cep to wal ny dla przy szłych po ko leńi eko lo gów.– M. Du da: – Nie za leż nie od te go jakuło ży się przy szłość elek tro ener ge ty ki,pod sta wo wym obo wiąz kiem po li ty kówjest stwo rze nie wa run ków do po kry cia za -po trze bo wa nia na ener gię elek trycz ną.Dwie na stęp ne skła do we bez pie czeń stwaener ge tycz ne go, to kosz ty i eko lo gia. Je że -li skon cen tru je my się tyl ko na eko lo gii,mo że my w pew nym mo men cie zde rzyć sięz bra kiem ener gii. Skut ki ta kiej sy tu acji jużprze ra bia li śmy. Nie moż na kosz tem nie re -ali stycz nych am bi cji eko lo gicz nych za gro -zić bez pie czeń stwu do staw ener gii elek -trycz nej. Nie mó wiąc o tym, że by ło by tonie zgod ne z de fi ni cją zrów no wa żo ne goroz wo ju, któ ra mó wi o rów no wa dze za spo -ko je nia po trzeb obec nych bez po gar sza niawa run ków roz wo ju w przy szło ści. Chy ba,że nie chce my się roz wi jać. To też jest ja -kaś opcja.– A. Kas sen berg: – A czy nie mo że mysię roz wi jać bez zwięk sza nia zu ży cia ener -gii?

– M. Du da: – W tym miej scu pro po no -wał bym by uświa do mić so bie co to zna czyze ro ener ge tycz ny wzrost go spo dar czy. Je -stem zwo len ni kiem dą że nia do ze ro ener ge -tycz ne go wzro stu je śli cho dzi o ener giępier wot ną. I to się nam uda w per spek ty wiedo 2020 ro ku. Po tem wzglę dy eko lo gicz newy mu sza ją po gor sze nie spraw no ści. Na to -miast wzrost zu ży cia ener gii elek trycz nejbę dzie miał miej sce, bo wiem jest ona sty -mu la to rem roz wo ju cy wi li za cyj ne go.A prze cież ma my 2,5 – krot nie mniej szezu ży cie ener gii elek trycz nej na gło wę niżw bo ga tych kra jach UE.– A. Kas sen berg: – Rów no cze śnie, wy -star czy ro zej rzeć się do oko ła by zo ba czyćjak nie efek tyw nie tę ener gię użyt ku je my.– M. Du da: – My od lat zwięk sza myPKB prak tycz nie nie zwięk sza jąc zu ży ciaener gii elek trycz nej. Ale re zer wy pro stew za kre sie wzro stu efek tyw no ści użyt ko -wa nia ener gii elek trycz nej z wol na koń cząsię wraz z okre sem trans for ma cji ryn ko -wej.– A. Kas sen berg: – Po zwo lę so bie niezgo dzić się z Pa nem. Ist nie ją jesz czeogrom ne moż li wo ści oszczę dza nia ener -gii. Wg Fun da cji Efek tyw ne go Wy ko rzy -sta nia Ener gii do ro ku 2020 mo że my za -osz czę dzić 26,8 TWh/rok elek trycz no ścii 512,9 PJ/rok pa liw i in nych ro dza jówener gii, two rzą c bli sko 300.000 miejscpra cy.– M. Du da: – Są to je dy nie moż li wo ścipo ten cjal ne, któ rych wy ko rzy sta nie jestrów nież kosz tow ne.– J. Le wan dow ski: – Pro szę zwa żyć, żew nie zbyt od le głej per spek ty wie pod sta wo -wym środ kiem ko mu ni ka cji w mia stachsta nie się sa mo chód elek trycz ny.– M. Du da: – Ame ry ka nie pu bli ku ją wy -kre sy, na któ rych po ka za ne są re la cje kosz -tów pro duk cji ener gii w sto sun ku do kosz -tów oszczę dza nia ener gii. Oka zu je się, żemoż na za osz czę dzić, daj my na to, 5% ener -gii, po bar dzo nie wiel kich kosz tach. Je ślina to miast chce my za osz czę dzić, przy kła -do wo, 10% ener gii elek trycz nej, to kosztte go jest wyż szy niż wy pro du ko wa nieener gii.– A. Kas sen berg: – Dzie je się takprzy za ło że niu, że nie li czy my kosz tów ze -wnętrz nych wy pro du ko wa nia ener gii elek -trycz nej.– J. Le wan dow ski: – Wszy scy po win ni -śmy za dbać o to by nie po słu gi wać się ha -sła mi nie zwy mia ro wa ny mi. Naj wyż szapo ra by w in te re sie wszyst kich śro do wiskzna leźć w Pol sce wspól nie środ ki na okre -śle nie kosz tów ze wnętrz nych róż nychtech no lo gii wy twa rza nia ener gii elek trycz -nej. I zgo dzić się we wnątrz kra ju, że ta kieone są.– A. Kas sen berg: – W opra co wa niuEu ro pej skiej Agen cji Ochro ny Śro do wi -ska, któ ra po li czy ła kosz ty ze wnętrz ne
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pro duk cji ener gii elek trycz nej dla po -szcze gól nych kra jów, Pol ska ma je naj -wyż sze – bo ener ge ty ka wę glo wa i w do -dat ku nie zbyt efek tyw na. Dla ro ku 2005osza co wa no, że mo gą one wa hać się5–18 eu ro cent/kWh, przy śred niej unij -nej 1,8–5,9 eu ro cent/kWh.– J. Le wan dow ski: – Po wie dzia łem wy -raź nie, że nie cho dzi mi o kosz ty ze wnętrz -ne dla kra ju lecz przy pi sa ne dla po szcze -gól nych tech no lo gii. Je dy na pra ca ja ka zo -sta ła na ten te mat wy ko na na, nie ma tamPol ski, po ka zu je, że kosz ty ze wnętrz ne tejsa mej tech no lo gii, osza co wa ne we dług tejsa mej me to dy, po tra fią się w po szcze gól -nych kra jach róż nić dwu krot nie. W tej sy -tu acji po wo ły wa nie się na nie po li czo nekosz ty ze wnętrz ne, a w każ dej tech no lo giimoż na się po my lić przy naj mniej dwu krot -nie, nie za bar dzo jest na miej scu.Chciał bym za ape lo wać o jesz cze jed no.Bu dże to we pie nią dze ma ją pra wo, wręczpo win ny być wy ko rzy sta ne do od kła ma niaCzar no by la. Na le ży wy tłu ma czyć spo łe -czeń stwu, że in sta la cja, któ ra ule gła awa riiw Czar no by lu nie mia ła nic wspól ne goz ty po wą in sta la cją ją dro wą do pro duk cjiener gii elek trycz nej. To by ła fa bry ka plu to -nu do pro duk cji gło wic nu kle ar nych,a ener gia elek trycz na by ła tam pro duk tem„od pa do wym”.– M. Du da: – Są ba da nia Świa to wej Or -ga ni za cji Zdro wia o skut kach awa riiw czar no byl skiej, któ re jed nak nie są po pu -la ry zo wa ne. A to dla te go, że są wbrewocze ki wa niom tych, któ rzy gło szą strasz li -we za gro że nia wy ni ka ją ce z funk cjo no wa -nia ener ge ty ki ją dro wej. Tym cza sem, naj -gor sze skut ki ja kie przy nio sła awa riaw Czar no by lu wy ni kły z prze sie dle niaoko licz nej lud no ści. Ba da nia lu dzi z tzw.

stre fy ze ro, któ rzy tam zo sta li, bo nie chcie -li być wy sie dle ni, po ka za ły bar dzo ogra ni -czo ne ne ga tyw ne skut ki awa rii dla ichzdro wia. Ja ro zu miem, że są pew ni lu dzie,któ rzy za spra wą swe go na sta wie nia emo -cjo nal ne go, do bie ra ją pew ne da ne by uza -sad nić swo je po glą dy. Ale nie mo że to byćtak ten den cyj ne, że urą ga ele men tar nejprzy zwo ito ści.– J. Le wan dow ski: – Krą żą da ne do ty -czą ce kosz tów bu do wy ener ge ty ki ją dro -wej róż nią ce się już pra wie o rzę dy wiel ko -ści. Sły szę da ne, z któ rych praw do po dob -nie żad ne nie są praw dzi we.– A. Kas sen berg: – Bo nikt praw dzi -wych nie zna. – J. Le wan dow ski: – To ja mam py ta nie:– 10 km od gra nic War sza wy chcę zbu do -wać dom, 200 m2. Ile bę dzie kosz to wał?Nie znaj dzie się nikt, kto udzie li mi pre cy -zyj nej od po wie dzi na to py ta nie. – M. Du da: – My w ARE ro bi li śmy ana -li zy po rów naw cze kosz tów in we sty cyj -nych dla róż nych tech no lo gii wy twa rza niaener gii elek trycz nej. Do pie ro przy 6 tys.eu ro za ki lo wat dla ją dró wek oka zy wa łosię, że prze sta ją być kon ku ren cyj ne w od -nie sie niu do źró deł na wę glu bru nat nym.

Ener gia ze wszyst kich in nych źró deł oka -zy wa ła się droż sza. Kosz ty ze wnętrz ne by -ły uwzględ nia ne w po sta ci kosz tów za ku puupraw nień do emi sji CO2.– A. Kas sen berg: – I to jest błąd, kosz tyze wnętrz ne ma ją znacz nie szer szy wy miar.– M. Du da: – To są kosz ty dla spo łe -czeń stwa, in we stor ich ni gdy nie uwzględ -nia...– A. Kas sen berg: –... ale po li tyk po wi -nien...– M. Du da: –... po li tyk pa trzy na nie po -przez pra wo i po przez nie mo że prze ło żyćje na in we sto ra. Nie da się pro wa dzić in we -sty cji w opar ciu o kosz ty ze wnętrz ne, któ reewen tu al nie wi dzi spo łe czeń stwo. Bo niktta kich in we sty cji nie po dej mu je.– A. Kas sen berg: – Nikt też nie po dej -mie ta kich de cy zji po li tycz nych, bo by gona tych miast wy wa lo no. Opra co wa li śmyswe go cza su al ter na tyw ną po li ty kę trans -por to wą. I po li czy li śmy koszt ben zy nyuwzględ nia jąc kosz ty ze wnętrz ne i to tyl kopo li czal ne. Wy szło nam, że ben zy na po -win na być trzy krot nie droż sza niż jest. Pro -szę so bie wy obra zić rząd, któ ry trzy krot niepod no si ce nę ben zy ny.
• Dzię ku je my za roz mo wę.
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Ż
ar no wiec (nad Mo rzem Bał tyc kim), War ta -Klem picz (na pół -
noc ny za chód od Po zna nia) oraz Ko pań (nad Mo rzem Bał tyc -
kim, mię dzy Ko sza li nem i Słup skiem) to naj wy żej oce nio ne po -
ten cjal ne lo ka li za cje pod bu do wę elek trow ni ją dro wych w Pol -

sce wy ni ka z „Eks per ty zy na te mat kry te riów lo ka li za cji elek trow ni
ją dro wych oraz do ko na nej oce ny pro po no wa nych do tej po ry lo ka li -
za cji”.

– Przez ostat nie mie sią ce re sort go spo dar ki pro wa dził bar dzo in ten syw -
ne pra ce okre ślo ne w „Ra mo wym har mo no gra mie dzia łań dla ener ge ty ki
ją dro wej”. Na zle ce nie Mi ni ster stwa Go spo dar ki ze spół eks per tów pod kie -
run kiem Biu ra Stu diów i Pro jek tów Ener ge tycz nych „Ener go pro jekt -War -
sza wa” SA prze ana li zo wał 27 z 28 po ten cjal nych lo ka li za cji wska za nych
na pod sta wie de kla ra cji mar szał ków wo je wództw, or ga ni za cji spo łecz nych,
elek trow ni oraz ana liz wy ko na nych w la tach ubie głych – po wie dział Wal -
de mar Paw lak, wi ce pre mier i mi ni ster go spo dar ki na zor ga ni zo wa nej 16
marca w Mi ni ster stwie Go spo dar ki kon fe ren cji pra so wej. A Han na Tro ja -
now ska, peł no moc nik rzą du ds. pol skiej ener ge ty ki ją dro wej, do da ła, że
pod czas wie lo mie sięcz nych prac uwzględ nio no m.in. po stu la ty firm ener -
ge tycz nych, wy mo gi Kra jo we go Sys te mu Elek tro ener ge tycz ne go i speł -

nie nie za le ceń za war tych w przy ję tej przez Ra dę Mi ni strów w li sto pa -
dzie 2009 r. „Po li ty ce ener ge tycz nej pań stwa do 2030 r.” 

– Ca ła pro ce du ra mu si być za ak cep to wa na przez Mię dzy na ro do wą
Agen cję Ato mi sty ki, dla te go od po cząt ku sto su je my się do jej wy tycz nych
– po wie dział An drzej Pa try cy, pre zes Ener go pro jek tu -War sza wa, w któ -
rym opra co wa no pro jek ty elek trow ni ją dro wej w Żar now cu i roz po czę to
wstęp ne pra ce do ty czą ce elek trow ni w Klem pi czu. – Opra co wa nie wy ko -
na no zgod nie z za le ce nia mi przed sta wio ny mi w Wy tycz nych MA EA -TEC -
DOC – 1513 pt. „Pod sta wo wa In fra struk tu ra dla bu do wy Elek trow ni Ją -
dro wych” (czer wiec 2006 r.) prze zna czo ny mi dla kra jów wdra ża ją cych
pro gram bu do wy elek trow ni ją dro wych.

Dla te go opra co wu jąc ten swo isty ran king lo ka li za cji elek trow ni ją dro -
wych w Pol sce pod uwa gę wzię to uwa run ko wa nia śro do wi sko we, kry te -
ria bez pie czeń stwa oraz wy ma ga nia tech no lo gicz ne. Żar no wiec oraz War -
ta -Klem picz otrzy ma ły w ran kin gu 2 do dat ko we punk ty, gdyż ich miesz -
kań cy zna ją już tę pro ble ma ty kę.

W eks per ty zie za sto so wa no me to dę eks perc kich ocen i punk to wą wa lo -
ry za cję speł nie nia 17 grup kry te riów, m. in.: in te gra cja z sys te mem elek -
tro ener ge tycz nym – moż li wo ści przy łą cze nio we i prze sy ło we we dług
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prze wi dy wa ne go sta nu KSE w 2020 r.; geo lo gia i tek to ni ka – wa run ki hy -
dro lo gicz ne te re nów, wła sno ści me cha nicz ne grun tów, uwa run ko wa nia
geo mor fo lo gicz ne i za gro że nie ru cha mi ma so wy mi; sej smo lo gia – wa run -
ki sej smo lo gicz ne, geo tek to nicz ne i an tro po ge nicz ne; hy dro lo gia – moż li -
wo ści wy stą pie nia po wo dzi, wiel kość śred nio rocz nych opa dów, do stęp -
ność wo dy chło dzą cej (uję cie i zrzut); me te oro lo gia i wa run ki at mos fe -
rycz ne – kie run ki wia tru, moż li wo ści wy stą pie nia tor nad i hu ra ga nów;
stu dia flo ry i fau ny – wy stę po wa nie chro nio nych ga tun ków ro ślin i zwie -
rząt; bez pie czeń stwo ją dro we i aspek ty ochro ny ra dio lo gicz nej; ry zy ko
zda rzeń wy wo ła nych dzia ła niem czło wie ka – np. upa dek sa mo lo tu, wy -
buch che micz ny, prze rwa nie ta my wod nej; miej sco wa in fra struk tu ra
– stan dróg, li nii ko le jo wych, lot nisk, moż li wość trans por tu po wietrz ne go,
lą do we go i wod ne go – od le głość od sta cji ko le jo wych, lot nisk, por tów.

W róż nych ob sza rach oce ny da wa li Pań stwo wy In sty tut Geo lo gicz ny,
In sty tut Me te oro lo gii i Go spo dar ki Wod nej, Ener go pro jekt -War sza wa S.
A., Ener go pro jekt -Ka to wi ce S. A., In sty tut Ener gii Ato mo wej, Cen tral ne
La bo ra to rium Ochro ny Ra dio lo gicz nej, Ho gan & Hard son, EPC Con sul -
ting SA i PSE -Ope ra tor SA.

Oczy wi ście, w każ dym z kry te riów by ły róż nie oce nia ne pod punk ty, np.
w za kre sie „In te gra cji z Kra jo wym Sys te mem Elek tro ener ge tycz nym”
w „kry te riach bi lan so wych” usta lo no, że „po żą da na jest lo ka li za cja EJ
w ob sza rze de fi cy to wym (prze wa ga po bo ru mo cy nad ge ne ra cją).
Pod roz wa gę bę dzie bra ny ob szar w oto cze niu po ten cjal nej lo ka li za cji EJ,
o pro mie niu 75 km. Im więk szy de fi cyt tym więk sza war tość kry te rium
dla da nej lo ka li za cji” (mak sy mal nie przy zna wa no 3 pkt.). Mak sy mal nie 2
pkt. moż na by ło uzy skać je śli „lo ka li za cja EJ nie wy ma ga wy łą cze nia
(na czas bu do wy) lub li kwi da cji ist nie ją cych jed no stek wy twór czych
o mo cy ≥ 200 MW”. Po 4 po żą da ne lo ka li za cje by ły w „kry te riach przy -
łą cze nio wych” i „prze sy ło wych”.

Naj wię cej lo ka li za cji, bo aż 9, zgło szo no w wo je wódz twie Za chod nio -
po mor skim, po 4 – w Po mor skim i Ma zo wiec kim. Wśród oce nia nych lo -

ka li za cji by ły m.in. są sia du ją ce z ist nie ją cy mi elek trow nia mi wę glo wy mi:
Beł cha tów (5. miej sce) – lo ka li za cja moż li wa po li kwi da cji naj star szych
blo ków ist nie ją cej Elek trow ni, Po ła niec (9), Ko zie ni ce (14) i Pąt nów (27)
oraz lo ka li za cje re zer wo we z lat 80.: Chełm no, Go ście ra dów, Ka ro le wo,
Ko pań, Mał ki nia, No we Mia sto (k. Płoń ska, a nie nad Pi li cą) i Wy szków.
Dla jed nej lo ka li za cji w Pod la skim nie wska za no współ rzęd nych.

Pro wa dzo ne w la tach 80. i 90. stu dia lo ka li za cyj ne zwią za ne z bu do wą
pierw szej i ko lej nych elek trow ni ją dro wych w Pol sce wska zy wa ły na stę -
pu ją cą ko lej ność ich bu do wy: 1. EJ Żar no wiec, 2. EJ War ta -Klem picz, EJ
Ka ro le wo, 3. EJ Ko pań, EJ No we Mia sto, EJ Go ście ra dów i EJ Chot cza.

– Każ da ze zgło szo nych pro po zy cji na da je się na lo ka li za cję elek trow ni
ją dro wej – wy bór jed nej z nich jest kwe stią kosz tów, któ re są róż ne dla po -
szcze gól nych lo ka li za cji i wy ni ka ją m.in. z ukształ to wa nia te re nów, praw
do ich wła sno ści, wa run ków przy łą cze nia do sie ci itd. – pod kre ślił A. Pa -
try cy.

– Przy opra co wa niu ran kin gu szcze gól ny na cisk po ło żo no na kwe stie
po sza no wa nia śro do wi ska na tu ral ne go, uwa run ko wa nia kra jo we go sys -
te mu elek tro ener ge tycz ne go oraz za ło że nia. Osta tecz ne go wy bo ru lo ka li -
za cji do ko na in we stor – Pol ska Gru pa Ener ge tycz na SA – po prze pro wa -
dze niu szcze gó ło wych ba dań – pod su mo wa ła kon fe ren cję Han na Tro ja -
now ska. 

„Eks per ty za” to ko lej ne ze zre ali zo wa nych przez Mi ni ster stwo Go spo -
dar ki dzia łań okre ślo nych w „Ra mo wym har mo no gra mie dzia łań dla ener -
ge ty ki ją dro wej”. Na to miast pod ko niec ro ku Ra da Mi ni strów po win na
przy jąć przy go to wy wa ny przez re sort „Pro gram roz wo ju ener ge ty ki ją -
dro wej”. Trwa ją też pra ce nad pa kie tem ustaw re gu lu ją cych dzia łal ność
sek to ra ener ge ty ki ją dro wej. Osta tecz ne usta le nie lo ka li za cji elek trow ni
ją dro wej oraz za war cie kon trak tu na jej bu do wę na stą pi w la tach 2011–13.
Bu do wa po trwa ok. 5 lat a koszt in we sty cji sza co wa ny jest na 3–4 mln eu -
ro/MW.

Je rzy Bo ja no wicz
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F
ir ma Be ta Soft po wsta ła w 1996 ro ku. Roz po czę ła ak tyw ność w po -
sta ci dzia łal no ści go spo dar czej, a po ro ku zo sta ła prze kształ co na
w spół kę z o.o. Spe cja li zu je się w two rze niu i wdra ża niu no wo cze -
snych tech no lo gii na ryn ku IT oraz w ener ge ty ce. Jest pro du cen tem

sys te mów in for ma tycz nych oraz roz wią zań dla ener ge ty ki. Czo ło wą po -
zy cję w jej ofer cie zaj mu je opro gra mo wa nie do za rzą dza nia in for ma cją
– sys tem eDo ku men ty. Wspo ma ga on za rzą dza nie przed się bior stwem
na po lu bu do wy re la cji z klien tem, obie gu do ku men tów i za ła twia nia
spraw. Be ta Soft jest tak że pro vi de rem in ter ne to wym, oraz do staw cą sprzę -
tu kom pu te ro we go dla biz ne su.

– W spół ce obec nie jest trzech udzia łow ców, któ rzy rów nież są jej pra -
cow ni ka mi – mó wi Woj ciech Kruk, pre zes za rzą du spół ki Be ta Soft i za -
ra zem jej dy rek tor fi nan so wy. – Wy zna ję za sa dę, że lu dzie, któ rzy spę dza -
ją w fir mie spo ro cza su i są sil nie za an ga żo wa ni w jej dzia łal ność, po win -
ni być rów nież jej udzia łow ca mi. Dzię ki te mu nie tyl ko nie są skłon ni tak
szyb ko zmie niać pra cę jak to się w dzi siej szych cza sach czę sto dzie je, ale
przede wszyst kim iden ty fi ku ją się z fir mą, trak tu ją ją jak swo ją wła sną.
Wszy scy dłu go let ni, za an ga żo wa ni pra cow ni cy mo gą otrzy mać udzia ły
w for mie pre mii. Obec nie pra cu je u nas 35 osób eta to wo, po nad to sta le
z kil ko ma współ pra cu je my. Na si pra cow ni cy są sil nie zwią za ni z miej scem
swej pra cy, je stem prze ko na ny, że fir ma jest im po pro stu bli ska.

Klu czo wy ob szar dzia łal no ści
– opro gra mo wa nie

Ob szar dzia łal no ści fir my jest do syć sze ro ki i obej mu je in for ma ty kę
oraz ener ge ty kę.

– Je ste śmy obec ni na te re nie ca łe go kra ju – za pew nia Woj ciech Kruk.
– W dzie dzi nie IT kon cen tru je my się na trzech ob sza rach: pro duk cji opro -
gra mo wa nia do elek tro nicz ne go obie gu do ku men tów, usłu gach wdro żeń
sys te mów ERP oraz na usłu gach te le ko mu ni ka cyj nych VO IP. Spo śród
nich naj więk szym wy zwa niem jest two rze nie opro gra mo wa nia. Wy ma ga
ono po łą cze nia za awan so wa nej tech no lo gii z od po wied nim mar ke tin -
giem oraz atrak cyj nym wzor nic twem. Bran ża po tra fi się jed nak od wdzię -
czyć, gdyż za in te re so wa nie te go ty pu pro duk tem w ostat nim cza sie ro śnie

wręcz la wi no wo, a oprócz atrak cyj nych przy cho dów zy sku je się rów nież
uzna nie klien tów, któ rzy chwa lą pro dukt, bo dzię ki nie mu mo gą wy daj nie
roz wi jać swój biz nes.

Ce lem wdro że nia te go ty pu sys te mu jest do star cze nie pra cow ni kom fir -
my wy daj nych na rzę dzi po zwa la ją cych uzy skać szyb ki do stęp do do ku men -
tów pa pie ro wych, ema ili, fak sów, osób kon tak to wych oraz wszel kich in -
nych in for ma cji gro ma dzo nych do tych czas przez pra cow ni ków na dys ku
lo kal nym kom pu te ra. Oszczę dza to cen ny czas pra cy i zwięk sza pro duk -
tyw ność pra cow ni ków. Pro gram po nad to da je gwa ran cję, że żad na in for -
ma cja nie zgi nie, co jest bar dzo istot ne np. w obie gu fak tur za ku po wych.

Chciał bym też nad mie nić, że sys tem mo że wy ko rzy sty wać otwar te plat -
for my ta kie jak Li nux czy Post gre SQL, a ozna cza to, iż klient pła ci tyl ko
za sprzęt kom pu te ro wy i nasz pro gram. 

Ob ser wu jąc za cho dzą ce w biz ne sie zmia ny i roz wój go spo dar ki opar tej
na wie dzy, mógł bym za ry zy ko wać stwier dze nie, że każ da fir ma, któ ra chce
dzi siaj nie tyl ko prze trwać ale i roz wi jać się, jest zmu szo na zna leźć od po -
wied ni dla sie bie sys tem. Po dob nie jak nie gdyś ru cho ma ta śma pro duk cyj -
na zre wo lu cjo ni zo wa ła pro duk cję ma szy no wą, tak dzi siaj sys te my in for ma -
cyj ne ta kie jak eDo ku men ty wpro wa dza ją no wą ja kość w pra cy umy sło wej. 

Je śli cho dzi o dys try bu cję pro duk tu to w ze szłym ro ku pod pi sa li śmy
umo wę dys try bu cyj ną z fir mą Ve ra comp naj więk szym do staw cą za awan -
so wa nych roz wią zań in for ma tycz nych w Pol sce. Obec nie na dal bu du je my
ogól no kra jo wy ka nał dys try bu cji dla te go sys te mu.

Ro sną cy po ten cjał – ener ge ty ka
Be ta Soft jest fir mą, któ ra bar dzo du żo pie nię dzy re in we stu je, bez ma ła

ca ły zysk. Przed nie speł na czte re ma la ty roz po czę ła współ pra cę z bran żą
ener ge tycz ną.
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Opro gra mo wa nie wła sne:
Sys tem obie gu do ku men tów i CRM – eDo ku men ty – www.edo ku -
men ty.eu
Ob słu ga pro ce sów win dy ka cyj nych – BS Wie rzy tel no ści
Gło so wa re je stra cja roz mów te le fo nicz nych – BS Re cor der
Ob słu ga wspól not miesz ka nio wych – BS Lo ka tor
Re je stra cja ba dań pro mie nio twór czo ści – Pro myk

Usłu gi in for ma tycz ne:
– wdra ża nie opro gra mo wa nia ERP
– kon fi gu ra cja ser we rów
– pod pis elek tro nicz ny
– au dyt le gal no ści opro gra mo wa nia
– two rze nie ser wi sów www

Usłu gi te le in for ma tycz ne:
– te le fo nia VO IP
– usłu gi do stę pu do sie ci In ter net
– pro jek to wa nie, bu do wa i za rzą dza nie sie cia mi LAN, WAN
– ho sting

Wię cej na www.be ta soft.pl

WOJ CIECH KRUK mgr inż. in for ma ty ki – ukoń czo ne stu dia na Wy dzia le
Au to ma ty ki, Elek tro ni ki i In for ma ty ki Po li tech ni ki Ślą skiej, po dy plo mo -
we stu dia li cen cyj ne per so ne lu kie row ni cze go i za ło ży cie li firm w Aka -
de mie für Füh rung skrä fte der Wirt schaft, dy plom MBA, po dy plo mo we
stu dia „Psy cho lo gia Biz ne su” na Aka de mii im. Le ona Koź miń skie go
w War sza wie. Obec nie uczest nik stu dium psy cho te ra pii w Kra ko wie
oraz dok to rant na Wy dzia le In ży nie rii i Ochro ny Śro do wi ska Po li tech ni -
ki Czę sto chow skiej. Uczest nik licz nych kur sów w za kre sie No vell,
UNIX, sie ci WAN, Ne tWa re, fi nan sów i eko no mii. Po stu diach roz po czął
pra cę ja ko asy stent sta ży sta w Za kła dzie Fi zy ki Che micz nej In sty tu tu Fi -
zy ki Che micz nej Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach, na stęp nie ob jął sta -
no wi sko dy rek to ra ds. opro gra mo wa nia w fir mie „Baj tex” SA, po tem wi -
ce pre zes Za rzą du „In te gra tor” SA w Za brzu. Od 1996 ro ku współ wła ści -
ciel i Pre zes fir my „Be ta soft” Sp. z o.o.



– Obec nie oprócz pro wa dze nia ba dań w za kre sie kom pu te ro wej sy -
mu la cji pra cy elek trow ni je ste śmy pro du cen tem gru py pre pa ra tów po -
pra wia ją cych pro ces spa la nia pa liw sta łych i cie kłych – tzw. che micz -
nych sta bi li za to rów pro ce su spa la nia. Ofe ro wa ne są pod han dlo wą na -
zwą EKO STA BIL. Od za wsze mo im pra gnie niem ja ko me ne dże ra, by ła
dy wer sy fi ka cja dzia łal no ści go spo dar czej. I choć ener ge ty ka to zu peł -
nie od mien na od IT bran ża, to uda ło nam się w niej rów nież za ist nieć.
Pro dukt jest do star cza ny wie lu jed nost kom ener ge tycz nym; nie ustan -
nie jest uno wo cze śnia ny i pod da wa ny ba da niom. Eko lo gicz nie jest
bar dzo do brze spo zy cjo no wa ny, po nie waż przy czy nia się m.in.
do zmniej sze nia emi sji NOx do at mos fe ry. Pro dukt dzia ła też na in nym
po lu – mia no wi cie słu ży czysz cze niu ko tłów. Nie trze ba ni ko go prze ko -

ny wać jak waż na jest ta czyn ność w pra cy elek trow ni – dzię ki na sze mu
pre pa ra to wi moż na za osz czę dzić na prze sto jach i czysz cze niu me cha -
nicz nym. 

Na ryn ku pol skim stra te gią mar ke tin go wą fir my jest bez po śred nie do -
tar cie do klien ta, w koń cu li sta po ten cjal nych na byw ców jest zna na.
Za gra ni cą EKO STA BIL jesz cze nie jest ofe ro wa ny, nie mniej po ka zy wa li -
śmy go na za gra nicz nych tar gach bran żo wych, gdzie spo tkał się ze spo rym
za in te re so wa niem. Rok rocz nie po ziom sprze da ży ro śnie, pro dukt z suk ce -
sem prze cie ra so bie dro gę. 

Be ta Soft to fir ma no wo cze snych tech no lo gii, in no wa cyj na. Bran ża in -
for ma tycz na roz wi ja się w iście ko smicz nym tem pie, to też wy ma ga
od osób z nią zwią za nych wie dzy, kom pe ten cji i zmy słu ob ser wa cyj ne go.
Za pew ne te ce chy nie są ob ce pra cow ni kom ślą skiej spół ki, sko ro po tra fi
prze ko nać swo ich klien tów do no wych roz wią zań i speł nić po kła da ne
w nich ocze ki wa nia. Wie lo let nia obec ność spół ki Be ta Soft na sil nie kon -
ku ren cyj nym ryn ku IT po twier dza fakt, iż wy pra co wa ne przez nią me to dy
pra cy i po stę po wa nia są wła ści we.

OFERTA

Pre pa ra ty Eko sta bil – za le ty:
• czysz cze nie po wierzch ni ogrze wal nych w trak cie nor mal nej,

tech no lo gicz nej pra cy ko tła,
• pa sy wa cja po wierzch ni ogrze wal nych po zwa la ją ca na za bez pie -

cze nie ich war stwą trud no ście ral nej struk tu ry o wy so kim po ły -
sku,
• usta bi li zo wa nie pa ra me trów pra cy ko tła na jed na ko wym po zio -

mie w okre sie mię dzy re mon to wym,
• zmniej sze nie emi sji szko dli wych ga zów do at mos fe ry (tlen ków,

ben zo api re nów),
• wy dłu że nie śred nie go cza su pra cy ko tła.

wię cej na www.ener ge ty ka.be ta soft.pl

www.cezpolska.pl



P
o wo ła ne do ży cia w 1987 ro ku w Ka to wi cach Przed się bior -
stwo Usług Na uko wo -Tech nicz nych Pro No vum Sp. z o.o.ma sta tus fir my ba daw czo -roz wo jo wej nada ny przez Mi ni -ster stwo Go spo dar ki. Dzia ła na rzecz ener ge ty ki, w szcze -gól no ści ofe ru jąc usłu gi elek trow niom i elek tro cie płow niom zlo -ka li zo wa nym w Pol sce, Cze chach i kra jach bał kań skich. Zaj mu jesię ba da nia mi dia gno stycz ny mi i oce ną sta nu tech nicz ne go ko tłów,tur bin i ru ro cią gów; pro wa dzi eks per ty zy po awa ryj ne; ofe ru jetech no lo gie na praw, re ge ne ra cji i re wi ta li za cji ele men tów urzą -dzeń ener ge tycz nych; słu ży po mo cą w dzie dzi nie mo der ni za cjielek trow ni; po le ca in for ma tycz ne sys te my wspie ra ją ce za rzą dza -nie utrzy ma niem ma jąt ku pro duk cyj ne go elek trow ni. W je go ofer -cie znaj du ją się po nad to usłu gi w dzie dzi nie che mii ener ge tycz nej:czysz cze nie che micz ne ko tłów, kon ser wa cje urzą dzeń ener ge tycz -nych, go spo dar ka wod na elek trow ni, ana li zy che micz ne wódi ście ków, ba da nia i do bór sma rów.

Re wi ta li za cja blo ków ener ge tycz nych
– Je ste śmy du żą fir mą dia gno stycz ną, sys te ma tycz nie wpro wa -

dza ją cą do swych dzia łań za gad nie nia wcze śniej nie podej mo wa ne– mó wi dr inż. Je rzy Trzesz czyń ski, pre zes za rzą du i dy rek tor ProNo vum. – Sku pia my się obec nie na dwóch: wy dłu ża niu cza su pra -
cy urzą dzeń ener ge tycz nych, w tym przede wszyst kim za in sta lo wa -
nych na blo kach 200 MW oraz cy fro wych sys te mach mo ni to ru ją -
cych stan tech nicz ny urzą dzeń ciepl no -me cha nicz nych. Jak wie my
od lat mó wi się i pi sze o wiel kich in we sty cjach w ro dzi mą ener ge -
ty kę, o bu do wie wie lu no wych blo ków, któ re w de kla ro wa nej licz -
bie nie po wsta ją. Ozna cza to, że dłu go jesz cze bę dą pra co wa ły sta -
re, te zbu do wa ne w la tach 60. i 70. Ich stan tech nicz ny wca le nie
jest ta ki zły, wie le z nich by ło w la tach 90. zna czą co mo der ni zo wa -
nych. Sko ro kry tycz ne ele men ty blo ków (wir ni ki, wal cza ki w ko -
tłach) mo gą pra co wać jesz cze wie le lat, to ca ła resz ta nie sta no wi
wiel kie go pro ble mu. Kosz ty czę ścio wych wy mian, ele men tów
o naj bar dziej wy czer pa nej trwa ło ści nie są znacz ne. A za tem gdy -
by wy łą czo no te blo ki z eks plo ata cji był by gi gan tycz ny pro blem
z za opa trze niem kra ju w ener gię elek trycz ną (nie któ rzy igno ran ci
okre śla ją je zło mem, a np. in wen ta ry za cja ele men tów jed ne go
z blo ków 200 MW, któ ry prze pra co wał 250 tys. go dzin wy ka za ła, że
w ko tle ok. 70 proc. ele men tów jest pra wie no wych). Za tem trze ba
je re ge ne ro wać. I tak w tym kon tek ście wcho dzi w ży cie pro jekt
w gru pie Tau ron Pol ska Ener gia do ty czą cy wy dłu że nia cza su pra -

cy blo ków 200 MW o ok. 20 lat (w El. Ja worz no III i El. Ła zi ska,
w su mie 10 jed no stek). Licz ba prze pra co wa nych przez nie go dzin
oscy lu je od 200 do 260 tys. Chce my spra wić, by mo gły pra co wać
jesz cze przez ok. 100 tys. go dzin. Po wsta ła me to dy ka kwa li fi ko wa -
nia urzą dzeń do pra cy do 350 tys. go dzin, stwo rzo na przez ze spół
mie sza ny spe cja li stów z Pro No vum i gru py Tau ron, któ ra, w czę -
ści do ty czą cej urzą dzeń pod le ga ją cych UDT, bę dzie opi nio wa na
przez Urząd Nad zo ru Tech nicz ne go. Obej mu je ona re ko men da cję
do ty czą cą ba dań i oce ny tych blo ków. Ist nie ją w świe cie tak dłu go
pra cu ją ce jed nost ki – aby mo gły na dal wy twa rzać ener gię trze ba
im za pew nić od po wied nią trwa łość i bez pie czeń stwo oraz mu szą
speł niać wy mo gi eko lo gicz ne. W 2016 r. wej dzie w ży cie zmie nio -
na dy rek ty wa unij na o emi sjach ga zów cie plar nia nych i py łów.
Wspo mnia ne blo ki mu szą mieć za in sta lo wa ne no we in sta la cje
NOx. Obec nie dys po nu ją do bry mi in sta la cja mi wy chwy ty wa nia
NOx, SO2 i py łów. Je śli kosz ty mo der ni za cji oka żą się nie zbyt wy -
gó ro wa ne a in sta la cje do re duk cji NOx sku tecz ne i nie ob ni ża ją ce
trwa ło ści ele men tów ko mo ry pa le ni sko wej ko tłów, „sta re” blo ki
mo gą sku tecz nie kon ku ro wać z blo ka mi no wy mi …. o ile ktoś nie
wy my śli ko lej nych bar dziej re stryk cyj nych prze pi sów eko lo gicz -
nych.Koszt re ali za cji za kła da nych pro jek tów in we sty cyj nych przezprzed się bior stwa ener ge tycz ne w naj bliż szych la tach się ga 100mld zł. Du ża część tych za mie rzeń nie zo sta nie zre ali zo wa na. Zda -niem wie lu spe cja li stów sto pień za awan so wa nia dzia łań przy róż -nych pro jek tach stwa rza szan sę na po wsta nie do 2020 r. ok. 5 tys.MW no wych mo cy. Trud no bę dąc re ali stą li czyć na wię cej. To teżda nie dru gie go ży cia sta rym blo kom wy da je się ko niecz no ścią.– W Pol sce ta sy tu acja do ty czy kil ku dzie się ciu blo ków kla sy 200
MW – in for mu je pre zes Trzesz czyń ski. – Wg ak tu al nej wie dzy tyl -
ko w PGE El. Tu rów zo sta ną zli kwi do wa ne, w po zo sta łych elek -
trow niach blo ki 200 MW bę dą pra co wa ły na dal. Mó wi ło się o li -
kwi da cji wie lu z nich w la tach 2016–2018, obec nie wska zu je się
na wet na la ta 2025–2030. Ak tu al nie Pro No vum dia gno zu je za -
rów no blo ki sta re jak i nie licz ne no we. Wy ko nu je eks per ty zy po -
awa ryj ne tak że na urzą dze niach sta rych i no wych. Awa rią, czę sto
po waż nym, ule ga ją i jed ne i dru gie.Pre zes ka to wic kie go przed się bior stwa za uwa ża, że mo der ni za -cja sta rych blo ków to te mat wsty dli wy. Nie tyl ko u nas. Nie daw nouczest ni czył w kon fe ren cji w Bre mie, wszy scy mó wi li o in no wa -cjach, no wych blo kach, ener gii ze źró deł od na wial nych, je go re fe -rat do ty czył wy dłu że nia pra cy sta rych jed no stek. Rów nież w Pol -sce na co dzień o tym sły chać, ale nie chęt nie się mó wi o mo der ni -za cji ist nie ją cych, któ re sta no wią pod sta wę Kra jo we go Sys te muElek tro ener ge tycz ne go (do brze się spi su je po nad 60. blo ków 200MW – pod wzglę dem dys po zy cyj no ści są bez kon ku ren cyj ne). Cowię cej pro duk cja z tych zre wa lo ry zo wa nych blo ków mo że byćbar dzo kon ku ren cyj na ce no wo. W Pro No vum do ko na no sza cun -ków: uwzględ nia jąc koszt mo der ni za cji i utrzy ma nia blo ku przezko lej ne 20 lat, koszt uzy ska nia 1 MW mo że sta no wić 20 proc.kosz tów je go uzy ska nia z no wo po wsta łe go blo ku (o ile wy mo gido ty czą ce ochro ny śro do wi ska nie ule gną zmia nie). – Ofe ro wa ne przez nas kon cep cje mo der ni za cji są ce no wo bar -
dzo atrak cyj ne, eko lo gicz nie przy ja zne. Nie po win ny tak że mar twić
do staw ców no wych urzą dzeń – no we źró dła ener gii nie po wsta ją
tyl ko dla te go, że sta re na dal za cho wu ją uży tecz ność. Li czy się jesz -
cze ce na czy stej, od na wial nej ener gii. Na ra zie, w Pol sce 35proc.
ener gii jest ob ję te ja kimś wspar ciem – twier dzi Je rzy Trzesz czyń -ski. – Pra gnę przy po mnieć, że na sza tech no lo gia re wi ta li za cji sta -
rych ele men tów sta liw nych tur bin to hit Pro No vum od 1994 r. Do -
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tych czas zre wi ta li zo wa li śmy po nad 200 ka dłu bów tur bin pa ro wych
o mo cy od 30 MW do 360 MW. Naj wcze śniej zre wi ta li zo wa ne pra -
cu ją bez a wa ryj nie (i bez po trze by istot nych na praw) pra wie
100 000 godz. Re wi ta li za cja ozna cza tak że przy wró ce nie fa brycz -
nej, no mi nal nej spraw no ści.

Mo ni to ring urzą dzeń on li ne
W biz ne sie od lat ob ser wu je się zja wi sko sku pia nia się przed się -biorstw na ich pod sta wo wej dzia łal no ści i zle ca nia róż ne go ro dza -ju prac czy usług fir mom ze wnętrz nym (out so ur cing). Nie ina czejdzie je się w ener ge ty ce.– Elek trow nie i elek tro cie płow nie w co raz więk szym stop niu

sku pia ją się na pro duk cji prą du i cie pła, re zy gnu jąc z pro wa dze -
nia we wła snym za kre sie re mon tów – za uwa ża pre zes Trzesz czyń -ski. – Po dob nie rzecz się ma z ba da nia mi i oce ną sta nu tech nicz -
ne go urzą dzeń. Ofe ru je my LM Sys tem PRO®, pro dukt in no wa cyj -
ny, po zwa la ją cy mo ni to ro wać w try bie on li ne stan tech nicz ny ma -
jąt ku pro duk cyj ne go. Pro du cen ci ener gii wpro wa dzi li już sys te my
wspo ma ga ją ce za rzą dza nie (ERP), któ re po rząd ku ją sfe rę za rząd -
czo -księ go wą, na to miast sfe ra tech nicz na ich dzia łal no ści nie ma
za awan so wa nych tech no lo gicz nie na rzę dzi mo ni to rin gu (w ja kim
sta nie są urzą dze nia, w ja kim za kre sie wy ma ga ją re mon tów). Dia -
gno za urzą dze nia w cza sie po sto ju in for mu je o sta nie urzą dze nia
po re mon cie. W za leż no ści od wa run ków pra cy urzą dze nia mo że
stra cić swo ją ak tu al ność, nie kie dy do syć szyb ko po uru cho mie niu
urzą dze nia. Wie dza o ak tu al nym sta nie urzą dze nia ma sens dla
pla no wa nia ter mi nu i za kre su re mon tu. Moż na go wy ko ny wać
w iden tycz nym za kre sie co ja kiś usta lo ny umow nie czas, moż na go
jed nak wy ko ny wać wte dy i w ta kim za kre sie ja ka jest rze czy wi sta
po trze ba. Za da nie ta kie re ali zu je się wy ko rzy stu jąc dia gno sty kę
on li ne, któ rą do dat ko wo moż na wy ko ny wać w try bie zdal nym.
Dia gno sty ka te go ro dza ju nie jest już ni czym no wym, np. no wy
blok w El. Ła gi sza ma 16 tys. punk tów po mia ro wych. Sztu ka po le -
ga na umie jęt no ści ana li zo wa nia. Cóż z te go że in for ma cje są ar -
chi wi zo wa ne, sko ro nie są pod da wa ne ana li zie na bie żą co. Isto ta
pro ble mu tkwi w two rze niu wie dzy w cza sie rze czy wi stym dla in -
ży nie rów a nie ar chi wi zo wa niu in for ma cji dla hi sto ry ków tech ni -
ki. W świe cie ta kie po dej ście spo ty ka się co raz czę ściej. U nas,
z wol na tak że się prze bi ja. Nasz sys tem za in sta lo wa li śmy – w róż -
nej kon fi gu ra cji – m.in. w Vat ten fall He at Po land, PGE El. Tu rów
(ko tły Fo ster Whe eler), Ec Kra ków (4 ko tły), Ec Ka to wi ce, Ec Zie -
lo na Gó ra, Ko ge ne ra cja. Je go ko lej ne apli ka cje ozna cza ją dla
Pro No vum umac nia nie przy szłej obec no ści na ryn ku. Dia gno sty -
kę on li ne w try bie zdal nym moż na pro wa dzić z do wol nej od le gło -
ści – dia gno sty ka jest tam gdzie jest in for ma cja, sys tem któ ry je
prze twa rza i spe cja li ści, któ rzy po tra fią ją in ter pre to wać. War tość

tych sys te mów do ce ni li w głów nej mie rze do staw cy, li cząc na wy -
ko ny wa nie ser wi su wła snych urzą dzeń. Na to miast sze fo wie elek -
trow ni uwa ża ją, że sko ro ta ki sys tem ma do staw ca, to im jest nie -
po trzeb ny. Aby być part ne rem dla do staw cy a nie bez rad nym użyt -
kow ni kiem urzą dze nia trze ba spo ro wie dzieć o sta nie tech nicz nym
urzą dze nia. Wie dza to pie nią dze, mo że w więk szym stop niu niż
czas.Pre zes Pro No vum wy ja śnia, że LM Sys tem PRO® nie ma na ce -lu za stą pie nia kla sycz nej dia gno sty ki, po stój urzą dze nia na dalstwa rza opty mal ne wa run ki do oce ny je go sta nu tech nicz ne go. Je -go pra ca jed nak nie prze szka dza aby w try bie on li ne we ry fi ko waćpro gno zę trwa ło ści sfor mu ło wa ną pod czas po sto ju.– Po ja wia się py ta nie: czy me nedż ment za kła dów ener ge tycz -
nych po tra fi ko rzy stać z tej wie dzy. Wszy scy mó wią o biz ne sie
opar tym na wie dzy, ale gdy mo gą ją rze czy wi ście po sia dać czę sto
i tak sie ga ją po przy zwy cza je nia i in tu icję. Do tych czas sku tecz ne
wy da je się się ga nie do pro stych re zerw re duk cji kosz tów, któ rych
już nie ma. Bar dziej za awan so wa na ana li za jest nie zbęd na aby na -
kła dy na utrzy ma nie sta nu tech nicz ne go do sto so wać do po trzeb.
Nie ro zu miem tych, któ rzy mó wią, że nie ma ją pie nię dzy na dia gno -
sty kę. W ta kim ra zie – kie ru jąc się pro stą lo gi ką – nie po win ni ro -
bić re mon tów. Re mont prze cież po win no ro bić się wte dy gdy mu si -
my spraw dzić stan tech nicz ny urzą dze nia a nie na od wrót.Je rzy Trzesz czyń ski stwier dza, że obec nie w świe cie, tak żew na szym kra ju, no we tur bi ny czy blo ki ma ją in sta lo wa ne sys te myau to dia gno stycz ne. Ko rzyść przy no szą do staw cy, wte dy gdyotrzy mu ją zle ce nia ser wi so we. Czę sto za ta ki sys tem pła ci in we -stor nie ma jąc z te go żad nych ko rzy ści. Nie za leż ny wy ko naw caser wi su na ogół nie po tra fi wy ko rzy stać moż li wo ści ja kie stwa rza -ją sys te my mo ni to ro wa nia wa run ków pra cy urzą dzeń. O Pro No vum moż na by na pi sać jesz cze nie jed no. Przed sta wi li -śmy dwa po la dzia łal no ści spo śród wie lu in nych. Za pew ne war toby wspo mnieć o Za kła dzie Che mii Ener ge tycz nej świad czą cymusłu gi sta no wią ce uzu peł nie nie dia gno sty ki. Część pro ble mów do -ty czą cych trwa ło ści urzą dzeń wią że się z che micz ny mi ce cha miśro do wi ska w ja kim pra cu ją. Za kład Che mii Ener ge tycz nej zaj mu -je się tak że czysz cze niem che micz nym urzą dzeń np. po wierzch niogrze wa nych ko tłów oraz pro fi lak ty ką, np. pa sy wa cją we wnętrz -nych po wierzch ni rur wy mien ni ków cie pła. Ka to wic kie przed się -bior stwo dys po nu je mo bil ny mi urzą dze nia mi pod czas wy ko ny wa -nia tych prac.Pro No vum to tak że 44 oso bo wa ka dra, świet ni fa chow cy wśródktó rych po ło wę sta no wią nie daw ni bądź zu peł nie no wi ab sol wen -ci wy dzia łów ener ge tycz nych czy me cha nicz nych Po li tech nik Ślą -skiej, Po li tech ni ki Czę sto chow skiej i Wro cław skiej, spe cja li ściw dzie dzi nie in ży nie rii ma te ria ło wej i che mii ener ge tycz nej. Od -by wa li prak ty ki za wo do we w elek trow niach pod czas stu diów, alenaj lep szym źró dłem prak tycz nej wie dzy, zda niem pre ze sa Trzesz -czyń skie go, jest pra ca w Pro No vum, obej mu ją ca czę stą obec nośćw za kła dach ener ge tycz nych. Pro No vum to po nad to dzia łal ność na po lu po pu la ry za cji wie -dzy, wy mia ny in for ma cji, in te gra cji świa ta nie tyl ko ro dzi mejener ge ty ki po przez or ga ni za cję kon fe ren cji. Co rocz na, or ga ni zo -wa na od 1999 r. do ty czy dia gno sty ki i re mon tów dłu go ek splo ato -wa nych urzą dzeń ener ge tycz nych, co dwa la ta or ga ni zu ją dru gąogól no pol ską kon fe ren cję do ty czą cą za gad nień udzia łu che miiener ge tycz nej we wzro ście efek tyw no ści urzą dzeń. Do daj my koń cząc, że fir ma jest me ce na sem kul tu ry, po ma ga fi -nan so wo szko łom, pla ców kom me dycz nym, sto wa rzy sze niom,fun da cjom i oso bom po zo sta ją cym w dra ma tycz nych wa run kachży cio wych. I że do ro bi ła się od da nej do użyt ku w 2007 r. no wejsie dzi by, w któ rej zna la zła miej sce nie tyl ko ad mi ni stra cja, ale pra -cow nie i la bo ra to ria – bar dzo z niej dum ny jest pre zes Trzesz czyń -ski. To w koń cu tak że do wód suk ce su i roz wo ju ka to wic kie goprzed się bior stwa.

An drzej Uznań ski
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Dr inż. JE RZY TRZESZ CZYŃ SKI
– ab sol went Wy dzia łu Me ta lur -
gicz ne go Po li tech ni ki Czę sto -
chow skiej, tam też, w 1986 ro ku,
obro nił pra cę dok tor ską. Po stu -
diach pod jął pra cę w In sty tu cie
Go spo dar ki Ma te ria ło wej, z któ -
re go w 1987 ro ku od cho dzi do
za ło żo nej przez sie bie fir my
– Przed się bior stwa Usług Na -
uko wo -Tech nicz nych Pro No vum
Spół ka z o.o. Od za ło że nia jest
jej współ wła ści cie lem, a od 1991
ro ku, do chwi li obec nej, pre ze -
sem za rzą du. Oprócz kie ro wa nia
fir mą zaj mu je się sys te ma mi in -
for ma tycz ny mi wspie ra ją cy mi
za rzą dza nie ma jąt kiem pro duk -

cyj nym elek trow ni. Współ au tor pa ten tów, au tor wie lu pu bli ka cji
w bran żo wych pi smach pol skich i za gra nicz nych.



Wy ma ga nia Dy rek tyw Unii Eu ro pej skiej w za kre sie struk tu ry
pier wot nych no śni ków ener gii po wo du ją, że sta le ro śnie za in te re -
so wa nie po zy ski wa niem ener gii ze źró deł od na wial nych. Pro duk -
cja ener gii jest wspie ra na przez sys te m tzw. zie lo nych cer ty fi ka -
tów. Sys tem ten sprzy ja re ali za cji in we sty cji umoż li wia ją cych spa -
la nie sze ro ko po ję tej bio ma sy (ja ko pa liw od na wial nych) w ko -
tłach ener ge tycz nych. Naj czę ściej wy ko rzy sty wa ne tech no lo gie
dla śred nich i du żych jed no stek to spa la nie bio ma sy w zło żu pę -
che rzy ko wym (Bub bling Flu idi zed Bed – BFB) oraz spa la -
nie/współ spa la nie bio ma sy w zło żu cyr ku la cyj nym (Cir cu la ting
Flu idi zed Bed CFB). Tech no lo gia spa la nia w zło żu flu idal nym
umoż li wia zmi ni ma li zo wa nie wpły wu pro duk cji ener gii elek trycz -
nej na śro do wi sko. Ko tły BFB, CFB są pro jek to wa ne w ta ki spo sób,
aby za pew nić ni skie po zio my emi sji za nie czysz czeń do at mos fe ry.
Ni ska emi sja tlen ków azo tu (NOx) oraz tlen ków siar ki (SOx), ni ski
po ziom emi sji tlen ku wę gla (CO) oraz lot nych związ ków wę gla jest
uzy ski wa na mię dzy in ny mi dzię ki od po wied nio do bra nym pro fi lom
tem pe ra tur w zło żu flu idal nym i ko mo rze spa la nia, do bre mu wy -
mie sza niu i sta bil ne mu po da wa niu pa li wa oraz sta ran ne mu ste ro -
wa niu pręd ko ścią prze pły wu po wie trza spa la nia. 

Spa la nie bio ma sy jest wy zwa niem dla au to ma ty ki

Jed no cze sne osią gnię cie wy so kiej spraw no ści spa la nia dla róż -
nych ob cią żeń ko tła i spa la nia wy so ko nie ho mo ge nicz nych pa liw
(bio ma sy) wy ma ga za awan so wa nej tech no lo gii i jest wy zwa niem
nie tyl ko dla do staw cy tech no lo gii, ale rów nież dla do staw cy sys te -
mu ste ro wa nia. Pod kre ślić na le ży, że w przy pad ku bio ma sy zmien -
ność skła du pier wiast ko we go i war to ści opa ło wej, na któ rą wpły wa
w de cy du ją cym stop niu wil got ność, zna czą co prze kra cza stan dar -
do we do świad cze nia ze bra ne z eks plo ata cji ko tłów opa la nych wę -
glem. 

Bio ma sa to w wy pad ku Pol skiej Ener ge ty ki po ję cie okre śla ją ce
mie szan kę pa liw po cho dze nia le śne go i po cho dze nia rol ni cze go. Pa -
li wa do star cza ne są naj czę ściej do elek trow ni lub elek tro cie płow ni
z róż nych źró deł, a bio ma sa po cho dze nia le śne go przed do sta wą
prze cho wy wa na jest w miej scach na ra żo nych na dzia ła nie wil go ci.
Zwłasz cza zi mą wil got ność te go pa li wa mo że prze kra czać 55%. Sta -
le zmie nia ją ca się war tość opa ło wa mie szan ki pa li wo wej pro wa dzi
zwy kle do sil nych za kłó ceń w pro ce sie spa la nia i trud no ści z utrzy -
ma niem sta bil nych pa ra me trów pro duk cji pa ry. 

Bio ma sa nie prze two rzo na jest pa li wem bar dziej wy ma ga ją cym, ale
za to tań szym. W kon se kwen cji wy ko rzy sta nie tech no lo gi flu idal nych
BFB umoż li wia ją cych wy so ko spraw ne spa la nie ta kich pa liw de ter mi -
nu ją efek tyw ność eko no micz ną bu do wy i eks plo ata cji źró deł ener gii
od na wial nej w opar ciu o flu idal ny kocioł bio ma so wy BFB.

Sys tem ste ro wa nia ma bar dzo zna czą cy wpływ na po praw ną pra -
cę ko tła i obej mu je sze ro ki za kres za gad nień: ty po we dla wszyst kich
ko tłów pa ro wych ste ro wa nia zwią za ne z ukła dem „wo da za si la ją ca
– pa ra” oraz de dy ko wa ne tech no lo giom flu idal nym ste ro wa nia ukła -
da mi „pa li wo – po wie trze – spa li ny”. Dla uzy ska nia ocze ki wa nych
pa ra me trów pra cy ko tła BFB szcze gól nie waż ne są ukła dy re gu la cji:
tem pe ra tu ry i ci śnie nia zło ża flu idal ne go, po da wa nia pa li wa do ko -
mo ry pa le ni sko wej, re gu la cji prze pły wu po wie trza wtór ne go i trze -
cie go. 

Sto pień trud no ści kon tro li pra cy ko tła wzra sta wraz z udzia łem pa -
liw po cho dze nia rol ni cze go, któ re cha rak te ry zu ją się du żą za war to -
ścią me ta li al ka icz nych oraz chlo ru. Sta ran ne pro wa dze nie pro ce su
z wy ko rzy sta niem naj now szej wie dzy tech no lo gicz nej, zdo by tej
z wiel ko ska lo wych te stów spa la nia bio ma sy po cho dze nia rol ni cze go,
chro ni zło że ko tła przed spie ka mi, a ele men ty prze grze wa czy
przed ko ro zją wy so ko tem pe ra tu ro wą. Dla te go też au to ma ty za cja
obiek tów opar tych na tech no lo gii flu idal nej wy ma ga za sto so wa nia

szer sze go know -how, du że go do świad cze nia i peł ne go zro zu mie nia
pro ce su.

Roz wią za nia Met so Au to ma tion dla ko tłów flu idal nych

Met so Au to ma tion po sia da, ze bra ne w cią gu ostat nich 30 lat,
w pro jek tach na ca łym świe cie, do świad cze nie w ste ro wa niu ko tła mi
ze zło żem flu idal nym. Fir ma wy ko na ła szcze gól nie du żo pro jek tów
au to ma ty za cji ko tłów wie lo pa li wo wych. Re fe ren cje obej mu ją au to -
ma ty za cję ca łe go ty po sze re gu jed no stek: od ko tłów bar dzo ma łych
(30 t/h) – po przez naj więk szy na świe cie ko cioł CFB opa la ny bio ma -
są współ pra cu ją cy z tur bi ną pa ro wą o mo cy 240 MWe w Al hol mens
Kraft w Pie tra sa ari w Fin lan dii – do naj więk sze go na świe cie, pierw -
sze go nad kry tycz ne go ko tła CFB współ pra cu ją ce go z tur bi ną pa ro wą
o mo cy 460 MWe w PKE SA, Elek trow nia Ła gi sza. 

W pro jek tach au to ma ty za cji Met so Au to ma tion wy ko rzy stu je roz -
pro szo ny sys tem ste ro wa nia, met soD NA, któ ry roz wi ja ny jest
z utrzy my wa niem kom pa ty bil no ści roz wią zań od ro ku 1979. Sys tem
po sia da za awan so wa ne na rzę dzia umoż li wia ją ce sto so wa nie ta kich
roz wią zań jak lo gi ka roz my ta i ste ro wa nie pre dyk cyj ne MPC. Moż li -
wo ści ana li zy pro ce su po więk sza no wo cze sna hur tow nia da nych
DNA hi sto rian, któ ra jest stan dar do wo im ple men to wa na we wszyst -
kich pro jek tach. DNA hi sto rian jest rów nież plat for mą do mo ni to ro wa -
nia i ra por to wa nia emi sji. 

Oprócz ty po wych pro jek tów au to ma ty za cji no wych pro ce sów wy -
twa rza nia ener gii i cie pła przy za sto so wa niu tech no lo gii flu idal nych
Met so Au to ma tion wy ko nu je rów nież za awan so wa ne apli ka cje
umoż li wia ją ce po pra wę dzia ła nia ko tłów uru cho mio nych wie le lat
wcze śniej. Apli ka cje umoż li wia ją mo ni to ro wa nie pra cy ko tła przy sta -
le zmie nia ją cej się ja ko ści pa li wa, opty ma li za cję spa la nia i po więk -
sza nie efek tyw no ści eko no micz nej eks plo ata cji. Wy ko na nie tych
apli ka cji po prze dza ne jest zwy kle wy ko ny wa niem stu dium moż li wo -
ści po pra wie nia efek tyw no ści pra cy ko tła. W trak cie wi zy ty na obiek -
cie pra cow ni cy Met so wy ko nu ją te sty pod czas nor mal nej pra cy ko -
tłów, a wy ni kiem ich dzia łań jest szcze gó ło wy ra port okre śla ją cy me -
to dy i ocze ki wa ne wy ni ki z za sto so wa nia za awan so wa nych apli ka cji.

Za awan so wa ne apli ka cje

Przy kła do wo apli ka cja Kom pen sa tor War to ści Opa ło wej (FBB Fu -
el Po wer Com pen sa tor) ob li cza zmia ny war to ści opa ło wej mie szan -
ki pa liw i ste ru je po daj ni ka mi pa li wa tak, aby usta bi li zo wać jed no cze -
śnie spa la nie i wy daj ność ko tła. Es ty ma cja war to ści opa ło wej ba zu -
je na wy ko ny wa nym w try bie cza su rze czy wi ste go bi lan sie ma sy
i ener gii ko tła oraz na ob li cze niach zu ży cia tle nu przy spa la niu. Al go -

Adam Ossera (Dyrektor Sprzedaży), Ewa Król (Kierownik Marketingu) w Metso Automation Polska Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania systemu sterowania
kotłem fluidalnym spalającym biomasę

(wraz ze składowiskiem przygotowania i podawania biomasy
pochodzenia leśnego i rolniczego)

Adam Ossera



rytm ten po zwa la na szyb sze zmia ny skła du mie szan -
ki pa liw po da wa nych do ko tła bez za kłó ca nia cy klu
wod no pa ro we go. Apli ka cja rów no cze śnie istot nie ła -
go dzi za kłó ce nia przy zmie nia ją cym się ob cią że niu
jed nost ki – zmia nie za po trze bo wa nia na pa rę.

Jed nym z klu czo wych wy zwań w pro ce sie spa la nia
ze zło żem flu idal nym jest za rzą dza nie tem pe ra tu ra mi
po szcze gól nych stref spa la nia. Tem pe ra tu ry te ma ją
istot ny wpływ na re ak cje che micz ne: od siar cza nie
(dla ko tłów CFB), dy na mi kę i efek tyw ność spa la nia
oraz two rze nie tlen ków azo tu. Opty ma li za tor spa la nia
wy ko rzy stu je al go ryt my lo gi ki roz my tej, któ ra ma
za za da nie utrzy mać tem pe ra tu rę zło ża ko tła na opty -
mal nym po zio mie. Aby osią gnąć wy so ką sku tecz -
ność i wy daj ność spa la nia, wdra ża na jest apli ka cja
Opty ma li za tor Spa la nia (FBB Com bu stion Opti mi -
zer), któ ra mi ni ma li zu je jed no cze śnie nad miar tle nu
oraz re gu lu je sy me trię spa la nia. 

W uzu peł nie niu do za awan so wa nych al go ryt mów
ste ro wa nia wy ko ny wa ne są rów nież kom plek so we
apli ka cje wspo ma ga ją ce za rzą dza nie elek trow nia mi
i elek tro cie płow nia mi – Per for man ce Ma na ge ment
Ap pli ca tions (PMA). Apli ka cje te słu żą do mo ni to ro -
wa nia spraw no ści wy twa rza nia i ra por to wa nia wiel ko ści pro duk cji
z od na wial nych źró deł ener gii. Apli ka cje PMA znacz nie uła twia ją pro -
ces przy go to wa nia do umo rze nia świa dectw po cho dze nia – tzw.
„zie lo nych cer ty fi ka tów”. Za kres pro jek to wa nia apli ka cji roz po czy na
się od wy ty cze nia gra nic ob sza rów bi lan so wa nia i kon tro li ukła dów
po mia ro wych. W za kre sie usług jest rów nież przy go to wa nie de fi ni cji,
któ re uła twia ją Klien tom przy go to wa nia do au dy tów wy ko ny wa nych
przez jed nost ki no ty fi ko wa ne w ce lu po twier dze nia zgod no ści me to -
dy ki po mia ro wej i ob li cze nio wej z obo wią zu ją cy mi usta wa mi. 

Do świad cze nia w Pol sce

Met so Au to ma tion po sia da dłu go let nie do świad cze nie w au to ma -
ty za cji pro ce sów pro duk cji ener gii z wy ko rzy sta niem tech no lo gii flu -
idal nych w Pol sce. W tym cza sie za po mo cą sys te mu met soD NA ze -
spół Met so Au to ma tion Pol ska w Gli wi cach zauto ma ty zo wał wie le
jed no stek wy twór czych, gro ma dząc do świad cze nia i współ pra cu jąc
z wio dą cy mi pro du cen ta mi ko tłów CFB i BFB, ta ki mi jak: Fo ster Whe -
eler, Rafako oraz Met so Po wer. Pol ski mi Klien ta mi, któ rzy wy ko rzy -
stu ją ko tły flu idal ne wy po sa żo ne w sys tem met soD NA, są: Elek tro -
cie płow nia Sta ro gard, PKE SA – Elek trow nie Sier sza i Ła gi sza, Vat -
ten fall He at Po land SA – EC Że rań, Elek tro cie płow nia Ty chy, Elek tro -
cie płow nia Sa turn. Met so Au to ma tion wy ko nu je obec nie pro jek ty au -
to ma ty za cji ko tłów flu idal nych dla PGE ZE DO – Elek trow nia Szcze cin,
ZEW Ko ge ne ra cja – Elek tro cie płow nia Czech ni ca oraz ener ge ty ki za -
kła dów pa pier ni czych Sto ra En so w Ostro łę ce.

Szcze gól nie trud ne i wy ma ga ją ce są po dej mo wa ne ostat nio pro -
jek ty prze bu do wy ist nie ją cych py ło wych ko tłów wę glo wych na ko tły
BFB opa la ne w 100% bio ma są. Za kres prac obej mu je zwy kle prze bu -
do wę ko mo ry pa le ni sko wej i sys te mu po wie trza spa la nia wraz z no -

wym ukła dem po da wa nia pa li wa i pal ni ka mi roz ru cho wy mi. Naj czę -
ściej zu peł nie no we są rów nież in sta la cje przy go to wa nia i po da wa nia
pa li wa bio ma so we go do przy ko tło we go za sob ni ka bio ma sy. Po nie -
waż wy ko rzy sta nie ist nie ją cych urzą dzeń sta re go ko tła bar dzo po pra -
wia sto pę zwro tu z in we sty cji, rów no cze śnie z do sta wą no wych urzą -
dzeń prze pro wa dza ne są istot ne zmia ny i mo der ni za cje po zo sta łych
in sta la cji. Dla ta kich pro jek tów Met so Au to ma tion do star cza, spi na -
ją cy w je den spraw nie dzia ła ją cy or ga nizm sta re i no we urzą dze nia
tech no lo gicz ne prze bu do wa ne go obiek tu, sys tem ste ro wa nia
met soD NA. Do dat ko wo w za kre sie do staw Met so Au to ma tion znaj -
du je się apa ra tu ra obiek to wa wraz z kom ple tem oka blo wa nia, a tak -
że prze bu do wa czę ści elek tro ener ge tycz nej z do sta wą no wych roz -
dziel ni elek trycz nych.

Jed nym z ostat nich wdro żeń te go ty pu jest za koń czo na w ubie głym
ro ku prze bu do wa py ło we go ko tła wę glo we go OP -140 na flu idal ny
ko cioł bio ma so wy ty pu BFB o wy daj no ści ok. 100 t/h w spół ce Sa -
turn Ma na ge ment, za rzą dza nej przez Po lish Ener gy Part ners SA,
przy Za kła dach Pa pier ni czych Mon di Świe cie.

W chwi li obec nej Met so Au to ma tion re ali zu je po dob ny pro jekt dla
kon wer sji wę glo we go ko tła OP -130 na opa la ny bio ma są ko cioł flu -
idal ny BFB w Zew Ko ge ne ra cja SA – EC Czech ni ca. Za koń cze nie te -
go pro jek tu jest prze wi dzia ne na czer wiec te go ro ku. 

In nym pro jek tem o po dob nym cha rak te rze jest do sta wa sys te mu
ste ro wa nia dla za stę pu ją ce go ist nie ją ce ko tły wę glo we flu idal ne go
no we go ko tła BFB w PGE ZE DO SA – Elek trow nia Szcze cin. Ukoń cze -
nie in we sty cji prze wi dzia ne jest na rok 2011. Ko cioł o mo cy po -
nad 180 MWt, bę dzie opa la ny od pa da mi le śny mi, zręb ka mi wierz bo -
wy mi i pe le ta mi ze sło my.

Czyn ni ki suk ce su

Jed nym z klu czo wych czyn ni ków umoż li wia ją cych wdro że nie
tech no lo gii flu idal nych w spa la niu trud nych pa liw jest do świad cze nie
do staw cy sys te mu ste ro wa nia. Ro la do świad cze nia nie ustan nie ro -
śnie wraz z no wy mi, wy ma ga ją cy mi spe cjal ne go trak to wa nia pa li wa -
mi, któ rych spa la nie w ener ge ty ce na rzu co ne jest obo wią zu ją cy mi
re gu la cja mi praw ny mi. Ob li ga to ryj ny udział 20% pa liw po cho dze nia
rol ni cze go w mie szan ce bio -pa liw dla ener ge tycz ne go ko tła bio ma -
so we go* jest du żym wy zwa niem dla in we sto rów. Met so Au to ma tion
jest part ne rem, któ ry po sia da udo ku men to wa ne do świad cze nie i wie -
dzę, a tak że po ten cjał tech nicz ny z wy ko rzy sta niem któ re go, ła twiej
jest sta bil nie i bez piecz nie pro wa dzić pro ces spa la nia bio ma sy. Za -
sto so wa nie roz wią zań Met so Au to ma tion mi ni ma li zu je cał ko wi te
kosz ty eks plo ata cyj ne dzię ki mniej szej emi sji za nie czysz czeń, po pra -
wie spraw no ści wy twa rza nia ener gii, re duk cji kon sump cji ma te ria łu
zło ża i wy dłu że niu ży cia ele men tów ko tła. 

* Po da no war tość dla ko tłów, któ rych bu do wa ma być za koń czo na przed koń cem
ro ku 2012. Po ro ku 2012 (stan praw ny na 12.05.2010) udział bio ma sy po cho -
dze nia rol ni cze go, a za tem sto pień kom pli ka cji pro jek tów, ro śnie.

Met so Au to ma tion na le ży do seg men tu Ener gy and Envi -
ron men tal Tech no lo gy (EET) fiń skiej spół ki MET SO
COR PO RA TION, glo bal ne go do staw cy tech no lo gii i usług
dla Ener ge ty ki, Prze my słu Ce lu lo zo wo -Pa pier ni cze go, Bu -
dow nic twa i Prze my słu Wy do byw cze go. Met so Cor po ra tion
za trud nia ogó łem 27.000 pra cow ni ków, a sprze daż net to
na po zio mie kor po ra cji osią gnę ła w ro ku 2009 wy so kość
5 mld eu ro. W seg men cie Ener ge ty ka i Ochro na Śro do wi ska
Met so do star cza m.in. tech no lo gie ko tłów flu idal nych CFB
i BFB, kon wer sje ist nie ją cych ko tłów rusz to wych lub py ło -
wych do tech no lo gii BFB (de dy ko wa nych do spa la nia bio -
ma sy), spe cja li zu je się we wdro że niach sys te mów au to ma -
ty ki, wi zu ali za cji, opty ma li za cji pro ce sów tech no lo gicz nych
i kosz tów pro duk cji, za awan so wa nych apli ka cji do za rzą -
dza nia pro ce sem.

Ze spół in ży nier ski, któ ry wdro żył sys tem au to ma ty ki dla pierw sze go na Sło wa cji ko tła BFB w 100% opa -
la ne go bio ma są (Elek tro cie płow nia w MAR TIN)



– Głów ny pro fil na szej dzia łal no ści sta no wi bu do wa ko mi nówprze my sło wych, chłodni, si lo sow i in nych te go ty pu kon struk cjiwie żo wych oraz wy ko ny wa nie pra c zwią za nych z wy kła dzi na miognio od por ny mi w in sta la cjach prze my sło wych, ze szcze gól nymuwzględ nie niem ener ge ty ki – mó wi pre zes Pa weł No akow ski, któ -
ry jest za ło ży cie lem fir my Kar re na Sp. z o.o. w Pol sce i kie ru je
nią nie prze rwa nie do dzi siaj. W 2009 ro ku jej ob rót wy niósł po -
nad 70 mln zł. Za trud nie nie się ga ok. 140 osób – są to spe cjal no -
ści: zbro ja rze, be to nia rze, spa wa cze, ope ra to rzy ma szyn czy bia li
mu ra rze czy li wy so ko wy kwa li fi ko wa ni mu ra rze pie ców prze my -
sło wych. Zde cy do wa na więk szość pra cow ni ków wy ko nu je pra ce
bu dow la ne. Ci lu dzie pra cu ją w te re nie, na bu do wach, to też wiel -
kość za trud nie nia jest zmien na.

Kraj i za gra ni ca
Więk szość prac Kar re na wy ko nu je na te re nie Pol ski. Eks port

się ga obec nie 15 proc. ob ro tów, ale by wa ły la ta gdy kre ował po ło -
wę sprze da ży. – Wy ko nu je my spo ro usług za gra ni cą, i są to po czę ści pra ce wy -ko ny wa ne wy łącz nie przez nas, lub we współ pra cy z gru pą ka pi ta -ło wą Kar re na, z któ rą je ste śmy zwią za ni. – in for mu je pre zes.– W ze szłym ro ku zbu do wa li śmy dwa ko mi ny w Chi le o łącz nej wy -so ko ści 250 m. Wy ko na li śmy pra ce w sta low niach w fiń skim mie -ście Rau ta ru ki. Dla wło skie go do staw cy ener gii ENEL Sul cis wy -ko na li śmy re mon ty ko tłów flu idal nych, rów nież we Wło szech pra -cu je my w kok sow niach i sta low niach. Je ste śmy obec ni tak że w in -nych czę ściach Eu ro py, gdzie re ali zu je my dłu go let nie kon trak ty.Na te re nie kra ju wy ko nu je my pra ce na licz nych obiek tach, naj bar -dziej pre sti żo we zle ce nie to bu do wa naj więk szej w tym re jo nie Eu -ro py chłod ni ko mi no wej – 180 m wy so ko ści w PGE Elek trow ni„Beł cha tów” SA. Jest to naj więk sza in we sty cja ostat nich lat. Pro -jekt w Beł cha to wie obej mu je rów nież bu do wę dwóch py lo nów ko -mu ni ka cyj nych o wy so ko ści 152 m każ dy oraz do sta wę i mon tażkom plet nych wy kła dzin ognio trwa łych do no we go ko tła. Pra ce tena dal trwa ją, są w róż nym stop niu za awan so wa nia. Py lo ny są zre -ali zo wa ne w 98 proc., chłod nia – w 95 proc., a obec nie roz po czy -na my mon taż ma te ria łów ognio trwa łych. Pro wa dzi my licz ne pra ceser wi so we i re mon to we w ener ge ty ce i w spa lar niach od pa dów.W Ostro łę ce dwa la ta te mu wy bu do wa li śmy na za mó wie nie Ra fa -ko SA ko min do in sta la cji od siar cza nia w no wo cze snej tech no lo giiz two rzy wa sztucz ne go.

W Pol sce dość czę sto lo kal ne spo łecz no ści są prze ciw ne bu do -
wie za kła dów ter micz nej uty li za cji od pa dow ko mu nal nych w po -
bli żu ich miej sca za miesz ka nia. Co o ty le jest dziw ne, iż no wo cze -
sne za kła dy te go ty pu speł nia ją bar dzo su ro we wy mo gi eko lo gicz -
ne, nie są w naj mniej szym stop niu uciąż li we dla śro do wi ska czy
miesz kań ców. W wie lu mia stach Eu ro py Za chod niej, w szcze gól -
no ści w Niem czech, są bu do wa ne w cen trach miast.
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Konstrukcje wieżowe bez tajemnic

PA WEŁ STA NI SŁAW NO AKOW SKI, uro dzo ny 03.01.1954 w Kę dzie -
rzy nie -Koź lu. 1972–1978 – Fi lia Po li tech ni ki Łódz kiej w Biel sku -Bia -
łej, Wy dział Me cha nicz ny, spe cja ność Bu do wa Sa mo cho dów i Cią -
gni ków, Ma gi ster in ży nier. 1997 – obec nie – Pre zes Fir my KAR RE -
NA Sp. z o.o. – spół ka – cór ka fir my KAR RE NA GmbH w Pol sce.
1996– 1997 – Kie row nik Mar ke tin gu na Eu ro pę wschod nią w KAR -
RE NA GmbH. 1982–1996 – Pra ca w fir mie KAR RE NA GmbH na róż -
nych sta no wi skach: kon struk tor, kie row nik dzia łu roz wo ju sys te -
mów CAD - Roz wój sys te mów kom pu te ro wych i opro gra mo wa nia,
kie row nik Dzia łu Or ga ni za cyj ne go dla roz wo ju sys te mów kom pu te -
ro wych i opro gra mo wa nia do za rzą dza nia pro jek ta mi i fir mą.
1979–1981 – Kie row nik Warsz ta tu Sa mo cho do we go w Żo rach.
1978–1979 – In ży nier w Ośrod ku Ba daw czo -Roz wo jo wym Fa bry ki
Sa mo cho dów Ma ło li tra żo wych w Biel ski -Bia łej.

Na le ży do czo ło wych w glo bal nej ska li firm bu du ją cych
ko mi ny, chłod nie ko mi no we i si lo sy oraz wy ko nu ją cych
kom plek so wo wy mu rów ki ognio trwa łe w ko tłach i pie cach
prze my sło wych. Jej klien ci wy wo dzą się z ta kich dzie dzin
go spo dar ki jak ener ge ty ka, hut nic two, che mia i pe tro che -
mia. Ofer tę kie ru je po nad to do prze my słu szklar skie go,
wa pien ni cze go, ce men to we go czy ochro ny śro do wi ska.
Za pew nia swym kon tra hen tom opty mal ne roz wią za nia
uwzględ nia ją ce naj now sze zdo by cze tech ni ki. Mo wa
o nie miec kiej fir mie Kar re na, po wsta łej w 1914 ro ku
i obec nej w Pol sce od 1997 ro ku.



– W Pol sce nie ma opo rów wo bec bu do wy elek trow ni ato mo -wych, a jest lęk przed po wsta wa niem  za kła dów ter micz nej uty li za -cji od pa dow ko mu nal nych – twier dzi pre zes No akow ski. – Nie -mniej zwol na sy tu acja ule ga zmia nie – we dle mo jej wie dzy 28 gminwy ra zi ło chęć po sia da nia ta kich obiek tów. Roz wi ja ją ce się spo łe -czeń stwo pro du ku je ogrom ne ilo ści od pa dow, to też ko niecz na jestich se gre ga cja i uty li za cja. Ich ter micz na uty li za cja umoż li wia uzy -ska nie ener gii ciepl nej i elek trycz nej, nie ma żad nych prze ciw -wska zań dla usy tu owa nia ta kie go obiek tu w ob rę bie mia sta, wręczprze ciw nie, ta ka lo ka li za cja ma uza sad nie nie eko no micz nie i lo gi -stycz ne jest to bar dzo opła cal ne przed się wzię cie. I war to wspo -mnieć o do dat ko wych roz wią za niach uła twia ją cych ży cie miesz -kań com: w więk szo ści mia st Eu ro py Za chod niej mo gą oni bez płat -nie w so bo tę przy wo zić od pa dy do ta kich za kła dow. Smut na to kon -sta ta cja, że w Niem czech rocz nie po wsta je ok. 50 ta kich in we sty cji,a w Pol sce obec nie ist nie ją dwa te go ty pu obiek ty.
In ne du że re ali za cje lat ostat nich fir my Kar re na to wy ko na nie

licz nych obiek tów w ra mach re ali za cji blo ku o mo cy 460 MW
w Elek trow ni „Pąt nów II”. Spo rym za da niem by ła re ali za cja
zamó wie nia zło żo ne go przez La far ge – bu do wa si lo su na 20 tys.
ton klin kie ru w tech no lo gii sprę ża nej.

– Mo że my się też po chwa lić bu do wą kom plet ne go ko tła flu idal -ne go (wie lo pa li wo we go) w Świe ciu dla fir my Mon di Pac ka gingPa per (in we sto rem był Sa turn Ma nag ment) – mó wi Pa weł No -
akow ski. – Do dam, że rów nież tam wy bu do wa li śmy dwa ko mi ny– sta lo wy 80 m i żel be to wy 135 m (ro ze bra li śmy po nad to je den ko -min elek tro cie płow ni o wy so ko ści 140 m).

Czas nad cho dzą cy
Ob ro ty fir my Kar re na lek ko spa dły w 2009 ro ku w sto sun ku

do po przed nie go. Nie mniej, przed się bior stwo do strze ga ruch
w bran ży ener ge tycz nej i li czy, że bę dzie mia ło swój udział w in -
we sty cjach, o któ rych ostat nio gło śno się mó wi.

– W wiel ce za awan so wa nej fa zie jest prze targ na bu do wę no we -go blo ku ener ge tycz ne go w Elek trow ni Opo le, du żo się mó wio Elek trow ni Ko zie ni ce – wska zu je pre zes fir my. – W Elek trow niRyb nik ma po wstać blok o mo cy 900 MW, Ener ga pla nu je bu do węblo ku ok. 1000 MW w Ostro łę ce.
Zda niem pre ze sa Kar re ny pro ces de cy zyj ny w dzie dzi nie no -

wych in we sty cji ener ge tycz nych (tak że mo der ni za cji ist nie ją cych)
cią gnie się la ta mi. Przy kła dem in we sty cja w Beł cha to wie
(Blok 13) – mó wi ło się o niej w pierw szej po ło wie lat 90., ru szy ła
jej re ali za cja po po nad 10. la tach.

– To czą się dys ku sje po li tycz ne na róż nych szcze blach, a prze cieżspe cja li ści do ko na li sy mu la cji do ty czą cych po trzeb ener ge tycz -nych kra ju za rów no w naj bliż szych jak i dal szych la tach – za uwa -
ża pre zes No akow ski. – I zwią za nych z tym nie zbęd nych dzia łań– bu do wy no wych mo cy i od no wy ist nie ją cych. Do te go do cho dzi

kwe stia prze tar gów, wszak na dal gros ro dzi mej ener ge ty ki jestw rę kach Skar bu Pań stwa. Są ogła sza ne z du żym po śli zgiem,a głów nym, by nie rzec je dy nym kry te rium suk ce su jest ce na. Niewiem za tem, czy pla no wa ne in we sty cje ru szą i czy na stą pi to w pla -no wa nym ter mi nie. Chciał bym zwró cić uwa gę na pew ną za leż -ność. Ostat nio wy raź nie ru szy ło bu dow nic two in fra struk tu ral ne,zwłasz cza bu do wa dróg i mo stów. A w ślad za nim zwięk szo ne za -po trze bo wa nie na  ce ment i stal, któ rych pro duk cja po trze bu je nie -ma ło ener gii elek trycz nej. A za tem trze ba in we sto wać w ener ge ty -kę, bo ina czej np. stal zbro je nio wą bę dzie my spro wa dza li cho ciaż -by z Nie miec. Wra ca jąc na mo je po dwór ko po wiem tak: fir my o po -dob nym pro fi lu jak na sza – usłu go wo - mon ta żo we, in ży nier skie,bę dą mia ły w tym ro ku i na po cząt ku przy szłe go pro ble my z po zy -ska niem no wych za mó wień z po wo du bra ku in we sty cji ener ge tycz -nych. Do tej po ry co ro ku ru sza ła ja kaś no wa in we sty cja, by wa łoże dwie. Na to miast za dwa la ta gdy ru szą wszyst kie pla no wa ne, tona stą pią pro ble my na sty ku ce ny -kosz ty i po wsta ną kło po ty za rów -no z mo ca mi pro duk cyj nym jak i fa chow ca mi. Prze cież zli kwi do -wa no szkol nic two za wo do we a i in ży nie rów bra ku je na ryn ku.Umie jęt ność za rzą dza nia te go ty pu fir mą jak Kar re na po le ga m.in.na dy na micz nym na sta wia niu się na po trze by ryn ku – w na szejbran ży ni gdy nie ma wła ści we go sta nu za trud nie nia. Spe cja li stówjest al bo za du żo al bo za ma ło i ca ły czas trze ba ob ser wo wać ry -nek pra cy i re ago wać na za cho dzą ce na nim zmia ny.
Kar re na to spół ka, któ ra nie tyl ko speł nia pod sta wo we zo bo wią -

za nia wo bec swych pra cow ni ków. Czy ni wię cej, dą żąc do sil ne go
zwią za nia ich z miej scem pra cy, do iden ty fi ka cji z fir mą. Im dłuż -
szy staż pra cy, tym wyż sza pre mia. Pod ko niec każ de go ro ku od -
by wa ją się dwu dnio we spo tka nia in te gra cyj ne, dzie ci pra cow ni -
ków do sta ją z oka zji świąt pacz ki itp. Kar re na uczest ni czy tak że
w ak cjach cha ry ta tyw nych. Sło wem nie tyl ko pro duk cja i usłu gi…

An drzej Uznań ski
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• Kon struk cja: Wy ko nu je kom plek so wo pra ce pro jek to we
przy  po mo cy naj now szych sys te mow kom pu te ro wych.
• Kon struk cja i do sta wa ma te ria łów: przej mu je do radz two in -

ży nie ryj ne i do star cza ma te ria ły po trzeb ne do re ali za cji in we -
sty cji.
• Kon struk cja i nad zór bu do wy: pro wa dzi pra ce kon struk cyj -

ne i ob li cze nio we  oraz nad zo ru je mon taż.
•Wy ko na nie bu do wy: przej mu je kom plet ny mon taż wg wła -

sne go lub po wierzo ne go in ży nie rin gu.
• Do sta wa ma te ria łów: jest part ne rem w do sta wach ma te ria -

łów wg zle co nej spe cy fi ka cji dzię ki zna jo mo ści mię dzy na ro -
do wych ryn ków, ma te ria łów i su row ców, jak też spe cjal nych
wy ma gań do ty czą cych opa ko wań, trans por tu i ma ga zy no wa -
nia.
• Usłu ga kom plek so wa: wy ko nu je kom plet ny obiekt, za czy na -

jąc od ob li czeń po przez in ży nie ring, do sta wę ma te ria łów
na mon ta żu wraz z od po wied nim nad zo rem bu do wy koń cząc.



J
est obec nie naj więk szą elek trow nią na Gór nym Ślą sku. Po -wsta ła w cza sach bu do wy „dru giej Pol ski”. I choć cza sy gier -kow skiej pro spe ri ty ma my już daw no za so bą, na dal po zo sta -je li de rem pod wzglę dem roz wią zań tech no lo gicz nych, wy -twa rza jąc ener gię w spo sób przy ja zny dla śro do wi ska na tu ral ne go.Mo wa o Elek trow ni Ryb nik S.A.

Rys hi sto rycz ny
De cy zję o roz po czę ciu bu do wy Elek trow ni Ryb nik pod ję to jesz -cze w la tach 60. Mię dzy ro kiem 1972 a 1974 uru cho mio no pierw -sze czte ry blo ki, wy bu do wa no zbior nik wod ny o po wierzch -ni 550 ha sta no wią cy źró dło wo dy chło dzą cej i tech no lo gicz nej.Po wsta ły rów nież dwie chłod nie ko mi no we o wy so ko ści 120 m.Jesz cze w trak cie bu do wy, z uwa gi na du że za po trze bo wa niena ener gię w kra ju, za pa dła de cy zja o bu do wie ko lej nych czte rechblo ków, któ re zo sta ły od da ne do użyt ku w 1978 ro ku.Na prze ło mie lat 80. i 90. Elek trow nia Ryb nik zo sta je wy dzie lo -na z Po łu dnio we go Okrę gu Ener ge tycz ne go i prze kształ co naw przed się bior stwo pań stwo we. W 1996 r., w wy ni ku ko mer cja li -za cji, zo sta je prze kształ co na w jed no oso bo wą spół kę Skar bu Pań -stwa. We współ pra cy z Ban kiem Świa to wym rząd pol ski przy go -to wu je pro jekt mo der ni za cji mo cy wy twór czych Elek trow ni Ryb -nik, a na stęp nie jej pry wa ty za cji.Pod ko niec lat 90 na stę pu je uryn ko wie nie prze my słu ener ge -tycz ne go. W tym też cza sie za pa da de cy zja o pry wa ty za cji Elek -trow ni Ryb nik. W kwiet niu 2001 r. do cho dzi do sprze da ży pierw -sze go pa kie tu ak cji na rzecz kon sor cjum utwo rzo ne go przez Élec -tri cité de Fran ce (EdF) i Ener gie Ba den -Württem berg AG(EnBW), w na stęp nych la tach na stę pu je sprze daż ko lej nych pa -kie tów ak cji. Obec nie EdF jest wła ści cie lem 46 proc. ak cji elek -trow ni a EnBV – 32,4 proc., zaś Elek tro cie płow nia Wy brze że,kon tro lo wa na przez EDF – 18,8 proc. Skarb Pań stwa po sia da jed -ną ak cję imien ną.

Pro duk cja i dys try bu cja
Elek trow nia Ryb nik jest sys te mo wą elek trow nią kon den sa cyj ną,wy po sa żo ną w osiem blo ków ener ge tycz nych o pro jek to wej, no -mi nal nej mo cy 200 MW każ dy. Pod sta wo wą dzia łal no ścią za kła dujest wy twa rza nie ener gii elek trycz nej na po trze by Kra jo we go Sys -te mu Elek tro ener ge tycz ne go. Dzię ki mo der ni za cjom zwięk szo nomoc wy twór czą elek trow ni z 1600 MW do 1775 MW. Moc elek -trow ni sta no wi ok. 5,5 proc. za in sta lo wa nej mo cy w Pol sce, zaśsprze daż się ga 7 proc. kra jo we go za po trze bo wa nia na ener gię.Pod sta wo wym pa li wem na dal po zo sta je wę giel ka mien ny do star -cza ny z kil ku na stu oko licz nych ko palń. Rocz ne zu ży cie te go su -row ca wy no si ok. 4 mln ton.– Od róż nia nas od in nych elek trow ni w kra ju to, że po sia da my

ko tły z du ży mi ko mo ra mi pa le ni sko wy mi, któ re są przy sto so wa ne
do spa la nia wę gla o ni skiej ja ko ści – mó wi Je rzy Cha chu ła, pre -zes za rzą du Elek trow ni Ryb nik S.A. – War tość opa ło wa wę gla,
któ ry zu ży wa my do pro duk cji ener gii, wy no si prze cięt nie 21 MJ/kg.
Dla po rów na nia więk szość elek trow ni ko rzy sta z wę gla o ka lo rycz -
no ści na po zio mie 24–25 MJ/kg. Mi mo że wiek elek trow ni dzia ła
prze ciw ko niej, dzię ki in we sty cjom zwięk szy li śmy w ostat nich la -
tach jej spraw ność ener ge tycz ną o 2 punk ty pro cen to we.
Pod wzglę dem osią ga ne go po zio mu kosz tów je ste śmy czę sto przed -
sta wia ni ja ko wzor co wy za kład. Dzie je się tak za spra wą m.in. te -
go, że przy wy ko rzy sty wa niu gor sze go pa li wa osią ga my po rów ny -
wal ną spraw ność ener ge tycz ną z in ny mi elek trow nia mi, ale są i in -
ne po wo dy ta kiej oce ny.

Przed sta wi cie le Elek trow ni Ryb nik de kla ru ją, że na dal chcą ko -rzy stać z su row ca o niż szych pa ra me trach ja ko ścio wych.
Po pierw sze – elek trow nia znaj du je się w bli skim są siedz twie ko -palń, po dru gie – pro ces wzbo ga ca nia wę gla ge ne ru je znacz nekosz ty, po trze cie – w in te re sie ko palń jest sprze daż czę ści pro duk -cji wę gla o ni skiej ja ko ści – je że li moż na zna leźć na nie go klien ta,
po czwar te – elek trow nia jest tech no lo gicz nie przy sto so wa nado spa la nia ta kie go su row ca.Przed dzie się ciu la ty spół ka stwo rzy ła wy dział han dlu ener giąelek trycz ną, a obec nie po sia da fir mę tra din go wą dzia ła ją cą pod na -zwą EVE REN, któ ra jest od po wie dzial na za sprze daż ener gii pro -du ko wa nej w elek trow ni. Więk szość ener gii pro du ko wa nej przezElek trow nię Ryb nik, Eve ren sprze da je du żym od bior com hur to -wym, głów nie za kła dom ener ge tycz nym. Po sia da rów nież spo rągru pę klien tów koń co wych. 

Po trze ba mo der ni za cji
Blo ki ener ge tycz ne wy ko rzy sty wa ne w elek trow ni by ły pier -wot nie pro jek to wa ne na 100 tys. go dzin pra cy. Obec nie wszyst kieprze kro czy ły 200 tys. go dzin, a wkrót ce osią gną 300 tys. go dzin(pierw sze dwa blo ki już w 2016 r.). Stąd po trze ba głę bo kichzmian w funk cjo no wa niu elek trow ni, cze go peł ną świa do mośćma ją sze fo wie ryb nic kiej spół ki. Zmia ny po win ny prze bie gaćdwu to ro wo. Z jed nej stro ny, co już ma miej sce, po stę pu je mo der -ni za cja ist nie ją cych, now szych blo ków ener ge tycz nych w ce luprze dłu że nia okre su ich eks plo ata cji do trzy mu jąc norm śro do wi -sko wych, a z dru giej – pla no wa na jest bu do wa no we go blo kuo mo cy 900 MW.Do tych cza so wa mo der ni za cja ist nie ją cych blo ków po zwo li łanie tyl ko na prze dłu że nie ich ży wot no ści, ale za ra zem zwięk szy łaich spraw ność ener ge tycz ną. Do tej po ry wy mie nio no czę ści ni -sko pręż ne tur bin, za sto so wa no no we pal ni ki o ob ni żo nej emi sjiNOX. Zmo der ni zo wa no mły ny, do ko na no ko rekt po wierzch niogrze wal nych ko tłów. Lecz mo der ni za cja blo ków to nie tyl ko du -że, wi docz ne przed się wzię cia. Li czą się rów nież drob ne in we sty -cje ta kie jak wy mia na ar ma tu ry i wiel kie, choć ma ło wi docz ne, jak
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Energia na pokolenia

JE RZY CHA CHU ŁA – pre zes za -
rzą du i dy rek tor na czel ny Elek -
trow ni „Ryb nik” S.A. Ab sol went
Wy dzia łu Me cha nicz ne go Ener -
ge tycz ne go Po li tech ni ki Ślą -
skiej w Gli wi cach – spe cjal ność
sys te my i urzą dze nia ener ge -
tycz ne. Ukoń czył stu dium po dy -
plo mo we: Dia gno sty ka Tech -
nicz na Wir ni ko wych Ma szyn
Prze pły wo wych i kurs szko le -
nio wy na Uni wer sy te cie Płn. Da -
ko ty w USA „Po pra wa przed się -
biorstw ener ge tycz nych Eu ro py
Wschod niej – ni sko kosz to we
wy ko rzy sta nie wę gla ni skiej ja -
ko ści”. Pra cę za wo do wą roz po -
czął w 1981 ro ku w Elek trow ni

Opo le w bu do wie, na stęp nie prze nie sio ny zo stał do Elek trow ni
„Ryb nik”, gdzie po okre sie szko leń zaj mo wał ko lej no sta no wi ska:
kie row ni ka od dzia łu, za stęp cy dy rek to ra, dy rek to ra i człon ka za rzą -
du. Na obec nie spra wo wa ną funk cję zo stał po wo ła ny w 2000 ro ku.
Współ au tor pro jek tów wy na laz czych, któ re uzy ska ły pra wa ochron -
ne pa ten tów w dzie dzi nie od siar cza nia spa lin i emi sji NOx, zo sta ły
wdro żo ne i są sto so wa ne w elek trow ni.



wpro wa dze nie au to ma ty ki do pro ce sów tech no lo gicz nych, któ rew zna ko mi ty spo sób po pra wia ją pre cy zję i sku tecz ność ste ro wa niaca łe go blo ku. Elek trow nia Ryb nik dys po nu je w peł ni au to ma tycz -nym sys te mem ste ro wa nia blo ka mi.
– W prze szło ści nikt nie przej mo wał się ja ko ścią wy ko na nia ro -

bót, lecz tyl ko do trzy ma niem ter mi nów – wspo mi na pre zes Je rzyCha chu ła. – W trak cie eks plo ata cji blo ku, po kil ku la tach, oka zy -
wa ło się na przy kład, że ka na ły spa lin nie są do koń ca ze spa wa ne,
że trze ba spa wać i za kła dać kom pen sa to ry. W efek cie du żej ilo ści
drob nych zmian ta kich jak na pra wa opan ce rze nia, po ło że nie lep -
szej izo la cji, uda ło się zwięk szyć spraw ność ko tłów ener ge tycz -
nych. Na koń co wy suk ces skła da ją się nie tyl ko du że in we sty cje, ale
rów nież ja kość i sta ran ność pra cy. Dzię ki mo der ni za cjom, więk -
szość blo ków, któ re po sia da my, osią gnę ła moc rzę du 225 MW
przy spraw no ści net to po nad 36%.

No wy blok ener ge tycz ny
Dru gim ele men tem stra te gii roz wo ju spół ki jest bu do wa no we -go blo ku ener ge tycz ne go o mo cy 900 MW. Po stę po wa nie prze tar -go we to czy się od dwóch lat. Obec nie fir ma stoi przed wy bo remwy ko naw cy. Prze targ wy ło ni do staw cę ko tła wraz z tur bi ną. Po zo -sta łe ele men ty no we go blo ku ta kie jak chłod nia ko mi no wa, ko min,urzą dze nia do od siar cza nia bę dą przed mio tem od ręb nych prze tar -gów i za mó wień.– Od cho dzi my od mod ne go w la tach 80. bu do wa nia elek trow ni

„pod klucz”. No wy blok ener ge tycz ny zo sta nie or ga ni za cyj nie
i funk cjo nal nie wy dzie lo ny z Elek trow ni Ryb nik i bę dzie dzia łał
pod na zwą Elek trow nia Ru da. 100 proc. udzia łow cem no wej spół -
ki bę dzie Elek trow nia Ryb nik. Uru cho mie nie no we go blo ku jest
pla no wa ne w 2016 r. Za da niem blo ku 900 MW bę dzie za stą pie nie
czte rech naj star szych blo ków. Przy je go bu do wie zo sta nie za sto so -
wa na cał ko wi cie in na tech no lo gia. Dzię ki te mu spraw ność ener ge -
tycz na bę dzie wy no sić 45 proc. net to, przy obec nych 36 proc. sta -
re go blo ku. Jest to ko lo sal na róż ni ca. Mi mo to na dal bę dzie my ko -
rzy stać z te go sa me go pa li wa wę glo we go. Pla no wa ny okres eks -
plo ata cji blo ku 900 MW wy no si 40 lat – wy ja śnia Je rzy Cha chu ła.Ko niecz ność bu do wy no we go blo ku ener ge tycz ne go przed sta -wi cie le Elek trow ni Ryb nik tłu ma czą nie tyl ko wzglę da mi eko no -micz ny mi.– Na szym mo ral nym obo wiąz kiem jest pro wa dze nie dzia łań
zmie rza ją cych do za stą pie nia ist nie ją cych blo ków ener ge tycz nych
no wy mi, spraw niej szy mi – uza sad nia pre zes Cha chu ła. – Mu si my
pa mię tać, że ko rzy sta my z nie od na wial nych za so bów ener ge tycz -
nych. W no wym blo ku ener ge tycz nym z tej sa mej ilo ści wę gla bę -
dzie moż na wy pro du ko wać pra wie 30 proc. wię cej ener gii niż
w sta rym. Uwa żam, że po trze bę głę bo kiej mo der ni za cji pol skiej
ener ge ty ki trze ba na gło śnić spo łecz nie, po nie waż wią że się to z ol -
brzy mi mi na kła da mi fi nan so wy mi, któ re w osta tecz nym roz ra chun -
ku po nio są od bior cy koń co wi. Ce na ener gii elek trycz nej mu si po -

kryć kosz ty ka pi ta łu za an ga żo wa ne go w in we sty cje. W prze ciw nym
ra zie mo ce wy twór cze nie bę dą mo gły być od twa rza ne.

W tro sce o śro do wi sko na tu ral ne
Elek trow nia Ryb nik pro wa dzi dzia łal ność go spo dar czą zgod niez za sa dą po sza no wa nia śro do wi ska na tu ral ne go. Znaj du je to swo -je od zwier cie dle nie w re ali zo wa nych od wie lu lat in we sty cjachpro eko lo gicz nych. Dzię ki nim ob ni żo no m.in. emi sje tlen ków siar -ki, tlen ków azo tu oraz py łów, za go spo da ro wa no od pa dy pa le ni -sko we.
– Przez la ta te mat ochro ny śro do wi ska kładł się cie niem na dzia -

łal no ści pol skiej ener ge ty ki. Ma jąc te go świa do mość zre ali zo wa li -
śmy w ostat nich kil ku na stu la tach sze reg in we sty cji w ce lu zmniej -
sze nia ne ga tyw ne go od dzia ły wa nia na przy ro dę. Po czy tu je my to
so bie za nasz suk ces, a za ra zem obo wią zek wo bec przy szłych po -
ko leń. Dla przy kła du zmniej szy li śmy pro duk cję po pio łów i żuż la
z 1,6 mln ton rocz nie do po ni żej 1 mln ton. Zwięk szy li śmy spraw -
ność elek tro fil trów z 98 proc. do 99,8 proc. Wszyst kie dzia ła nia
pro eko lo gicz ne fi nan so wa li śmy z wła snych środ ków i kre dy tów
pre fe ren cyj nych – mó wi Je rzy Cha chu ła.Wy ni kiem świa do mie pro wa dzo nej po li ty ki śro do wi sko wej jestm.in. wła sna, opra co wa na na po cząt ku lat 90. tech no lo gia od siar -cza nia spa lin me to dą pół su chą (su chą z na wil ża niem). Tech no lo giata zo sta ła na gro dzo na ty tu ła mi „Zło ta ECO ENER GIA ’99” oraz„Li der Pol skiej Eko lo gii”. W 2008 r. wy bu do wa no in sta la cjędo mo kre go od siar cza nia spa lin. Ko rzy sta jąc z wy jąt ko wych umie -jęt no ści ka dry in ży nier skiej opra co wa no pal ni ki do spa la nia py łuwę glo we go, któ re zna la zły za sto so wa nie w sied miu blo kach. Po -zwa la ją one ob ni żyć ilość NOX, po wsta ją cych w pro ce sie spa la nia.Elek trow nia prze pro wa dza mo dy fi ka cję in sta la cji pa le ni sko wychze wzglę du na no we nor my, któ re za czną obo wią zy wać w 2016 r.Elek trow nia Ryb nik dys po nu je Za kła dem Od zy sku Wę gla, któ ryrów nież wpi su je się w ciąg dzia łań pro eko lo gicz nych.– Za ten pro jekt zo sta li śmy wy róż nie ni w ra mach kon cer nu EdF– mó wi z du mą Je rzy Cha chu ła. – Ma my świa do mość te go, że
w Pol sce ist nie ją dzie siąt ki hałd gór ni czych, na któ rych za le ga ją
mi lio ny ton wę gla. Stąd po mysł, aby z te go źró dła po zy ski wać wę -
giel dla elek trow ni. Na te re nie hał dy, któ ra na le ży do gmi ny, wy bu -
do wa li śmy za kład od zy sku wę gla. Ko rzyść jest obo pól na. Elek -
trow nia po zy sku je su ro wiec, na to miast na rzecz gmi ny kształ tu je
te ren we dle jej po trzeb i po no si opła ty eks plo ata cyj ne. Ta in we sty -
cja wpi su je się rów nież w za sa dę zrów no wa żo ne go roz wo ju.
Po pierw sze li kwi du je my hał dę i za gro że nia z nią zwią za ne
na czym zy sku je śro do wi sko na tu ral ne, po dru gie stwo rzy li śmy 50
miejsc pra cy, po trze cie ma my tań sze pa li wo. Z te go źró dła po zy -
sku je my ok. 5 proc. po trzeb ne go wę gla. Elek trow nia Ryb nik jest rów nież du żym pro du cen tem tzw. zie -lo nej ener gii. Rocz nie za kład spa la ok. 350 tys. ton róż nych ro dza -jów bio ma sy ta kich jak od pa dy z prze my słu spo żyw cze go (pe le tyz drew na i sło my, łu ski sło necz ni ko we), a od nie daw na wy ko rzy -stu je tak że gli ce ry nę – pro dukt ubocz ny po wsta ją cy przy es try fi ka -cji ole jów do pa liw sil ni ko wych. Oka zu je się, że pro duk cja ener giipo cho dzą cej ze źró deł od na wial nych jest przed się wzię ciem opła -cal nym. Nie dzi wi za tem, że z ty tu łu jej sprze da ży elek trow niauzy sku je kil ka dzie siąt mi lio nów zło tych do cho dów rocz nie.

Przy szłość ener ge ty ki
Zda niem przed sta wi cie li Elek trow ni Ryb nik pol ska ener ge ty kamu si w krót kim cza sie od bu do wać swój po ten cjał pro duk cyj nyi jed no cze śnie uzy skać więk szą efek tyw ność. Dzię ki zmia nie tech -no lo gii wy twa rza nia, z tej sa mej ilo ści wę gla, co obec nie, bę dziemoż na uzy skać o 20–25 proc. wię cej ener gii. Zwięk sze nie efek -tyw no ści ener ge tycz nej jest za tem pierw szym za da niem,przed któ rym stoi pol ska ener ge ty ka. Dru gim – roz po czę cie pro ce -su bu do wy elek trow ni ato mo wych.

To masz Uznań ski
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Elek tro cie płow nia Bia ły stok pod wzglę dem wiel ko ści pro duk cji
jest w Pol sce obiek tem śred niej wiel ko ści – jest na 9. miej scu
wśród 29. na le żą cych do Pol skie go To wa rzy stwa Cie płow ni Za -
wo do wych.Po nad 100 lat te mu, w 1908 r. nad brze giem rze ki Bia łej za czę -to wbi jać pierw sze pa le dla wzmoc nie nia grun tu pod bu do wę elek -trow ni (po tem na zwa nej EC I). Kon ce sję na bu do wę otrzy ma ło To -wa rzy stwo „Ge sel l schaft für Elek tri sche Unter neh mun gen Ber -lin”. De cy zja o bu do wie obec nej Elek tro cie płow ni Bia ły stok (zwa -nej wcze śniej EC II dla od róż nie nia od EC I) za pa dła w 1962 r.W ro ku 1965 zo stał prze ka za ny plac bu do wy o po wierzch ni 14 ha.Pierw szy ko cioł wod ny WLM 38 pra co wał już w 1967 r., a ostat niz ko tłów wod nych WP 70 – w 1974 r. Pierw szy blok cie płow ni czyBC 50 (du oblok) zo stał uru cho mio ny w 1978 r. Ostat ni – trze ciblok BC 50 roz po czął pra cę w 1991 r.Od stycz nia 1991 r., po wy dzie le niu z Za kła du Ener ge tycz ne go,Elek tro cie płow nia Bia ły stok (ECB) jest sa mo dziel ną jed nost ką– pod sta wo wym źró dłem cie pła ko mu nal ne go. Głów nym od bior cącie pła jest Miej skie Przed się bior stwo Ener ge ty ki Ciepl nej w Bia -łym sto ku, któ re ma wła sną cie płow nię po kry wa ją cą ok. 25% za po -trze bo wa nia. Po za se zo nem grzew czym, któ ry w Bia łym sto kutrwa śred nio 4344 godz., ECB pro du ku je cie pło tyl ko na po trze bycie płej wo dy użyt ko wej i pa rę tech no lo gicz ną o łącz nej mo cyciepl nej ok. 55 MWt.Ener gia elek trycz na sprze da wa na jest na ryn ku hur to wym w ra -mach kon trak tów bi la te ral nych. Głów nym za da niem EC jest pro -duk cja ener gii ciepl nej, któ rej no śni kiem jest go rą ca wo da. W go -spo dar ce sko ja rzo nej pro du ko wa na jest rów no le gle ener gia elek -trycz na i pa ra tech no lo gicz na o ci śnie niu 1 MPa i tem pe ra tu -rze 220°C dla po trzeb szpi ta li i za kła dów prze my sło wych. 
Re struk tu ry za cja na wzór hisz pań ski
15 lu te go 2001 r. Skarb Pań stwa sprze dał fran cu skiej So ciétéNa tio na le d´Eléctri cité et de Ther mi que (SNET) ak cje Elek tro cie -płow ni Bia ły stok SA. 6 lip ca 2001 r. na Nad zwy czaj nym Wal nymZgro ma dze niu pod ję to de cy zję o pod wyż sze niu ka pi ta łu za kła do -we go Spół ki i w ten spo sób SNET SA zo stał więk szo ścio wym ak -cjo na riu szem fir my.– Obec nie Fran cu ski in we stor ma 70% ak cji ECB, po zo sta -

łe 30% ma ENEA SA – mó wi dr inż. An drzej Schro eder, Pre zesZa rzą du, dy rek tor ge ne ral ny Elek tro cie płow ni Bia ły stok SA. – Co
wniósł po za ka pi ta łem? Przede wszyst kim no we wzor ce or ga ni za -

cyj ne, do któ rych wpro wa dze nia prze ko na ła nas hisz pań ska EN -
DE SA – wów czas naj waż niej szy in we stor w SNET, bo od po nad 2
lat je go wła ści cie lem jest E. ON, tak więc je ste śmy w gru pie nie -
miec kiej. Pry wa ty za cję roz po czę li śmy z 450 pra cow ni ka mi, a wraz
ze spół ka mi za leż ny mi – ok. 500, a obec nie nie ma my żad nych po -
wią za nych z na mi pod mio tów i za trud nia my 186 osób. Re duk cja
za ło gi od by wa ła się wy łącz nie po przez pro gram do bro wol nych
odejść – wy pła ca ne od szko do wa nia by ły wyż sze niż w kil ku in nych
elek trow niach, ale me dial nie nie by ły tak na gło śnio ne. W tym sa -
mym cza sie zo stał uru cho mio ny pro gram bar dzo za awan so wa nej
au to ma ty za cji, obej mu ją cy „naj bar dziej od da lo ne za kąt ki” fir my.
Dziś ECB, kosz tem 120 mln zł, w ca ło ści jest „zszy ta” jed nym sys -
te mem „Expi rion PKS” fir my Ho ney well. W ma ju 2006 r. Elek tro -
cie płow nia Bia ły stok S.A. roz po czę ła wdra ża nie Zin te gro wa ne go
Sys te mu Zrzą dza nia Przed się bior stwem SAP/ER P2004, któ ry zin -
te gro wał klu czo we ob sza ry dzia łal no ści przed się bior stwa w za kre -
sie fi nan sów, go spo dar ki ma te ria ło wej, kon tro lin gu oraz in we sty -
cji. Wspól ną de cy zją, na szą i SNET, by ło do pro wa dze nie do te go,
że obec nie 1/3 na szej pro duk cji sta no wi ener gia od na wial na.

Zmia na pa li wa
Z du oblo kiem współ pra cu ją dwa ko tły OP 140, na to miast po zo -sta łe pra cu ją z ko tła mi OP 230. Kon wer sji zo stał pod da ny ko ciołK -5, któ re go pro duk cja cie pła (kie dy roz ma wia my jest to 117 t/h)po kry wa po trze by mia sta (wę glo wy pro du ku je 140 t/h). W 2007 r., w ra mach Sek to ro we go Pro gra mu Ope ra cyj ne goWzrost Kon ku ren cyj no ści Przed się biorstw, zgło szo ny pro jekt„Kon wer sja ko tła OP -140 na ko cioł bio ma so wy – część I” uzy -skał 19,5 mln zł do fi nan so wa nia, a pro jekt „Bu do wa in sta la cjiw ce lu ogra ni cze nia ilo ści wy twa rza nia od pa dów – część II” – 7,55mln zł. – Od da na do użyt ku w 2008 r. in we sty cja kosz to wa ła 88,4 mln

zł, przy czym 55% środ ków wy da li śmy na rę bak, kru szar kę, se -
pa ra tor ma gne tycz ny, si lo sy na bio ma sę, ta śmo cią gi oraz zbior -
ni ki pia sku, po pio łu i za sob nik trzy ko tło wy – uzu peł nia da ne fi -nan so we pre zes Schro eder. I do da je, że in we sty cję roz po czę tow 2007 r., ale już 3 la ta wcze śniej roz po czę to ana li zy do stęp no -ści w Pol sce bio ma sy.– Bio ma sę mo że my ku po wać tyl ko od pod mio tów, któ re ma ją
mię dzy na ro do wy cer ty fi kat świad czą cy, że nie pro wa dzą go spo -
dar ki ra bun ko wej. Są to pol skie La sy Pań stwo wej, któ re na szym
do staw com wy da ją sto sow ne za świad cze nie, oraz – z uwa gi na na -
sze po ło że nie – la sy bia ło ru skie. Bo je śli wo kół ECB za kre śli my ko -
ło o pro mie niu 100 km, to 40% ob sza ru na le ży do są sia da. Ma my
kon takt z tam tej szy mi cen tra la mi han dlu za gra nicz ne go, któ re
rów nież ma ją ta ki cer ty fi kat. Do sta wy kra jo we i im port są mnie
wię cej tej sa mej wiel ko ści. Jest też prze pis, by okre ślo na ilość bio -
ma sy, w tym ro ku 20%, po cho dzi ła z „po la”. Ten su ro wiec na zy wa -
my bio ma są agro lub bio ma są gru py 2. Nie ste ty, obo wią zek praw -
ny znacz nie wy prze dza po daż pol skie go rol nic twa. W okre sie
2009 r. – I kw. 2010 r. ok. 40% bio ma sy sta no wi ła wierz ba ener ge -
tycz na, któ rej plan ta cji jest bar dzo ma ło. 2/3 po zo sta łej czę ści sta -
no wią pe le ty z łu ski sło necz ni ka, któ re im por tu je my z Ukra iny,
a 1/3 – do sta wy lo kal ne, naj czę ściej lek ko za nie czysz czo ne go
owsa. Do dam, że je go do sta wy, wsku tek ze szło rocz nych kon tro wer -
sji czy moż na spa lać zbo że, przez pół ro ku by ły wstrzy ma ne.Dla cze go spa la nie bio ma sy a nie współ spa la nie?– Wy ni ka to z od mien nej niż w in nych elek tro cie płow niach kon -
struk cji ko tłów – tłu ma czy pre zes. – W 2005 r. do ko na li śmy prób
współ spa la nia bio ma sy z wę glem ka mien nym w ko tle OP -230, ale
oka za ło się, że na wet po do kład nym zmiaż dże niu bio ma sy, nie uda -
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wa ło się jej spa lić w ca ło ści. Gdy by wów czas był do stęp ny pe let,
któ ry jest bar dzo su chym ma te ria łem, to być mo że dziś by śmy bio -
ma sę współ spa la li. Wte dy nie chcie li śmy mar no wać pa li wa
i – po za po zna niu się z róż ny mi tech no lo gia mi – sko rzy sta li śmy
z ofer ty fiń skiej fir my Met so Po wer, któ rej tech no lo gia bar dzo nam
się spodo ba ła. „Ob cię li śmy” 8–9 m dol nej czę ści ko tła i w to miej -
sce wsta wi li śmy wy peł nio ną pia skiem „wan nę”, czy li bą bel ko we
zło że flu idal ne (BFB).Pro jekt za kła dał wy twa rza nie 105 pa ry t/h, ale kie dy roz ma wiamz pre ze sem Schro ede rem ko cioł pro du ku je 117 t/h, a w ECB sta ra -ją się utrzy mać pro duk cję na po zio mie 120 t/h. Mi mo 10% nad -wyż ki ko cioł świet nie so bie ra dzi.W 2009 r. w ko tle bio ma so wym spa lo no 260 tys. t bio ma sy. Wy -pro du ko wa no 164 GWh ener gii elek trycz nej i ok. 1 200 TJ ciepl -nej. Osią gnię te efek ty eko lo gicz ne to re duk cja emi sji SO2 – 277 t/r,NOX – 142 t/r, CO2 – 158 370 t/r, py łu – 17 t/r, od pa dów pa le ni sko -wych – 8400 t/r.– Ma my 695 tys. t upraw nień do emi sji CO2 rocz nie. W 2009 r.
sprze da li śmy ok. 200 tys. t upraw nień. Po nie waż w 2009 r. wy pro -
du ko wa li śmy 164 tys. „zie lo nych” MWh – uzy ska ne cer ty fi ka ty
sprze da li śmy. Po dob nie czer wo ne cer ty fi ka ty. Dla te go moż na po -
wie dzieć, że koszt in we sty cji zwró ci się po ok. 4,5 ro ku. Ale to wy -
li cze nie jest na pod sta wie do tych cza so wej dzia łal no ści ko tła, bo
ce na wierz by ener ge tycz nej, któ rą mu szę ku pić, w cią gu 2 lat wzro -
sła z 21 zł/GJ do 26 zł/GJ. Nie ste ty, na wierz bę z do staw ca mi pod -
pi su je my tyl ko rocz ne umo wy, gdy do staw cy bio ma sy le śnej pro szą
o umo wy 10–15 let nie – mó wi pre zes Schro eder.Tyl ko przez kil ka na ście dni mi nio nej zi my pra co wa ły wszyst kiejed nost ki, bo za po trze bo wa nie sys te mu na cie pło sie cio we w za sa -dzie nie prze kra cza ło 300 MW. Za pla no wa nie wiel ko ści pro duk cjijest pro ble mem każ dej elek tro cie płow ni pra cu ją cej w sko ja rze niu.W ECB jest ona usta la na na pod sta wie hi sto rii moż li wo ści pro duk -cyj nych, pod któ re są do pa so wy wa ne kon trak ty na ener gię elek -trycz ną. ECB ma też od bior ców bez po śred nich, do któ rych prądprze sy ła li nia mi 15 kV. Nie ste ty, 20% wy pro du ko wa nej ener gii,a więc wię cej niż w elek trow niach kon den sa cyj nych, jest prze zna -czo ne na za spo ko je nie po trzeb wła snych.

Aku mu la tor cie pła
Nad miar ener gii elek trycz nej ECB sprze da je na ryn ku bi lan su ją -cym się, na któ rym rów nież ją ku pu je. Nic dziw ne go, że w sy tu acjigdy „roz jeż dża ją się” ce ny ener gii dzien nej i noc nej, co ma miej -sce w Pol sce, opła cal nym roz wią za niem jest bu do wa urzą dze niaaku mu lu ją ce go – choć na krót ko, naj czę ściej jed ną do bę – cie pło.Dzia ła ją one w wie lu kra jach, rów nież i w Pol sce.21 lip ca 2007 r. pod pi sa no umo wę na re ali za cję pro jek tu do ty -czą ce go „Roz bu do wa ukła du cie płow ni cze go o układ aku mu la cjicie pła w Elek tro cie płow ni Bia ły stok SA”. Pro jekt ten zo stał za -kwa li fi ko wa ny w I run dzie na bo ru wnio sków do Pro gra mu Ope ra -cyj ne go „In fra struk tu ra i Śro do wi sko 2007–2013”, Dzia ła nie IV. 2.

Ra cjo na li za cja go spo dar ki za so ba mi i od pa da mi w przed się bior -stwach. Cał ko wi ta war tość pro jek tu: 21,25 mln zł, war tość do fi -nan so wa nia z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go– 6,375 mln zł.Bu do wa „aku mu la to ra” cie pła, czy li wiel kie go bez ci śnie nio we -go zbior ni ka sta lo we go o śred ni cy 22–23 m i wy so ko ści ok. 30 m,czy li 12 tys. m3, po zwo li na za trzy ma nie cie pła w ECB gdy nikt gow mie ście nie po trze bu je – za zwy czaj w cią gu dnia, gdy jed no cze -śnie ener gia elek trycz na jest naj droż sza. – Pro jekt jest pol ski, ale „ser ce” aku mu la to ra, któ re spra wi, że
gór ną war stwę wo dy go rą cej od dol nej war stwy wo dy zim nej płyn -
nie od dzie la war stwa o gru bo ści ok. 1 m, jest szwedz kie – wy ja śniapre zes Schro eder.Ogło sze nie o prze tar gu zo sta ło już opu bli ko wa ne – ter min skła -da nia ofert upły wa 11 ma ja br. Za kres ro bót, po za wspo mnia nymzbior ni kiem, obej mu je bu do wę bu dyn ku pom pow ni wo dy zim neji go rą cej wraz z wy po sa że niem tech no lo gicz nym, ukła du ru ro cią -gów łą czą cych no wą in we sty cję z ukła dem ist nie ją cym oraz pla cei dro gi w re jo nie no wej in we sty cji. W ogło sze niu koszt in we sty cjijest sza co wa ny na 17–20 mln zł net to. Ma te ria ły wzię ło kil ka pol -skich pod mio tów.– Z re ali za cją tej in we sty cji zbyt nio się nie spie szy my. Od da nie
jej do użyt ku pla nu je my pod ko niec 2011 r. lub na po cząt ku 2012 r.– de kla ru je pre zes Schro eder. – Obec nie koń czy my ana li zy, do ty -
czą ce prze kon wer to wa nia kosz tem ok. 100 mln zł są sied nie go ko -
tła K -6 na jed nost kę bio ma so wą. Je śli zdą ży my z tym do 2013 r., to
wów czas ok. 45% pro du ko wa nej w ECB ener gii by ło by „zie lo ne”.
Z jed nej stro ny po zwo li nam to bez piecz nie przejść przez la -
ta 2013–2015, z dru giej – bę dzie my na tym nie co za ra biać, a z trze -
ciej – zy ska my czas na za sta no wie nie się co zro bić z tlen ka mi siar -
ki i azo tu. Obec nie z na szym stra te gicz nym in we sto rem pro wa dzi -
my roz mo wy od no śnie do po dej ścia do ro ku 2016. Nie bo imy się
po wi ta nia ro ku 2013, czy li „szo ku CO2”, na to miast od ro ku 2016
mu si my kil ka krot nie ogra ni czyć emi sje siar ki, azo tu i py łów. Jest to
osią gal ne, ale… pro gram od siar cza nia i oda zo to wa nie dwóch blo -
ków bę dzie nas kosz to wać ok. 200 mln zł.Tu trze ba do dać, że w 2008 r. przy cho dy ECB ze sprze da ży wy -nio sły 203,6 mln zł (w 2007 r. – 174,0 mln zł), kosz ty – 175,6 mlnzł (144,5 mln zł), a zysk net to – 25,7 mln zł (29,2 mln zł).1 wrze śnia 2004 r. Elek tro cie płow nia Bia ły stok SA otrzy ma łaod KE MA Qu ali ty, po prze dzo ne dwu eta po wym au di tem, cer ty fi -ka ty zgod no ści z nor ma mi ISO 9001:2000 i ISO 14 001:2004.W 2007 r., po prze pro wa dze niu au di tu wzna wia ją ce go, waż nośćcer ty fi ka tu prze dłu żo no do wrze śnia 2010 r. Na Tar gach PO LE -KO 2007 ECB otrzy ma ła na gro dę Mi ni stra Śro do wi ska i Pre ze saPCBC – „Pan te on Pol skiej Eko lo gii”.W kwiet niu 2009 r. Za rząd ECB pod jął de cy zję o wdra ża niu sys -te mu za rzą dza nia bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy wg wy ma gańOHSAS 18 001:2007.

Je rzy Bo ja no wicz
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Dr AN DRZEJ PA WEŁ SCHRO EDER (1955) – od 2.12.1993 r. pre zes Za rzą du, dy rek tor
ge ne ral ny Elek tro cie płow ni Bia ły stok SA – ukoń czył Wy dział Me cha nicz ny Ener ge ty -
ki i Lot nic twa Po li tech ni ki War szaw skiej w za kre sie me cha ni ki (spe cjal ność: sys te my
i urzą dze nia ener ge tycz ne). Ukoń czył rów nież dwu se me stral ne 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 (1994)
i Stu dia Po dy plo mo we MBA w Wyż szej Szko le Fi nan sów i Za rzą dza nia w Bia łym sto ku
(2007). W 2007 r. na Po li tech ni ce Łódz kiej otrzy mał ty tuł dok to ra na uk tech nicz nych
w za kre sie Bu do wa i Eks plo ata cja Ma szyn na pod sta wie roz pra wy dok tor skiej „Ana li -
za moż li wo ści wy twa rza nia wo dy lo do wej w sys te mie trój ge ne ra cji w elek tro cie płow -
ni miej skiej”.
W la tach 1981-1990 pra co wał w Za kła dzie Ener ge tycz nym Bia ły stok, gdzie był m.in.
kie row ni kiem Od dzia łu Przy go to wa nia Re mon tów, kie row ni kiem ro bót w Wy dzia le Re -
mon to wym i kie row ni kiem Od dzia łu Re mon tów Ko tłów. Na stęp nie przez pół ro ku był
kie row ni kiem Wy dzia łu Re mon tów w Elek tro cie płow ni Bia ły stok, a w 1.07.1991 r. zo -
stał jej dy rek to rem.



– Ter micz ne prze kształ ca nie od pa dów
ko mu nal nych z od zy skiem ener gii wy ma -
ga dzia łań zwięk sza ją cych udział tej for -
my od zy sku w ogól nych me to dach za go -
spo da ro wa nia od pa dów – mó wi MAŁ GO -
RZA TA SZYM BOR SKA, za stęp ca dy rek to -
ra De par ta men tu Go spo dar ki Od pa da mi
w Mi ni ster stwie Śro do wi ska, w roz mo wie
z Je rzym Bo ja no wi czem.

• Jak spa la nie od pa dów sy tu uje się w sys te -
mie go spo dar ki od pa da mi?– W ro zu mie niu pra wa do ty czą ce go go spo -dar ki od pa da mi spa la nie od pa dów ko mu nal -nych jest jed ną z me tod od zy sku pro wa dzą cądo wy ko rzy sta nia za war tej w nich ener gii.Z punk tu wi dze nia – przy ję tej na po zio mie pra -wa Unii Eu ro pej skiej -hie rar chii po stę po wa niaz od pa da mi i okre śla ją cej za le ca ny spo sób po -stę po wa nia z ni mi, ter micz ne prze kształ ca nieod pa dów z od zy skiem ener gii moż na umiej sco -wić ja ko me to dę pre fe ro wa ną. Przed uniesz ko -dli wia niem od pa dów po przez skła do wa nie lubspa la nie bez od zy sku ener gii, ale zde cy do wa -nie mniej ko rzyst ną niż re cy kling. W Pol scema my tyl ko jed ną in sta la cję do ter micz ne goprze kształ ca nia zmie sza nych od pa dów ko mu -nal nych z od zy skiem ener gii o mo cy prze ro bo -wej za le d wie 40 tys. t/rocz nie i ok. 90% zezbie ra nych rocz nie ok. 10 mln t od pa dów ko -mu nal nych tra fia na skła do wi ska. 
• Ja kie re gu la cje praw ne do ty czą spa la nia

od pa dów?– Ma my dy rek ty wę ra mo wą o od pa dach,tzw. spa lar nio wą, za wie ra ją cą wy ma ga niaokre ślo ne prze pi sa mi trans po no wa ny mi z pra -wa wspól no to we go do kra jo wych prze pi sówi wa run ki pro wa dze nia ta kich pro ce sów ter -micz ne go prze kształ ca nia od pa dów. To tak żestan dar dy emi syj ne, prze pi sy pra wa ochro nyśro do wi ska i usta wa o od pa dach, w któ rej jestwska za na moż li wość spa la nia i współ spal niaod pa dów, któ re mo że się od być z od zy skiemener gii. Pod sta wo wym ak tem praw nym re gu lu -ją cym spa la nie od pa dów, w tym od pa dów ko -mu nal nych, z od zy skiem ener gii, jest dy rek ty -wa Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra -dy 2000/76/WE, któ rej trans po zy cja zo sta ła do -ko na na w usta wie z 27 kwiet nia 2001 r. o od pa -dach. Za wie ra ona pod sta wy dla funk cjo no wa -nia obiek tów ter micz ne go prze kształ ca nia od -pa dów ko mu nal nych z od zy skiem ener gii.  Dy -rek ty wa uzna ła, że naj lep szym spo so bem bę -dzie okre śle nie ry go ry stycz nych wa run kóweks plo ata cji i wy ma gań tech nicz nych przezusta le nie do pusz czal nych war to ści emi sji dlaspa lar ni oraz współ spa lar ni, a tak że przez speł -nie nie wy ma gań dy rek ty wy 2006/12/WEw spra wie od pa dów. Prze pi sy dy rek ty wy sto su -je się do spa la nia wszyst kich ro dza jów od pa -

dów, w szcze gól no ści do zmie sza nych od pa -dów ko mu nal nych.19 li sto pa da 2008 r. Par la ment Eu ro pej skii Ra da przy ję ły dy rek ty wę 2008/98/WEw spra wie od pa dów, któ rą mu si my wdro żyćdo 12 grud nia 2010 r. – w Mi ni ster stwie Śro do -wi ska już trwa ją pra ce nad jej trans po zy cją. Dy -rek ty wa za ostrza wa run ki ter micz ne go prze -kształ ca nia z od zy skiem ener gii od pa dów ko -mu nal nych: aby moż na by ło mó wić o od zy skutrze ba bę dzie speł nić wy ma ga nia w za kre sieefek tyw no ści ener ge tycz nej in sta la cji. I tak in -sta la cja prze zna cza na wy łącz nie do prze kształ -ca nia od pa dów ko mu nal nych bę dzie uzna wa naza in sta la cję do od zy sku ener gii, je że li jej efek -tyw ność ener ge tycz na in sta la cji, któ re otrzy -ma ły ze zwo le nie zgod nie ze sto so wa ny mi prze -pi sa mi wspól no to wy mi obo wią zu ją cy miprzed 1 stycz nia 2009 r., bę dzie rów na lubwięk sza niż 0,60 i 0,65 dla in sta la cji, któ reotrzy ma ły ze zwo le nie po 31 grud nia 2008 r.Wkrót ce uka że się też roz po rzą dze nie Mi ni straŚro do wi ska, któ re okre śli udział pro cen to wyspa la nych zmie sza nych od pa dów ko mu nal -nych, by moż na je by ło uznać za tzw. zie lo nąener gię.
• Dla cze go to roz po rzą dze nie jest po trzeb -

ne?– Bo w ra mach od zy sku wy róż nia się od zyskener gii ro zu mia ny ja ko ter micz ne prze kształ ca -nie od pa dów w ce lu od zy ska nia ener gii. Usta -wa o od pa dach, ter micz ne prze kształ ca nie od -pa dów de fi niu je ja ko ich spa la nie przez ichutle nia nie oraz in ne pro ce sy, w tym pi ro li zę,zga zo wa nie i pro ces pla zmo wy, o ile sub stan cjepo wsta ją ce pod czas tych pro ce sów ter micz ne -go prze kształ ca nia od pa dów są na stęp nie spa la -ne.
• A co z „Kra jo wym pla nem go spo dar ki od -

pa da mi”?– Przy ję ty uchwa łą Ra dy Mi ni strów z 29grud nia 2006 r. „Kra jo wy plan go spo dar ki od -pa da mi 2010” okre śla kie run ki po li ty ki kra ju– przede wszyst kim hie rar chię po stę po wa niaz od pa da mi. Tak więc w pierw szej ko lej no ścina le ży za po bie gać po wsta wa niu od pa dów lubogra ni czać ich ilość i ich ne ga tyw ne od dzia ły -wa nie na śro do wi sko przy wy twa rza niu pro -duk tów, pod czas i po za koń cze niu ich użyt ko -wa nia, a w przy pad ku gdy jest to nie moż li we,za pew niać ich zgod ny z za sa da mi ochro ny śro -do wi ska od zysk, a w osta tecz no ści na le ży jeuniesz ko dli wić. „Kra jo wy plan go spo dar ki od pa da mi 2010”prze wi du je, że do ce lo wo za go spo da ro wa niemod pa dów bę dą zaj mo wać się za kła dy za go spo -da ro wa nia od pa dów (zzo) o prze pu sto wo ści wy -star cza ją cej do przyj mo wa nia i prze twa rza niaod pa dów z ob sza ru za miesz ka łe go mi ni mumprzez 150 tys. miesz kań ców, speł nia ją ce kry te ria

naj lep szej do stęp nej tech ni ki. Na to miast w przy -pad ku aglo me ra cji lub re gio nów obej mu ją cychpo wy żej 300 tys. miesz kań ców pre fe ro wa ną me -to dą za go spo da ro wa nia zmie sza nych od pa dówko mu nal nych jest ich ter micz ne prze kształ ca niez od zy skiem ener gii. Wy ni ka to ko niecz no ściwy peł nie nia po sta no wień dy rek ty wy Ra -dy 1999/31/WE w spra wie skła do wa nia od pa -dów, któ ra wy ma ga pod ję cia dzia łań w za kre sieupo rząd ko wa nia kwe stii uniesz ko dli wia nia od -pa dów po przez skła do wa nie.Zwięk sze nie udzia łu od zy sku ener giiw prze kształ ca niu od pa dów ko mu nal nych marów nież sprzy jać wy peł nie niu ce lu za war te gow dy rek ty wie 1999/31/WE w za kre sie re duk cjiskła do wa nia od pa dów ule ga ją cych bio de gra -da cji, zgod nie z któ rym Pol ska ma obo wią zekdo 31 grud nia 2010 r. uniesz ko dli wiać po przezskła do wa nie nie wię cej niż 75% wa go wo cał -ko wi tej ma sy od pa dów ko mu nal nych ule ga ją -cych bio de gra da cji, do 31 grud nia 2013 r. – niewię cej niż 50% wa go wo cał ko wi tej ma sy od -pa dów ko mu nal nych ule ga ją cych bio de gra da -cji, a do 31 grud nia 2020 r. – nie wię cejniż 35% wa go wo cał ko wi tej ma sy od pa dówko mu nal nych ule ga ją cych bio de gra da cjiw sto sun ku do ma sy tych od pa dów wy two rzo -nych w 1995 r.Dla te go nie zbęd na jest bu do wa li nii tech no -lo gicz nych do ich prze twa rza nia, w tym za kła -dów ter micz ne go prze kształ ca nia zmie sza nychod pa dów ko mu nal nych. Dziś Pol ska w tym za -kre sie wy pa da na tle Unii Eu ro pej skiej bar dzonie ko rzyst nie.
• Skąd in we sto rzy, np. wła dze sa mo rzą do -

we, ma ją wziąć środ ki na bu do wę spa lar ni od -
pa dów?– W ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra -struk tu ra i Śro do wi sko, sta no wią ce go je denz pro gra mów ope ra cyj nych wy ko rzy stu ją cychśrod ki Fun du szu Spój no ści i Eu ro pej skie goFun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go, pla nu je siędo fi nan so wa nie in we sty cji w za kre sie go spo -dar ki od pa da mi – w tym pro jek tów z za kre subu do wy in sta la cji do ter micz ne go prze kształ ca -nia od pa dów ko mu nal nych. Pro ble ma ty ka od -pa dów ko mu nal nych zo sta ła uję ta w ra -mach II osi prio ry te to wej, dzia ła nie 2.1.– Kom plek so we przed się wzię cia z za kre su go -spo dar ki od pa da mi ko mu nal ny mi ze szcze gól -nym uwzględ nie niem od pa dów nie bez piecz -nych. Po nad to w ra mach pro gra mu ope ra cyj ne -go mo gą być do fi nan so wa ne, zgod nie z kry te -ria mi za twier dzo ny mi przez Ko mi tet Mo ni to -ru ją cy, m.in. pro jek ty in dy wi du al ne o stra te -gicz nym zna cze niu dla re ali za cji pro gra mu,wska zy wa ne przez in sty tu cję za rzą dza ją cą.Jed nym z kry te riów me ry to rycz nych do ty czą -cych za kła dów uniesz ko dli wia nia od pa dów jestter micz ne prze kształ ca nie od pa dów.
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Nowa dyrektywa odpadowa



Na opu bli ko wa nej w lu tym br. zak tu ali zo wa -nej Li ście Pro jek tów In dy wi du al nych dla PO„In fra struk tu ra i Śro do wi sko” wśród 18. pro -jek tów znaj du ją cych się na li ście pod sta wo -wej 10 za kła da wy bu do wa nie naj póź niejdo 2015 r. in sta la cji do ter micz ne go prze kształ -ca nia od pa dów ko mu nal nych w Pol sce: w Ło -dzi, Kra ko wie, War sza wie (roz bu do wa ist nie ją -ce go za kła du), Olsz ty nie i Po zna niu oraz dlaaglo me ra cji Bia ło stoc kiej, Me tro po lii Trój -miej skiej, Szcze ciń skie go Ob sza ru Me tro po li -tal ne go, Byd go sko -To ruń skie go Ob sza ru Me -tro po li tal ne go, Gór no ślą skie go Związ ku Me -tro po li tal ne go i Po mo rza Środ ko we go (Ko sza -lin). Łącz na war tość tych pro jek tów wy no -si 6068,14 mln zł, a sza cun ko wa kwo ta do fi -nan so wa nia z UE – 3 727,77 mln zł.Naj bliż sza re ali za cji jest spa lar nia w aglo me -ra cji byd go sko -to ruń skiej, w Kra ko wie są pro -te sty. Na Za cho dzie spa lar nie są w cen trummiast. Przy kła dem Pa ryż, Ko pen ha ga czy Wie -deń, w któ rym Frie den sre ich Hund der twas serw la tach 1988–1992 prze kształ cił za kład Spit -te lau w baj ko wą bu dow lę przy po mi na ją cą me -czet, któ ra sta ła się głów ną atrak cją tu ry stycz nąWied nia, ale… przy wej ściu jest ta bli ca in for -mu ją ca o wiel ko ści emi sji itp. Wra ca jąc do źró -deł fi nan so wa nia to są jesz cze kre dy ty eko lo -gicz ne, moż na utwo rzyć part ner stwo pu blicz -no -pry wat ne, a tak że środ ki przed się bior ców.
• Ale ze stu dium wy ko nal no ści mo że wyjść,

że ow szem – aglo me ra cja jest du ża, ale zbyt
ma ło od pa dów, by za pew nić opła cal ność tej
in we sty cji!– Zmia ny prze pi sów ma ją za pew nić od po -wied ni stru mień od pa dów, by po wsta ją ce in -sta la cje mia ły co spa lać, np. od pa dy ko mu nal -ne bę dą kie ro wa ne do od po wied nich za kła dów,by przed się bior ca sam nie de cy do wał gdzie je

wy wie zie. W roz po rzą dze niu Ra dy Mi ni strówz 14 paź dzier ni ka 2008 r. w spra wie opłatza ko rzy sta nie ze śro do wi ska do ko na no zmia -ny m.in. w za łącz ni ku okre śla ją cym jed nost ko -we staw ki opłat za umiesz cza nie od pa dówna skła do wi sku. Ich zwięk sze nie zmie rzado bez względ ne go ogra ni cze nia ilo ści skła do -wa nych od pa dów na rzecz ich go spo dar cze gowy ko rzy sta nia. Roz po rzą dze nie ma za chę cićdo roz wo ju se lek tyw nej zbiór ki od pa dów, in -we sto wa nia w za kła dy zaj mu ją ce się re cy klin -giem od pa dów ko mu nal nych oraz spra wić, byist nie ją ce in sta la cje, w tym do ter micz ne goprze kształ ca nia, mo gły kon ku ro wać eko no -micz nie ze skła do wi ska mi.Oczy wi ście, każ da in we sty cja mu si miećbiz nes plan, np. wy so ko tem pe ra tu ro wa in sta la -cja pla zmo wa jest bar dzo kosz tow na, ale od pa -dem jest szkli wo, któ re moż na wy ko rzy stać np.w dro go wnic twie. Po nie waż koszt spa la nia(od 6–7 tys. zł/t wzwyż) zna la zł by się w ce niewy wo zu od pa dów, dla te go ta kie in sta la cje wy -ko rzy stu je się tyl ko do spa la nia tzw. trud nych,nie bez piecz nych od pa dów. 
• Wie le mó wi się o tzw. pa li wie al ter na tyw -

nym.– Do pro duk cji te go pa li wa, sto so wa ne gow pro ce sie od zy sku ener ge tycz ne go (R1) w in -sta la cji pie ca ce men to we go, mo gą być wy ko -rzy sty wa ne od pa dy ko mu nal ne łącz nie z frak -cja mi gro ma dzo ny mi se lek tyw nie (gru pa 20).Moż na do da wać od pa dy z po zo sta łych grup(z wy łą cze niem od pa dów nie bez piecz nych)w ce lu uzy ska nia ocze ki wa nych pa ra me trów.Ce men tow nie są za in te re so wa ne pa li wem al -ter na tyw nym. Po li ty ka re sor tu zmie rza do te go,by to by ło pa li wo pol skie. Dziś je im por tu ją, aleco raz wię cej firm już je wy twa rza, nie tyl koz od pa dów ko mu nal nych. Chce my, by ce men -

to wa nia uzy ska ła zgo dę na im port pa li wapod wa run kiem wy ko rzy sta nia okre ślo ne goudzia łu pro cen to we go pa li wa kra jo we go.Ale pa li wo al ter na tyw ne – co za wsze pod -kre ślam – jest od pa dem (ma swo je miej scew ka ta lo gu od pa dów). To się mo że zmie nićprzy trans po zy cji prze pi sów no wej dy rek ty wy,bo mo że my zde fi nio wać pro dukt ubocz nyi usta lić mo ment, kie dy od pad prze sta je nimbyć. Wów czas pew ne ich ro dza je mo gły byw okre ślo nych wa run kach stra cić ten sta tus, coby ło by uła twie niem np. dla elek tro cie płow ni.Ale jesz cze za wcze śnie na stwier dze nie ja kieto bę dą od pa dy.Od zysk ener gii jest bar dzo ko rzyst ny, np.w re ali za cji obo wiąz ku uzy ska nia okre ślo ne gopo zio mu od zy sku od pa dów opa ko wa nio wych,ale… W przy pad ku zmie sza nych od pa dów ko -mu nal nych trud ność po le ga na otrzy ma niu jed -no rod ne go pro duk tu o wy ma ga nych pa ra me -trach. Z ba dań skła du zmie sza nych od pa dów ko -mu nal nych wy ni ka, że frak cja po wy żej 100 mmmo że osią gnąć ka lo rycz ność na po zio mie 11-14MJ/kg, a dal sza jej po pra wa jest moż li wa po -przez do dat ko we su sze nie ma te ria łu.
• Co nas jesz cze cze ka?– Obec nie pro wa dzi my pra ce le gi sla cyj new za kre sie opra co wa nia roz po rzą dze nia Mi ni -stra Śro do wi ska w spra wie szcze gó ło wych wa -run ków tech nicz nych kwa li fi ko wa nia czę ściener gii od zy ska nej z ter micz ne go prze kształ ca -nia od pa dów ko mu nal nych ja ko ener gii z od na -wial nych źró deł ener gii. Pro jekt okre śla ro dza -je frak cji bio de gra do wal nych za war tych w od -pa dach ko mu nal nych pod le ga ją cych ter micz -ne mu prze kształ ca niu w spa lar niach od pa dówi za li czo nych ja ko źró dło od na wial ne w bi lan -sie ener ge tycz nym od zy sku ener gii w spa lar niod pa dów. Bio de gra do wal ne frak cje od pa dówko mu nal nych speł nia ją de fi ni cję bio ma sy za -war tą w art. 2 dy rek ty wy 2001/77/WE Par la -men tu Eu ro pej skie go i Ra dy w spra wie wspie -ra nia pro duk cji na ryn ku we wnętrz nym ener giielek trycz nej wy twa rza nej ze źró deł od na wial -nych, któ ra zo sta ła trans po no wa na do pol skie -go pra wa i jest za war ta w § 2 pkt 1 roz po rzą dze -nia Mi ni stra Go spo dar ki z 14 sierp nia 2008 r.w spra wie szcze gó ło we go za kre su obo wiąz -ków uzy ska nia i przed sta wie nia do umo rze niaświa dectw po cho dze nia, uisz cze nia opła ty za -stęp czej, za ku pu ener gii elek trycz nej i cie pławy two rzo nych w od na wial nych źró dłach ener -gii oraz obo wiąz ku po twier dze nia da nych do ty -czą cych ilo ści ener gii elek trycz nej wy two rzo -nej w od na wial nym źró dle ener gii. Wej ściew ży cie pro jek to wa ne go przez re sort śro do wi -ska roz po rzą dze nia umoż li wi szyb sze i sku -tecz niej sze wy wią za nie się przez Pol skę z obo -wiąz ku, o któ rym mo wa w art. 5 dy rek ty wy Ra -dy 1999/31/WE w spra wie skła do wa nia od pa -dów. Ko lej nym pro jek to wa nym in stru men tempraw nym jest wpro wa dza nie w pro jek cie no -we li za cji usta wy z dnia 27 kwiet nia 2001 r.o od pa dach za ka zu skła do wa nia od pa dów pal -nych se lek tyw nie ze bra nych. 
• Dzię ku ję za roz mo wę.
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Licz ba in sta la cji do ter micz ne go prze kształ ca nia sta łych od pa dów ko mu nal nych oraz ich
mo ce prze ro bo we w kra jach UE

Licz ba in sta la cji do ter micz ne go Mo ce prze ro bo we
Państwo prze kształ ca nia sta łych in sta la cji (mln t/rok)

od pa dów ko mu nal nych

Au stria 5 0,88

Bel gia 17 1,64

Cze chy 3 0,40

Da nia 31 3,28

Fin lan dia 1 0,05

Fran cja 123 11,25

Niem cy 58 13,28

Wę gry 1 0,19

Wło chy 49 3,47

Luk sem burg 1 0,12

Ho lan dia 12 5,18

Pol ska 1 0,04

Por tu ga lia 3 1,00

Hisz pa nia 11 1,86

Szwe cja 28 3,13

Wiel ka Bry ta nia 15 3,17

Ra zem 359 48,84



D
e ba tę pod ta kim ty tu łem zor ga ni zo wa li 31 mar ca w war szaw -skim Cen trum Pra so wym FOK SAL Sto wa rzy sze nie na RzeczEfek tyw no ści ETA, Spo łecz na Ra da Na ro do we go Pro gra muRe duk cji Emi sji, In sty tut im. Kwiat kow skie go i Pro ce sy In -we sty cyj ne Sp. z o.o.Otwie ra ją cy de ba tę dr Da riusz Le d wo row ski, prze wod ni czą cyGru py Ro bo czej ds. Eko no micz nych Spo łecz nej Ra dy Na ro do we goPro gra mu Re duk cji Emi sji SRN PRE, przed sta wił po trze by pol skiejener ge ty ki. I tak od two rze nie mo cy (do 2030 r. trze ba bę dzie za stą -pić mi ni mum 60% za so bów wy twór czych) bę dzie kosz to wać 100mld eu ro, a spro sta nie wy mo gom pa kie tu kli ma tycz ne go (mo der ni -za cja cie płow ni, ter mo mo der ni za cje itp.) – 320 mld eu ro, gdyw 1948 r. w ra mach Planu Mar shal la wy da no 13,5 mld ów cze snychUSD (obec nie 86,3 mld eu ro). I po sta wił py ta nie: – Czy pol ski sys -

tem ba ko wy, ka pi ta ło wy jest w sta nie spro stać tym po trze bom nie wy -
wo łu jąc im pul su in fla cyj ne go i nie re zy gnu jąc z kre dy to wa nia in nych
in we sty cji? Bez za an ga żo wa nia in sty tu cji świa to wych nie da się te go
za mknąć.Do cho dzą do te go na kła dy na roz bu do wę sie ci prze sy ło wych,OZE, bu do wę elek trow ni ato mo wej, CCS, ko ge ne ra cję czy zga zo -wa nie wę gla. Zda niem prof. Ja nu sza Le wan dow skie go z Po li tech -ni ki War szaw skiej, prze wod ni czą ce go Gru py Ro bo czej ds. Na ukii Edu ka cji SRN PRE, wdro że nia dy rek ty wy o emi sji w la tach2011–15 bę dzie kosz to wać 8–10 mld zł, a w la tach 2016–2020– 11–15 mld zł.Po trze by sek to ra prze sy łu przed sta wił prof. Zyg munt Ma cie jew -
ski z Po li tech ni ki Ra dom skiej, prze wod ni czą cy Gru py Ro bo czej ds.Sie ci SRN PRE. – W la tach 1995–2008 wzrost dłu go ści wszyst kich li -
nii kra jo we go sys te mu elek tro ener ge tycz ne go, któ re ma ją de cy du ją -
cy wpływ na bez pie czeń stwo elek tro ener ge tycz ne kra ju, wy niósł
4,0%, w tym wzrost dłu go ści li nii naj wyż szych na pięć 400 i 220 kV
– o 2,7 %, a li nii 110 kV – o 1,8 %. A pro duk cja kra jo wa wzro sła
o 11,9 %, zaś zu ży cie – o 13,3 %. Ozna cza to, że na stą pi ło zwięk sze -
nie dys pro por cji mię dzy sek to rem wy twór czym i prze sy ło wym kra jo -
we go sys te mu elek tro ener ge tycz ne go, a więc dal sze zwięk sze nie je go
nie do in we sto wa nia i tym sa mym zmniej sze nie bez pie czeń stwa elek -
tro ener ge tycz ne go, któ re ma de cy du ją cy wpływ na ogól ny stan bez -
pie czeń stwa ener ge tycz ne go kra ju.Zda niem prof. Ma cie jew skie go re al ny wzrost kra jo we go za po trze -bo wa nia na ener gię elek trycz ną do 2030 r. nie po wi nien prze kro -czyć 185 TWh. Nie mniej wy ma gać to bę dzie wy bu do wa niaok. 2500 km no wych li nii 400 kV, co bę dzie kosz to wać ok. 21 mldzł. – Wy bu do wa nie no wych li nii 400 kV do wy pro wa dze nia mo cy
z elek trow ni ją dro wej mo że oka zać się trud niej sze do wy ko na nia niż
jej wy bu do wa nie i uru cho mie nie!

Dr Sła wo mir Pa sierb, Fun da cja na rzecz Efek tyw ne go Wy ko rzy -sta nia Ener gii, prze wod ni czą cy Gru py Ro bo czej ds. Efek tyw no ściEner ge tycz nej SRN PRE, stwier dził, że po pra wa efek tyw no ści mo żezmniej szyć za po trze bo wa nie o ok. 20%. Grze gorz Wi śniew ski, pre -zes Za rzą du In sty tu tu Ener ge ty ki Od na wial nej, stwier dził, że sła bokończy my „Per spek ty wę ‘2010” dla te go trze ba do brze za cząć „Per -spek ty wę ‘2020”. Przy po mniał ce le „Stra te gii roz wo ju ener ge ty kiod na wial nej” na la ta 2001–2010. Na jej wdro że nie po trzeb ne sąśrod ki pry wat ne i pu blicz ne (w 2000 r. udział środ ków pu blicz nychsię gał 15,7–16,4% przy łącz nych na kła dach in we sty cyj -nych 14,5–19,1 mld zł). W la tach 1989–2009 NFO SiGW na OZEprze zna czył ok. 2,83 mld zł w for mie do ta cji i kre dy tów. Zda niem

Pa sier ba w Pol sce jest nie do sta tecz ne wy ko rzy sta nie du że go i zróż -ni co wa ne go po ten cja łu in nych od na wial nych za so bów ener gii– ener gii wia tru, sło necz nej, geo ter mii płyt kiej, a współ spa la nie bio -ma sy (jej wy ko rzy sta nie jest dro gie i nie efek tyw ne) na zwał ener giązie lo ną dla ubo gich.Roz cza ro wa ło mnie wy stą pie nie Mar ci na Zie liń skie go, dy rek to raDe par ta men tu Nad zo ru Wła ści ciel skie go i Pry wa ty za cji III, Mi ni -ster stwo Skar bu Pań stwa, któ ry „Oce nę po ten cja łu in we sty cyj ne gospół ek ener ge tycz nych Skar bu Pań stwa” roz po czął kon sta ta cją, że
nad zór wła ści ciel ski ma wie dzę o pla nach spół ek ener ge tycz nych.Do 2015 r. w gru pie 4. firm ener ge tycz nych na in we sty cje mo der ni -za cyj ne i no we mo ce po trze ba ok. 90 mld zł, a moż li wo ści za dłu że -nia się tych firm, któ re nie są spe cjal nie za dłu żo ne, wy no szą ok. 38mld zł. Przy po mniał też, że pod ko niec br. Skarb Pań stwa bę dziemieć w PGE 52% ak cji. Z dru giej stro ny, trud no li czyć na wej ście za -gra nicz nych in we sto rów, gdy nie ma wie dzy o wiel ko ści upraw nieńdo emi sji CO2 po ro ku 2013. Na pew no wzro śnie ce na ener gii: ze 180zł/MWh do 300 zł/MWh w 2016 r.

Krzysz tof Pie trasz kie wicz, pre zes Związ ku Ban ków Pol skich,po przed sta wie niu po ten cja łu pol skich ban ków i struk tu rze ak ty -wów sys te mu fi nan so we go w Pol sce w la tach 2001–2009 (w 2009 r.– 1060 mld zł) – w 2008 r. ak ty wa sta no wi ły 110,5% PKB, gdyw Cze chach – 137,3%, na Wę grzech – 152,4%, a w kra jach stre fyeu ro – 456,4%. Zda niem Pie trasz kie wi cza, po trze by sek to ra elek tro -ener ge tycz ne go do 2030 r. (ter mo der ni za cja, OZE, in no wa cje, no wetech no lo gie w ener ge ty ce i in ne) sza co wa ne są na po nad 300 mldeu ro.Uwa ża więc, że wśród wy zwań zwią za nych z fi nan so wa niemener ge ty ki jest prze ła ma nie ba rier, do któ rych na le żą: wy so ka ka pi -ta ło chłon ność; brak wy star cza ją cych środ ków do sfi nan so wa niawszyst kich po trzeb; ce na pie nią dza po kry zy sie; ogra ni cze nia kla -sycz nych form fi nan so wa nia, brak prze pi sów umoż li wia ją cych roz -wój ryn ku ko mer cyj nych in stru men tów – w tym opie sza łość le gi sla -cyj na; nie wła ści wa in ter pre ta cja nie któ rych prze pi sów, ry zy ko,skom pli ko wa ny mon taż fi nan so wy, ro sną ce za dłu że nie sek to ra pu -blicz ne go. Dla te go edu ka cji i po pu la ry za cji wśród jed no stek sa mo -rzą du te ry to rial ne go, spo łe czeń stwa i czę ści kla sy po li tycz ne, wy ma -ga ją no we in stru men ty (PPP/ob li ga cje/etc.). Szan se to do ko na nazmia na usta wy pra wo ochro ny śro do wi ska i otwar cie sys te mu fi nan -so wa nia z fun du sza mi ochro ny śro do wi ska i go spo dar ki wod nejna ca ły sek tor ban ko wy (efek tem są no we pro gra my kre dy to wena OZE z do pła ta mi NFO ŚiGW do ka pi ta łu); fun du sze unij nena wszyst kich po zio mach pro ce su ab sorp cji na roz wój eko in no wa cji,włą cze nie ban ków (kre dy ty tech no lo gicz ne), roz wój PPP (przy kła -dem JES SI CA, czy li Jo int Eu ro pe an Sup port for Su sta ina ble In ve st -ment in Ci ty Are as) oraz zo bo wią za nia mię dzy na ro do we Pol ski, któ -re wy mu szą roz wój in stru men tów ryn ko wych. Ale zda niem Pie trasz -kie wi cza są one szan są, ale też i ry zy kiem.Eks per ci zwią za ni z sek to rem fi nan so wym i do rad czym przy po mi -na li, że koszt fi nan so wa nia obej mu je spła tę kre dy tu i spła tę od se tekoraz koszt equ ity (zwrot na za in we sto wa nym ka pi ta le). Skąd więcśrod ki? In we sty cje moż na fi nan so wać dłu giem z ryn ków ka pi ta ło -wych lub wy emi to wać eu ro obli ga cje. Mó wi li o tym przed sta wi cie leDeut sche Bank Pol ska SA, HSBC Bank Pol ska SA; BRE Bank SA,We stLB Bank Pol ska SA; Ra bo bank Pol ska SA i Crédit Agri co leCor po ra te & In ve st ment Bank S.A. Od dział w Pol sce.
Je rzy Bo ja no wicz
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Finansowanie
inwestycji energetycznych



O
d by ły się 8 ma ja br. w War sza wie, w Ha li Pił kar skiej przy ul. Ks.
Bo le sła wa 1/3, w obiek cie, w któ rym od wie lu lat od by wa ją się re -
gu lar nie du że im pre zy spor to we. Ofer ta wzię cia udzia łu w za wo -
dach zo sta ła skie ro wa na nie tyl ko do firm – człon ków Izby, ale

wszyst kich firm bran ży elek tro ener ge tycz nej w kra ju. 
Im pre za by ła oka zją do zin te gro wa nia pra cow ni ków firm róż nych

szcze bli, pro mo cji ak tyw ne go spę dza nia wol ne go cza su, jak rów nież re -
kla my mar ki, pro duk tów i usług firm.

Ni żej kla sy fi ka cja za wo dów:1. LPEC Lu blin2. Sto wa rzy sze nie Pol skich Ener ge ty ków3. PSE – Ope ra tor
4. „Ener go pro jekt – Ka to wi ce” S.A.
5. Lay her Sp. z o.o.
6. Balc ke Dürr Pol ska Sp. z o.o.
7. Bo vis Lend Le ase
8. Ener go pro jekt Gli wi ce S.A.
9. Trans i tion Tech no lo gies S.A.

10. Ze spół Elek trow ni Wod nych So li naKról strzel ców: Piotr Wój cik – LPEC Lu blin (11 go li).Naj lep szy bram karz: Da riusz Gnił ka – SPE,

Z DZIAŁALNOŚCI IZBY

I Mistrzostwa Polski
w halowej piłce nożnej
branży energetycznej

o Puchar Izby
Gospodarczej Energetyki

i Ochrony Środowiska

W
dniach 18–20 ma ja br. od by ła się w Po zna niu ko lej na edy cja
Tar gów Expo po wer. Ze swo im sto iskiem wy stą pi ła na nich IzbaGo spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska. W sto isku
wy sta wi ły się rów nież fir my: Bi pro met S.A. oraz Bi re ta – Pro -

fes sio nal Trans la tions Kem piń ska & Woź nia kow ska s. c. Wy stą pie nie
z wła snym sto iskiem na Tar gach stwo rzy ło moż li wość od by cia wie lu spo -
tkań z przed sta wi cie la mi firm sek to ra elek tro ener ge tycz ne go. Izba pa tro -
no wa ła rów nież dwóm kon fe ren cjom ja kie od by ły się pod czas trwa nia
Tar gów: „Uwa run ko wa nia roz wo ju ryn ku ener gii w Pol sce” (18 ma ja)
oraz „Ener ge ty ka – In for ma ty ka – In no wa cje” (20 ma ja).

EXPOPOWER 2010



W
po sie dze niu uczest ni czy ło 10 człon ków Za rzą du. Otwar cia po sie dze nia do ko -
nał pre zes Da riusz Lu be ra.

Po za po zna niu się z de kla ra cją i wy słu cha niu pre zen ta cji za pro szo ne go przed sta -
wi cie la fir my Ry szar da Ka plu ka – Dy rek to ra Han dlo we go ds. Ener ge ty ki, Za rząd
po sta no wił jed no myśl nie przy jąć w po czet człon ków Izby fir mę: Mo sto stal War -
sza wa S.A.

Pro to kół z ostat nie go po sie dze nia Za rzą du z dnia 8 paź dzier ni ka 2009 r. zo stał
przy ję ty bez uwag.

Dy rek tor Ge ne ral ny Izby S. Kry stek zre fe ro wał spra woz da nie fi nan so we Izby
za rok 2009 r. Sy tu acja fi nan so wa Izby w ro ku 2009 zna czą co po pra wi ła się w sto -
sun ku do ro ku 2008 przy no sząc do dat ni wy nik fi nan so wy. Nie wąt pli wy wpływ
na tę sy tu ację mia ła war tość jed no stek fun du szu in we sty cyj ne go Pio ne er Sta bil -
ne go Wzro stu  – FIO, któ re go no to wa nie znacz nie wzro sło w sto sun ku do war to -
ści z ro ku 2008. Na do dat ni wy nik fi nan so wy wpły nę ło rów nież zin ten sy fi ko wa -
nie dzia łań w ob sza rze dzia łal no ści go spo dar czej Izby. Licz ba or ga ni zo wa nych
wy da rzeń: kon fe ren cji, se mi na riów i in. znacz nie wzro sła przy no sząc wyż sze
przy cho dy. 

Wal ne Zgro ma dze nie Człon ków IGE OŚ usta lo no na dzień 26 ma ja 2010 r.
w War sza wie. Wy bór tej da ty od po wia da rów nież or ga ni zo wa nej przez IGE -
OŚ IV Kon fe ren cji „Pol ska Elek tro ener ge ty ka – re alia pro ble my dy le ma ty” któ ra
wpi sa ła by się ja ko kon ty nu acja spo tka nia i by ła by zor ga ni zo wa na dzień póź niej,
tj. 27 ma ja br. Kon fe ren cja po ru sza ła by m.in. te mat wpły wu emi sji CO2 na zmia ny

kli ma tycz ne zie mi. Fi nan so we za an ga żo wa nie przy or ga ni za cji te go wy da rze nia
za po wie dział Pre zes Tau ron  Da riusz Lu be ra i Pre zes Ra fa ko Wie sław Ró żac ki.

Przy ję to pro po no wa ny po rzą dek dzien ny ob rad Wal ne go Zgro ma dze nia Wy bor -
cze go.

Pro jekt pre li mi na rza fi nan so we go Izby na rok 2010 za kła da przy cho dy i kosz ty
na po zio mie 1777 tys. zł.

Pre zes D. Lu be ra przy po mniał o usta le niach pod ję tych pod czas po sie dze nia
w Wa le wi cach w dniu 10 lu te go 2009 r. do ty czą cych zby cia jed no stek fun du szu in -
we sty cyj ne go Pio ne er w ko rzyst nym mo men cie. 

Pro gram dzia ła nia Za rzą du IGE OŚ na 2010 r. ro ze sła no dro gą elek tro nicz ną do
człon ków Za rzą du. Zarząd okre ślił do ku ment ja ko pro po zy cję, nad któ rą wszy scy
człon ko wie Za rzą du za sta no wią się i wnio są uwa gi na ko lej nym po sie dze niu Za -
rzą du.

Pre zes M. Choj nac ki po in for mo wał Za rząd o zmia nach per so nal nych w fir mie
BIS Izo mar. Od dnia 1 stycz nia 2010 Funk cję Pre ze sa peł ni To masz Ka lej ta, na to -
miast P.M. Choj nac ki prze wod ni czy Ra dzie Nad zor czej tej Spół ki.

Dy rek tor Kry stek za po znał człon ków za rzą du z na de sła ny mi do Izby za pro sze -
nia mi do udzia łu w kon fe ren cji pt. „Pol sko-ro syj ska współ pra ca pa li wo wa
i ener ge tycz na. Stan obec ny i per spek ty wy roz wo ju” or ga ni zo wa nej przez Wy -
dział Pro mo cji Han dlu i In we sty cji Kon su la tu Ge ne ral ne go RP w Sankt Pe ters bur -
gu 12 ma ja 2010 r. oraz z pro po zy cją współ pra cy przy or ga ni zo wa niu Świa to we go
Zjaz du In ży nie rów Pol skich we wrze śniu 2010 r. w War sza wie.
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Posiedzenie Zarządu Izby
(3 marca 2010 r. w Kielcach)

W
po sie dze niu uczest ni czy ło 8 człon ków Za rzą du oraz Prze wod ni czą cy Ko mi sji
Re wi zyj nej Ma rian Bo sow ski, Dy rek tor Ge ne ral ny Sła wo mir Kry stek, Z -ca

Dy rek to ra Ge ne ral ne go Ry szard Po po wicz.
Otwar cia po sie dze nia do ko nał Pre zes Da riusz Lu be ra. 
Pro to kół z ostat nie go po sie dze nia Za rzą du, z dnia 3 mar ca 2010 r., zo stał przy ję -

ty bez uwag.
Biu ro Izby przed sta wi ło 5 ofert ce no wych firm au dy tor skich do ba da nia spra -

woz da nia fi nan so we go za 2010 r. Prze dys ku to wa no wni kli wie ofer ty i w wy ni ku
gło so wa nia wy bra no fir mę KTB Biu ro Usług Au dy tor skich i Ra chun ko wych Sp.
z o.o. Fir ma po sia da do świad cze nie w ba da niu spra woz dań fi nan so wych Izby oraz
To wa rzy stwa Go spo dar cze go Pol skie Elek trow nie. Fir ma zo sta nie za pro po no wa -
na XVIII Wal ne mu Zgro ma dze niu Spra woz daw czo -Wy bor cze mu do ba da nia spra -
woz da nia fi nan so we go za 2010 r.

Za rząd zde cy do wał, że Wal ne Zgro ma dze nie Spra woz daw czo -Wy bor cze od bę -
dzie się w Ho te lu Boss War sza wa – Mie dze szyn. Za rząd re ko men do wał na ostat nim
po sie dze niu 3 mar ca br. na miej sce Wal ne go Zgro ma dze nia ho tel w śród mie ściu.
O wy bo rze Ho te lu Boss za de cy do wał osta tecz nie do bry i szyb ki do jazd z cen trum
mia sta, przy jem na lo ka li za cja oraz ko rzyst na ofer ta ce no wa.

Usta lo no na stę pu ją cy roz kład go dzi no wy Wal ne go Zgro ma dze nia:
Godz. 12.00–13.00 – przy jazd do ho te lu 
Godz. 13: 00 – I ter min Wal ne go Zgro ma dze nia
Godz. 13: 15 – II ter min Wal ne go Zgro ma dze nia
Godz. 15: 30 – roz po czę cie spo tka nia in te gra cyj ne go
Pre zes Lu be ra od czy tał pro po zy cję zmia ny §29 w sta tu cie IGE OŚ. Za rząd jed -

no gło śnie od rzu cił za pro po no wa ną zmia nę. Usta lo no, że treść pro po no wa ne go pa -
ra gra fu, po wpro wa dze niu uwag zgło szo nych przez człon ków Za rzą du na po sie dze -
niu, po win na zo stać umiesz czo na w Re gu la mi nie Ob rad Wal ne go Zgro ma dze nia.
Jed no cze śnie zde cy do wa no, iż na le ży uak tu al nić oraz do sto so wać Re gu la min w ta -
ki spo sób, aby nie był on sprzecz ny z za pi sa mi Sta tu tu IGE OŚ. Biu ro Izby zo sta ło
zo bo wią za ne do przed sta wie nia Re gu la mi nu z uwzględ nie niem wy żej wy mie nio -
nej zmia ny na na stęp nym po sie dze niu Za rzą du. Pre zes M. Ba biuch zo bo wią zał się
do kon sul ta cji tych zmian. 

Pod czas XVIII Wal ne go Zgro ma dze nia, de cy zją Za rzą du, zo sta nie przed sta wio -
ny pod gło so wa nie jesz cze raz pa kiet zmian Sta tu tu IGE OŚ za pro po no wa ny

przez M. Ba biu cha w 2008 r. oraz wy pra co wa ny na pod sta wie tych zmian pro jekt
no we go sta tu tu Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska (przy ję ty
uchwa łą Za rzą du nr 5/2008 z dnia 27.05.2008), któ ry nie zo stał uchwa lo ny
przez XVI Wal ne Zgro ma dze nie Człon ków w 2008 i Wal ne Zgro ma dze nie
w 2009 r. z po wo du bra ku kwo rum. 

Do ro ze sła ne go dro gą elek tro nicz ną do wszyst kich człon ków Za rzą du Spra woz da -
nia Za rzą du z dzia łal no ści Izby w 2009 ro ku wnie sio no wie le uwag. W wy ni ku dys -
ku sji prze gło so wa no jed no myśl nie osta tecz ny kształt pro po no wa ne go spra woz da nia.

Do pro po no wa ne go Pro gra mu Dzia ła nia Za rzą du w 2010 r. zo stało zgło szo ne
pod czas po sie dze nia sze reg uwag. M. Ba biuch przed sta wił na po sie dze niu swo ją
pro po zy cję kształ tu te go do ku men tu. Po uzu peł nie niu o zmia ny wnie sio ne przez
po zo sta łych człon ków Za rzą du do pro jek tu M. Ba biu cha, Pro gram Dzia ła nia Za rzą -
du na 2010 r., zo stał przy ję ty uchwa łą Za rzą du.

Pre zes Lu be ra po in for mo wał ze bra nych o no wej, wstęp nej ini cja ty wie Kra jo wej
Izby Go spo dar czej do ty czą cej wy daw nic twa ogól no pol skie go ad re so wa ne go
do wszyst kich izb. Pre zes Lu be ra zo bo wią zał się in for mo wać Za rząd o po stę pach
przy two rze niu te go cza so pi sma. 

Po za po zna niu się z de kla ra cja mi i wy słu cha niu pre zen ta cji za pro szo nych Pre ze -
sów firm, Za rząd po sta no wił jed no myśl nie przy jąć w po czet człon ków Izby na stę -
pu ją ce fir my:
1) Bi pro met S.A. z Ka to wic, któ rej pre zen ta cji do ko nał Pre zes Ta de usz Baj,
2) Dem pol – Eco, któ rej pre zen ta cji do ko nał Pre zes Ma rian Pła czek oraz Hen ryk

Szen de ra.
P. Bos sow ski pod niósł na po sie dze niu Za rzą du po stu lat wy pra co wa ny pod czas

po sie dze nia Ko mi sji Re wi zyj nej 15.04.2010 do ty czą cy pro fe sjo na li za cji Są du Ko -
le żeń skie go dzia ła ją ce go w Izbie. Roz sze rze nie je go kom pe ten cji mia ło by do ty -
czyć moż li wo ści roz strzy ga nia spo rów mię dzy człon ka mi Izby wy ni ka ją cych z pro -
wa dze nia wspól nych in te re sów biz ne so wych. Człon ko wie Za rzą du jed no myśl nie
orze kli, iż naj lep szym do te go or ga nem był by ze spół ar bi tra żo wy dzia ła ją cy
przy Izbie. Biu ro Izby zo sta ło zo bli go wa ne do przy go to wa nia na na stęp ne po sie -
dze nie Za rzą du praw nych moż li wo ści po wo ła nia ta kie go or ga nu. 

Na wnio sek Biu ra Izby, Za rząd, w wy ni ku sto sow nej uchwa ły, do ko nał jed no -
myśl nie skre śle nia fir my Ho nell Se rvis Sp. z o.o. za le ga ją cej z opła ta mi skła dek
człon kow skich i uchy la ją cej się od ja kich kol wiek płat no ści dal szych skła dek.

Posiedzenie Zarządu Izby
(21 kwietnia 2010 r. w Warszawie)
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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 12 styczeń „Konsekwencje konferencji klimatycznej Warszawa IGEOŚ przy współpracy
w Kopenhadze dla energetyki” Min. Środowiska 

2 19 styczeń Seminarium „Prawo zamówień publicznych PKE El. Łaziska IGEOŚ
po nowelizacjach” 

3 22 styczeń Seminarium I „Kompendium wiedzy Warszawa IGEOŚ, Rezultat
o rusztowaniach”

4 27 styczeń Seminarium „Prawo zamówień publicznych Warszawa IGEOŚ
po nowelizacjach”

5 19 luty Seminarium II „Rusztowania na budowie Warszawa IGEOŚ, Rezultat
– projekty, przygotowanie techniczne”

6 marzec-czerwiec Szkolenie zawodowe „Współczesna energetyka” Warszawa, PW IGEiOŚ i Politechnika
Warszawska 

7 3–4 marzec Konferencja „Odnawialne Źródła Energii” Kielce IGEOŚ przy współpracy
– towarzysząca targom ENEX Targi Kielce

8 24 marzec Konferencja „Energetyka jądrowa szansą Warszawa IGEOŚ przy współpracy
dla polskiego przemysłu i firm usługowych” Energopomiar Gliwice 

9 13 kwiecień Nowe zasady handlu energią – nowelizacja Warszawa IGEOŚ przy współpracy WKB
Prawa energetycznego oraz nowe rozporządzenie
„przetargowe”

10 8 maj Turniej Piłkarski Energetyków Warszawa-Bemowo IGEiOŚ

11 18–20 maj Konferencje towarzyszące Targom Expopower Poznań IGEOŚ, MTP. PTPiREE, SEP
– patronat

12 26 maj Walne Zgromadzenie Wyborcze – spotkanie Warszawa IGEiOŚ
integracyjne

13 27 maj Polska elektroenergetyka – realia, problemy, Warszawa IGEiOŚ
dylematy

14 1 czerwiec Plany inwestycyjne i Rozwojowe Grupy PGE, Bełchatów IGEiOŚ
ze szczególnym uwzględnieniem PGE Elektrowni
Bełchatów

15 14–16 wrzesień Targi ENERGETAB Bielsko-Biała IGEOŚ, ZIAD

16 październik Konferencja „Przyszłość węgla w polskiej energetyce” Warszawa IGEOŚ

17 październik Konferencja „Plany inwestycyjne i rozwojowe Grupy
ENERGA” IGEOŚ

18 4–5 listopad Jubileusz Dyspozytorów PSE – Operator Warszawa IGEiOŚ przy współpracy
PSE Operator 

19 listopad Konferencja „Wyzwania stojące przed polskim IGEOŚ
ciepłownictwem w świetle Dyrektyw UE”

20 23–26 listopad Konferencja towarzysząca targom POLEKO Poznań IGEOŚ, MTP

21 26 listopad VII konferencja polsko-niemiecka Zielona Góra IGEOŚ, LTnRRE
„Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec”

22 16 grudzień Spotkanie wigilijno-noworoczne Warszawa IGEOŚ

I
zba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska za pra sza
do udzia łu w kon fe ren cji, któ ra od bę dzie się 1 czerw ca br. w elek trow -
ni PGE Beł cha tów, Ro go wiec pt „Pla ny in we sty cyj ne i roz wo jo wegru py PGE, ze szcze gól nym uwzględ nie niem PGE Elek trow ni Beł -cha tów S. A.”

Gru pa PGE jest naj więk szą w pol skiej elek tro ener ge ty ce, a PGE Elek -
trow nia Beł cha tów naj więk szą pol ską elek trow nią. Kon fe ren cja stwa rza

moż li wość za po zna nia się z ich pla na mi in we sty cyj ny mi i roz wo jo wy mi,
z pro gra mem mo der ni za cji Elek trow ni Beł cha tów, bu do wą no we go blo -
ku 858 MW, jak też z pro jek tem in sta la cji de mon stra cyj nej CCS.

Re fe ren ta mi po szcze gól nych te ma tów bę dą naj bar dziej kom pe tent ni
przed sta wi cie le PGE szcze bla kie row ni cze go.

Za chę ca my do wzię cia udzia łu w kon fe ren cji, by z pierw szej rę ki uzy -
skać in te re su ją ce nas wszyst kich in for ma cje.

Plany inwestycyjne i rozwojowe grupy PGE, ze szczególnym
uwzględnieniem PGE Elektrowni Bełchatów S.A.



Ca ło dnio wą kon fe ren cję pod ta kim ty tu łem zor ga ni zo wały 24 marca
br. w war szaw skim ho te lu „Ma riott” Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki
i Ochro ny Śro do wi ska oraz Za kła dy Po mia ro wo -Ba daw cze Ener ge -
ty ki Ener go po miar Sp. z o.o.

Wie le cie ka wych in for ma cji do star czy ły ze bra nym pre zen ta cje Ma -
cie ja Jur kow skie go, wi ce pre ze sa Pań stwo wej Agen cji Ato mi sty ki,
Głów ne go In spek to ra Do zo ru Ją dro we go (oma wia ją cy dzia łal ność
nie za leż ne go do zo ru ją dro we go w Pol sce), dr. inż. An drze ja Strup -
czew skie go za Sto wa rzy sze nia Eko lo gów na Rzecz Ener gii Nu kle ar -
nej (SE REN) – sku pił się na pro ble mach bez pie czeń stwa ją dro we go
i bu do wie świa do mo ści spo łecz nej, dr Mirosława Dudy z Agen cji
Ryn ku Ener gii SA – „Eko no micz ne aspek ty elek trow ni ją dro wych
w ener ge ty ce Pol ski” i Woj cie cha Lu bic kie go, wi ce pre ze sa ds. tech -
nicz nych EPC Con sul ting SA – „Elek trow nia ją dro wa w pol skim sys -
te mie elek tro ener ge tycz nym”.

Cie ka we by ły wy stą pie nia Phi li pa El ku cha, pre ze sa Ob sza ru Biz -
ne so we go Ener gii Ją dro wej szwaj car sko -fiń skiej fir my in ży nier sko -
-kon sul tin go wej Pöyry, któ ry po dzie lił się do świad cze nia mi kon sul -
tan ta bu do wy elek trow ni ją dro wej w Fin lan dii i Šte fa na Rohára ze
sło wac kiej fir my VU JE Inc. – za pre zen to wał har mo no gram prac
przy bu do wie pierw szej elek trow ni ją dro wej na Sło wa cji.

Z tego ostatniego wynikało, że od wy bo ru i oce ny lo ka li za cji do jej
za twier dze nia upły nę ło 4,5 ro ku. W tym cza sie opra co wa no stu dium
wy ko nal no ści, ra port o od dzia ły wa niu na śro do wi sko, pla no wa nie i do -
ku men ta cję dla wy bra nej lo ka li za cji, przy czym dzia ła nia te czę sto by -
ły wy ko ny wa ne rów no le gle. Póź niej jest etap pro jek to wa nia (opra co -
wa nie do ku men ta cji prze tar go wej, prze targ pu blicz ny na do staw cę EJ
i je go wy bór, spe cy fi ka cja kon trak tu i przy go to wa nie tech nicz nej do ku -
men ta cji kon trak tu, do ku men ta cja pro jek to wa do po zwo le nia na bu do -
wę). Jak wy ni ka z przed sta wio ne go har mo no gra mu od roz po czę cia
opra co wa nia spe cy fi ka cji za pro sze nia do prze tar gu do uzy ska nia po -
zwo le nie na bu do wę mi ja ją 4 la ta. W tym mo men cie in we stor wcho dzi
w fa zę bu do wy. W przy pad ku do sta wy „pod klucz”, obej mu ją cej kon -
trak ty pod wy ko naw cze, pro jekt koń co wy, bu do wę, czysz cze nie i te sty
od bio ro we oraz do ku men ta cję li cen cyj ną, zaj mie to 5,5 ro ku. Sa ma bu -
do wa to 5 lat, ale… Rohár przy po mniał, że Ol ki lu oto 3 mia no wy bu do -
wać w 2,5 ro ku, a w rze czy wi sto ści po wsta nie w 6,5 ro ku, elek trow nia
Fla ma nvil le mia ła po wstać w 3 la ta – po wsta nie po 5. Sum ma sum ma -
rum, zda niem przed sta wi cie la VU JE Inc., na wy bu do wa nie elek -
trow ni ją dro wej po trze ba ok. 13,5 ro ku. Je śli tak, to od da nie
do użyt ku na szej pierw szej ato mów ki w 2020 r. jest nie re al ne!

Pol skie do świad cze nia
Jan Ry szard Ku ryl czyk, z „Elek tro bu do wy” SA, w wy stą pie niu

„Za kres przy go to wań sto ją cych przed przed się bior stwa mi ener ge tycz -
ny mi, w tym za ple cza ener ge ty ki, w związ ku z re ali za cją pro gra mu ją -
dro we go w Pol sce”, przy po mniał do ko na nia tej fir my obej mu ją ce
mon taż urzą dzeń i ukła dów elek trycz nych pod czas bu do wy re ak to ra
ba daw cze go „Ma ria” o mo cy 30 MW w In sty tu cie Ener gii Ato mo wej
w Świer ku (1971–74).

Ko lej ne do świad cze nia „Elek tro bu do wy” zwią za ne są z ro bo ta mi
mon ta żo wy mi in sta la cji elek trycz nych re ak to ra i ma szy now ni blo -
ków 2, 3 i 4 (460 MW) oraz po mia ry i roz ruch w wę gier skiej EJ Paks
(1982–1987) – w szczy cie by ło za trud nio nych ok. 250 pra cow ni ków;
ro bo ty mon ta żo we in sta la cji elek trycz nych blo ku 5 – 910 MW w buł -
gar skiej EJ Ko zło duy (1985–1988) – w szczy cie oko ło 100 pra cow ni -
ków; mon taż in sta la cji sła bo prą do wych i te le tech nicz nych oraz wę zeł

za si la nia po trzeb wła snych ogól nych blo ku nr 2 – 1000 MW w ukra iń -
skiej EJ Chmiel nit sky (1987–1989) – w szczy cie oko ło 80 pra cow ni -
ków oraz mon taż in sta la cji elek trycz nych, ka bli i urzą dzeń roz dziel -
czych, apa ra tu ry kon tro l no–roz dziel czej i au to ma ty ki, udział w roz ru -
chu dla czę ści re ak to ro wej w fiń skiej EJ Ol ki lu oto 3 – z wod nym re ak -
to rem ci śnie nio wym EPR 1600 MW (2008–2011) – w okre sie szczy tu
prac ok. 250 za trud nio nych.

Z ko lei Adam Smo lik, Pre zes Za rzą du Za kła dów Po mia ro wo -Ba -
daw czych Ener ge ty ki „Ene gro po miar” Sp. z o.o. w Gli wi cach, w re fe -
ra cie „Po ten cjal ne moż li wo ści dla pol skie go prze my słu wy ni ka ją ce
z re ali za cji pro gra mu ją dro we go w Pol sce” mó wił o do świad cze niach
zwią za nych z EJ Żar no wiec. Przy po mniał, że o ile część ją dro wa – jak
wia do mo – mia ła po wstać we dług pro jek tu ra dziec kie go, to pro jekt
czę ści kon wen cjo nal nej był pol ski, jak i więk szość do staw.

Ge ne ral nym Pro jek tan tem był Ener go pro jekt War sza wa (ko or dy na -
cja ca ło ści prac pro jek to wych, pro jek to wa nie ma szy now ni, ukła du
wo dy chło dzą cej, ukła dów elek trycz nych i AK PiA, go spo da rek
i obiek tów po moc ni czych, bu dow li hy dro tech nicz nych, opra co wa nie
ra por tu bez pie czeń stwa); ra dziec ką do ku men ta cję do wa run ków pol -
skich za adap to wał nie ist nie ją cy już Ener go pro jekt Gdańsk, a pro jekt
wy pro wa dze nia mo cy – Ener go pro jekt Kra ków.

Ge ne ral nym Do staw cą urzą dzeń był Me ga dex War sza wa, któ re go
za da niem by ła kom ple ta cja i ko or dy na cja do staw oraz pro wa dze nie
go spo dar ki ma ga zy no wej. Wśród głów nych do staw ców urzą dzeń
tech no lo gicz nych by ły Za mech El bląg (tur bi ny na li cen cji ABB), Do -
lmel Wro cław (ge ne ra to ry na li cen cje ABB), Ra fa ko Ra ci bórz (sta bi li -
za to ry ci śnie nia – obec nie stoi przed bra mą wjaz do wą do za kła du i wy -
twor ni ce pa ry – II etap), Fa kop So sno wiec (wy mien ni ki cie pła do ukła -
dów po moc ni czych re ak to ra), Me tal chem Opo le (zbior ni ki awa ryj ne -
go chło dze nia re ak to ra, zbior ni ki roz two ru kwa su bo ro we go i in.), El -
ta Łódź (trans for ma to ry blo ko we), ZUT „Zgo da” Świę to chło wi ce
(awa ryj ne si łow nie die slow skie), War szaw ska Fa bry ka Pomp, Kra -
kow ska Fa bry ka Pomp, Ma went Mal bork (wen ty la to ry), Che mar Kiel -
ce (ru ro cią gi i ar ma tu ra do ru ro cią gów, głów nie do ukła dów go spo dar -
ki wod no -che micz nej), EL WO Pszczy na (urzą dze nia sta cji de mi ne ra -
li za cji wo dy), ZUP Ny sa (skra pla cze) oraz IA SE i CNPAE Wro cław
(apa ra tu ra kon tro l no–po mia ro wa i au to ma ty ka).

Ge ne ral nym Wy ko naw cą ro bót bu dow la no -mon ta żo wych był Ener -
go bud War sza wa, a wy ko naw ca mi Ener go blok -Wy brze że Gdy nia,
Ener go mon taż -Pół noc War sza wa/Gdy nia, Elek tro bu do wa Ka to wi ce
i OB REL.

– Ogól nie do świad cze nia z re ali za cji bu do wy EJ Żar no wiec w la -
tach 80. ub. wie ku są po zy tyw ne – uwa ża Smo lik. – Uda ło się osią gnąć
wy so ką ja kość do staw i ro bót, opra co wa no i wdro żo no – po raz pierw szy
w Pol sce – kom plek so wy Sys tem Za pew nie nia Ja ko ści, zgod ny z za le ce -
nia mi MA EA (se rii 50-C -QA), m.in. do ko na no kla sy fi ka cji bez pie czeń -
stwa urzą dzeń i kon struk cji, przy pi su jąc im od po wied nie kla sy ja ko ści.

Na si czy ob cy?
Zda niem Ku ryl czy ka przed wy bo rem osta tecz nym lo ka li za cji trze ba

opra co wać i za twier dzić Sys tem Za pew nie nia Ja ko ści, ale by móc
opra co wać ów sys tem, to wcze śniej trze ba okre ślić wy bra ną tech no lo -
gię elek trow ni ją dro wej. Czy bę dą to re ak to ry wod ne ci śnie nio we lub
wrzą ce (PWR lub BWR) czy mo że re ak to ry cięż ko wod ne ty pu „CAN -
DU”, któ re wy ko rzy stu ją lek ko wzbo ga co ny uran na tu ral ny, a w Pol -
sce są zło ża ru dy ura nu!

Je śli pierw sza pol ska elek trow nia ją dro wa bę dzie wy ko ny wa na
„pod klucz”, to wów czas pol skie fir my co naj wy żej bę dą pra co wa ły ja -
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Energetyka jądrowa szansą dla
polskiego przemysłu i firm usługowych



ko pod wy ko naw cy – dziś na eu ro pej skim ryn ku z bu dów EJ są zna ne
ZT -B „Po lbau” Sp. z o.o. z Opo la, „Elek tro bu do wa”, „Ener go mon taż
Pół noc” i kil ka mniej szych firm, ale… pra cu ją one przy bu do wie EJ
Ol ki lu oto 3 ja ko pod wy ko naw cy firm za gra nicz nych. I tak Ener go -
mon taż -Pól noc SA jest pod wy ko naw cą nie miec kiej fir my Bab cock
Niell Nuc le ar GmbH, dla któ rej wy ko nu je i mon tu je sta lo wą wy kła dzi -
nę obu do wy bez pie czeń stwa re ak to ra; ZT -B „Po lbau” dla nie miec kie -
go kon cer nu HE IT KAMP wy ko nu je ro bo ty zbro jar sko -be to niar skie
przy bu dyn ku ma szy now ni i pom pow ni oraz przy bu dyn kach po moc -
ni czych re ak to ra (war tość kon trak tu ok. 50 mln eu ro, za trud nie nie
na bu do wie: ok. 40 pra cow ni ków); Elek tro bu do wa SA jest pod wy ko -
naw cą fran cu skiej fir my ARE VA NP (mon taż in sta la cji elek trycz nych,
w tym ka bli i urzą dzeń roz dziel czych oraz AK PiA, w bu dyn kach po -
moc ni czych re ak to ra i ma szy now ni, udział w roz ru chu czę ści ją dro wej
– war tość kon trak tu 33,6 mln eu ro, za trud nie nie na bu do wie ok. 150
pra cow ni ków). To tak że ro bo ty zbro jar sko -be to niar skie wy ko na ne
na zle ce nie fir my ARE VA przez to ruń ską spół kę Er bu In ter na tio nal
w Za kła dzie Wzbo ga ca nia Ura nu w Pier re la te, Fran cja (2006–2007).

Dziś, zda niem Ku ryl czy ka, pol scy pro du cen ci urzą dzeń/ wy ko naw -
cy ro bót bu dow la no -mon ta żo wych bę dą mu sie li – w przy pad ku urzą -
dzeń lub kon struk cji EJ I. ka te go rii bez pie czeń stwa – opa no wać tech -
no lo gie pro duk cji/wy ko naw stwa ro bót oraz kon tro li ja ko ści zgod nie z
wy ma ga nia mi od po wied nich norm ją dro wych kra ju do staw cy tech no -
lo gii; wdro żyć sys tem za pew nie nia ja ko ści, zgod ny nie tyl ko z nor ma -
mi ISO, ale też od po wied ni mi nor ma mi za pew nie nia ja ko ści dla EJ
kra ju do staw cy tech no lo gii oraz uzy skać cer ty fi kat UDT po twier dza -
ją cy speł nie nie od po wied nich wy ma gań sys te mu za pew nie nia ja ko ści,
a w szcze gól no ści dla prac spa wal ni czych.

Opa no wa nie przez pol skie fir my pro duk cji lub mon ta żu nie któ rych
du żych urzą dzeń za kwa li fi ko wa nych do I. ka te go rii bez pie czeń stwa,
zwłasz cza obie gu chło dze nia re ak to ra, je go ukła dów bez pie czeń stwa
i obu do wy oraz tur bo ze spo łu wy ma gać bę dzie trans fe ru tech no lo gii;
udział kra jo we go prze my słu mo że się suk ce syw nie po więk szać
przy ko lej nych re ali za cjach EJ, w mia rę zdo by wa nia do świad czeń
i uzna nia przez głów nych do staw ców tech no lo gii. Do tych cza so we do -
świad cze nia zdo by te za gra ni cą (Ol ki lu oto) po ka zu ją, że pol skie fir my
mo gą spro stać wy so kim wy ma ga niom dla ener ge ty ki ją dro wej.

– Na obec nym eta pie nie spo sób pre cy zyj nie okre ślić za kre su moż li -
we go udzia łu kra jo we go prze my słu w re ali za cji EJ w Pol sce, szcze gól -
nie w funk cji cza su. Moż na na to miast wska zać te ro dza je dzia łal no ści
oraz urzą dzeń lub kon struk cji EJ, gdzie ta ki udział wy da je się być re -
al ny – uwzględ nia jąc daw ne i ak tu al ne do świad cze nia pol skie go prze -
my słu – twier dził Ku ryl czyk.

To ba da nia lo ka li za cyj ne i pro jek to wa nie, przy któ rych za gra nicz ne
biu ro pro jek tów (ge ne ral ny pro jek tant) bę dzie po trze bo wa ło pol skich
part ne rów do re ali za cji pro jek tu. Mo gą oni przy go to wać kom plet ne
da ne zwią za ne z lo ka li za cją, ge ne ral ny plan za go spo da ro wa nia elek -
trow ni, układ i urzą dze nia wo dy chło dzą cej; wy pro wa dze nie mo cy
i re zer wo we za si la nie po trzeb wła snych; obiek ty hy dro tech nicz ne, bu -
dyn ki ad mi ni stra cyj ne, ma ga zy no wo -warsz ta to we i in ne, obiek ty go -
spo dar ki wod no -ście ko wej (w tym uzdat nia nia wo dy, po trzeb tech no -
lo gicz nych i by to wych), in ne obiek ty po moc ni cze.

Kra jo wy prze mysł praw do po dob nie bę dzie w sta nie wy pro du ko wać
nie któ re ro dza je urzą dzeń po moc ni czych; tak dla czę ści kon wen cjo nal -
nej, jak i ją dro wej oraz ma te ria ły – wy ro by hut ni cze i ma te ria ły bu dow -
la ne. To ta kie urzą dze nia, jak wy mien ni ki cie pła, zbior ni ki, ru ro cią gi
i ar ma tu rę do ukła dów po moc ni czych i ukła dów bez pie czeń stwa re ak to -
ra (w tym awa ryj ne go chło dze nia). W dal szej per spek ty wie na wet nie -
któ re urzą dze nia obie gu chło dze nia re ak to ra (sta bi li za tor ci śnie nia lub
ele men ty ru ro cią gów); urzą dze nia go spo dar ki od pa da mi ra dio ak tyw ny -
mi; wy mien ni ki cie pła, zbior ni ki, ru ro cią gi i ar ma tu rę ukła dów po moc -
ni czych tur bo ze spo łu; pom py róż ne go ro dza ju. wiel ko ści i prze zna cze -
nia (w tym wo dy za si la ją cej, skro plin, wo dy chło dzą cej); wen ty la to ry,
dmu cha wy oraz po zo sta łe urzą dze nia ukła dów wen ty la cji, ogrze wa nia
i kli ma ty za cji; awa ryj ne agre ga ty die slow skie; trans for ma to ry róż nej
mo cy i prze zna cze nia; wy po sa że nie elek trycz ne; nie któ re dźwi gni ce;

urzą dze nia go spo dar ki: wod no -che micz nej i wod no -ście ko wej, w tym
uzdat nia nia wo dy dla po trzeb tech no lo gicz nych (de mi ne ra li za cja, de -
kar bo ni za cja); kon struk cje sta lo we i pre fa bry ka ty bu dow la ne; ka ble.

Pol skie fir my mo gą zre ali zo wać ro bo ty bu dow la no -mon ta żo we:
ziem ne i zbro jar sko -be to niar skie, w tym na ta kich obiek tach jak obu -
do wa bez pie czeń stwa i bu dyn ki po moc ni cze re ak to ra, ma szy now nia,
chłod nie ko mi no we, pom pow nia wo dy chło dzą cej. Mo gą zre ali zo wać
mon taż me cha nicz ny, tak że urzą dzeń, kon struk cji i ukła dów w czę ści
ją dro wej, oraz wy ko nać pró by roz ru cho we; mon taż urzą dzeń elek -
trycz nych i AK PiA (tak że w czę ści ją dro wej) oraz pró by roz ru cho we;
mon taż kon struk cji sta lo wych, re ali za cja obiek tów bu dow nic twa ogól -
ne go; ob słu ga geo de zyj na bu do wy; ba da nia geo tech nicz ne, ba da nia
i eks per ty zy ja ko ści ro bót.

Na le ży też pa mię tać, że w są siedz twie EJ trze ba zbu do wać sta cję
me te oro lo gicz ną, hy dro lo gicz ną i mo ni to ro wa nia trzę sień zie mi. Trze -
ba opra co wać lo gi sty kę do wo zu wiel ko ga ba ry to wych i po nadnor ma -
tyw nych ele men tów (obu do wy re ak to rów, po kry wy, wy twor ni ce pa ry)
oraz roz wią zać pro blem trans por tu i ma ga zy no wa nia pa li wa ją dro we -
go, a na stęp nie je go skła do wa nia.

Ka dry
– Naj waż niej szym wy zwa niem dla sze ro kie go udzia łu pol skich

przed się biorstw w roz wi ja niu no wych tech no lo gii we wszyst kich
aspek tach ener ge ty ki ją dro wej jest wzmoc nie nie za ple cza na uko wo-
ba daw cze go i opra co wa nie plat for my ści słej współ pra cy te go za ple cza
z prze my słem – uwa ża Adam Smo lik. – Udział kra jo wych firm w re ali -
za cji elek trow ni ją dro wych mo że być zna czą cy i ro sną cy w cza sie – do -
tych cza so we do świad cze nia do wo dzą, że pol skie fir my są w sta nie
spro stać su ro wym wy ma ga niom tech no lo gicz nym i ja ko ścio wym ener -
ge ty ki ją dro wej. Ale opa no wa nie pro duk cji/mon ta żu urzą dzeń lub kon -
struk cji I. ka te go rii bez pie czeń stwa – pod le ga ją cych spe cjal nym prze -
pi som tech nicz nym i nor mom dla EJ – bę dzie jed nak trud ne i wy ma ga
trans fe ru od po wied nie go „know -how”.

Pol skie fir my bę dą mu sia ły wdro żyć sys te my za pew nie nia ja ko ści
zgod ne nie tyl ko z po wszech nie sto so wa ny mi stan dar da mi ISO, ale
tak że spe cjal ny mi nor ma mi za pew nie nia ja ko ści obo wią zu ją cy mi
w ener ge ty ce ją dro wej. Dla te go – zda niem Smo li ka – przy go to wa nie
się pol skich firm do uczest nic twa w re ali za cji Pro gra mu EJ w Pol sce
wy ma ga wy ko na nia przez nie ogrom nej pra cy, wy ma ga ją cej cza su
i na kła dów fi nan so wych.

Na bu do wie EJ po trze ba 3,5–4 tys. pra cow ni ków, w tym 1/3 in ży -
nie rów róż nych spe cjal no ści, a do eks plo ata cji jed ne go blo ku – ok. 800
pra cow ni ków, w tym ok. 100 in ży nie rów. 

Jan Ry szard Ku ryl czyk za cy to wał prof. Ro ma na Do mań skie go z Po -
li tech ni ki War szaw skiej, któ ry po wie dział, że do cza su za mknię cia bu -
do wy EJ „Żar no wiec” Po li tech ni ki War szaw ska, Łódz ka, Ślą ska
i Gdań ska oraz AGH wy kształ ci ły w spe cjal no ści bu do wy lub eks plo -
ata cji elek trow ni ją dro wych ok. 100 ma gi strów in ży nie rów na stu diach
dzien nych oraz bli sko 950 osób na mi ni mum dwu let nich stu diach po -
dy plo mo wych dla in ży nie rów. 

Za gro że nia
Przed sta wił je Ma ciej Je zior ski z In du stry Ana lyst Ener gy & Po wer

Sys tems Frost & Sul li van w re fe ra cie „Pro ble ma ty ka do staw klu czo -
wych urzą dzeń dla pro gra mu pol skiej ener ge ty ki ato mo wej”. Zwró cił
uwa gę, że np. w pro duk cji in sta la cji ru ro wych czte ry do mi nu ją ce pod -
mio ty ma ją po nad 60% udział w ryn ku; bar dzo sil nie jest skon so li do -
wa ny ry nek pro du cen tów tur bin pa ro wych o mo cy po wy żej 1 000 MW
– 47% udział w ryn ku ma Al stom, a 19% – Sie mens Shan ghai Tur bi ne
Com pa ny. Naj bar dziej kry tycz nym urzą dze niem jest zbior nik re ak to -
ra. Na świe cie pro du ku je go kil ka na ście firm, ale obec na glo bal na moc
pro duk cyj na mo że nie spro stać ro sną ce mu za po trze bo wa niu (w la -
tach 2000–2008 za mó wio no 63 zbior ni ki o łącz nej mo cy 65 029 MW).
W tym ob sza rze 27% udział ma ją Chi na First He avy In du stries, 23%
– To shi ba -We stin gho use, 12% – Are va.

Je rzy Bo ja no wicz
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Polska elektroenergetyka
– realia, problemy, dylematy

Już po raz czwar ty Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska
or ga ni zu je kon fe ren cję pt „Pol ska elek tro ener ge ty ka – re alia, pro ble my, dy -le ma ty”, któ ra od bę dzie się w dniu 27 ma ja br. w War sza wie, w Ho te lu Mar riott,
po świe co ną pro ble ma ty ce har mo nij ne go roz wo ju sek to ra ener ge tycz ne go.

Po przed nie edy cje te go wy da rze nia cie szy ły się du żym za in te re so wa niem,
pod czas któ rych wy pra co wa no sze reg wnio sków, prze ka za nych na rę ce Rzą du
i Sej mu.

Te go rocz ną edy cję pra gnie my po świę cić kon kret nym pro ble mom zwią za -
nym z unij ną po li ty ką ener ge tycz ną i z jej wpły wem na prze mysł i in dy wi du al -
nych od bior ców ener gii elek trycz nej oraz in no wa cyj nym po dej ściem do kre -
owa nia stra te gii roz wo ju na po zio mie firm ener ge tycz nych.

Szcze gól ne miej sce pra gnie my po świę cić pro ble ma ty ce emi sji CO2 i róż -
nym kon tro wer syj nym opi niom na uko wym na rze czy wi sty wpływ tych emi sji
na zmia ny kli ma tu. Pro ble ma ty ce tej po świę co ne bę dzie wy stą pie nie Prof.Ma ria na Mił ka pt „Dwu tle nek wę gla – sku tek czy przy czy na glo bal ne go ocie -
ple nia” oraz Prof. Lesz ka Mark sa pt „Ak tu al ny stan de ba ty na uko wej na te -
mat przy czyn zmian kli ma tu”.

Spotkanie integracyjne

Zgod nie z wie lo let nią już tra dy cją, Za rząd Izby Go spo dar czej Ener ge ty kii Ochro ny Śro do wi ska po sta no wił zor ga ni zo wać SPO TKA NIE IN TE GRA -CYJ NE człon ków i sym pa ty ków Izby w dniu 26 ma ja br., w ho te lu BOSS –
ul. Żwa no wiec ka 20, War sza wa Mie dze szyn.

Spo tka nie roz pocz nie się po Wal nym Zgro ma dze niu Izby Go spo dar czej
Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska o godz. 16:00, w Re stau ra cji „Sta ry Młyn”
w Ho te lu BOSS. 

Stwo rzy ono moż li wość nie for mal nych spo tkań i roz mów mię dzy człon ka -
mi Izby tak ener ge ty ków jak i przed sta wi cie li prze my słu i przed się biorstw
usłu go wych. Bę dą to z pew no ścią roz mo wy tak o biz ne sie jak i o ocze ku ją cych
ener ge ty kę wy zwa niach i szan sach oraz o ich wy ko rzy sta niu.

Ho tel Boss wraz z re stau ra cją „Sta ry Młyn” sły nie z czy ste go eko lo gicz ne go
oto cze nia gdyż jest przy tu lo ny do la su Ma zo wiec kie go Par ku Kra jo bra zo we go.

No we za sa dy han dlu ener gią
– no we li za cja Pra wa

ener ge tycz ne go oraz no we
roz po rzą dze nie „prze tar go we”

No we za sa dy han dlu ener gią – no we li za cja Pra wa ener ge tycz ne go orazno we roz po rzą dze nie „prze tar go we”, to ty tuł kon fe ren cji, któ ra od by ła się
w dniu 13 kwiet nia 2010 ro ku w War sza wie w Ho te lu Mar riott, Al. Je ro zo lim -
skie 65/79, Sa la Bał tyk I.

Kon fe ren cja po świę co na by ła ostat nim, bar dzo istot nym zmia nom w usta -
wie Pra wo ener ge tycz ne. Są one przed mio tem du że go za in te re so wa nia przed -
sta wi cie li sek to ra elek tro ener ge tycz ne go, zwłasz cza w od nie sie niu do wy twa -
rza nia i ob ro tu. Wpro wa dza ją bo wiem zu peł nie no we re gu ły do ty czą ce sprze -
da ży ener gii przez wy twór ców, no we za sa dy do ty czą ce wy po wia da nia umów
ze sprze daw ca mi przez od bior ców, a tak że no we obo wiąz ki przed się biorstw
ener ge tycz nych do ty czą ce bez pie czeń stwa do staw. 

Na le ży też zwró cić uwa gę na roz sze rze nie kom pe ten cji Pre ze sa URE, zwłasz -
cza w aspek cie ka ra nia, z czym rów nież wią żą się no we wy zwa nia przed się biorstw
ener ge tycz nych. Je ste śmy prze ko na ni, że kon fe ren cja, zor ga ni zo wa na w krót kim
cza sie po wej ściu w ży cie usta wy no we li zu ją cej usta wę Pra wo ener ge tycz ne i jed -
no cze snej fi na li za cji prac nad roz po rzą dze niem „prze tar go wym” by ła do sko na łą
oka zją do prze dys ku to wa nia wspo mnia nych za gad nień i pod ję cia pró by wy pra co -
wa nia od po wie dzi na klu czo we py ta nia. Więk szość pre le gen tów uczest ni czy ła
w pra cach rzą do wych i par la men tar nych po świę co nych no we li za cji pra wa ener ge -
tycz ne go. Or ga ni za to rem kon fe ren cji by ły: Izba Go spo dar cza Ener ge ty kii Ochro ny Śro do wi ska oraz Kan ce la ria Wier ciń ski, Kwie ciń ski, Ba ehr.
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W
ra mach współ pra cy z uczel nia mi wyż szy mi w ostat nie dnimar ca br. GE Ener gy po da ro wa ło Wy dzia ło wi Me cha nicz ne -mu Ener ge ty ki i Lot nic twa Po li tech ni ki War szaw skiej orazAka de mii Gór ni czo -Hut ni czej w Kra ko wie naj now szą wer -sję opro gra mo wa nia Ga te Cyc le do mo de lo wa nia bi lan su ciepl ne goelek trow ni.Apli ka cja Ga te Cyc le umoż li wia pro jek to wa nie i ana li zę dzia ła niaelek trow ni pa ro wo -ga zo wych, elek trow ni opa la nych pa li wa mi ko pal -ny mi, elek trow ni ją dro wych, sys te mów ko ge ne ra cyj nych, elek tro cie -płow ni, in sta la cji wy ko rzy stu ją cych za awan so wa ne tur bi ny ga zo we,a tak że wie lu in nych sys te mów ener ge tycz nych. Moż li wo ści opro gra -mo wa nia w za kre sie pro jek to wa nia i opty ma li za cji pro ce sów i urzą -dzeń mo gą przy czy nić się do zwięk sze nia efek tyw no ści ist nie ją cychlub no wo pro jek to wa nych elek trow ni.– Ga te Cyc le po zwo li nam za ofe ro wać stu den tom bo gat szy pro gram

na ucza nia i atrak cyj niej sze wy kła dy – po wie dział Krzysz tof Ba dy da,pro dzie kan Wy dzia łu Me cha nicz ne go Ener ge ty ki i Lot nic twa Po li -tech ni ki War szaw skiej. A prof. Piotr Tom czyk, Dzie kan Wy dzia łuEner ge ty ki i Pa liw AGH stwier dził, że udo stęp nie nie pro gra mu
do mo de lo wa nia bi lan su ciepl ne go elek trow ni to – zwłasz cza dla no -
wo utwo rzo ne go wy dzia łu – nie zwy kle cen ny dar, któ ry po zwo li
na pod nie sie nie po zio mu kształ ce nia w opar ciu o osią gnię cia fir my
o świa to wej re no mie i glo bal nym za się gu.

Pro gram Ga te Cyc le jest wy ko rzy sty wa ny przez GE Ener gy orazmię dzy na ro do we fir my ty pu OEM, fir my pro jek to we, przed się bior -stwa ba daw czo -roz wo jo we – łącz nie po nad 250 użyt kow ni ków in sty -tu cjo nal nych, któ rych opi nie po zwa la ją na je go cią głe ulep sza nie– Ja ko glo bal na kor po ra cja trosz czy my się o kra je, w któ rych pro wa -
dzi my dzia łal ność, o ich wzrost go spo dar czy oraz roz wój in fra struk tu ry– stwier dził Zie mo wit Iwań ski, Dy rek tor Wy ko naw czy GE Ener gy Pol -ska, Ukra nia i Kra je Bał tyc kie. – Współ pra ca z Po li tech ni ką War szaw ską
i Aka de mią Gór ni czo -Hut ni czą po zwa la nam wspól nie in we sto wać w na -
stęp ne po ko le nia pol skich spe cja li stów z za kre su ener ge ty ki.Ryn ko wa war tość da ro wa nych li cen cji opro gra mo wa nia to pra -wie 147 000 USD. Boj

INFORMACJE

GE inwestuje
w polskich
studentów

Na zdję ciu od le wej: prof. dr hab. inż. Wło dzi mierz Kur nik, rek tor PW i Zie mo wit Iwań ski
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PLAN DZIA ŁAŃ KE NA RZECZ
MIĘ DZY NA RO DO WEJ PO LI TY KI

ZMIAN KLI MA TYCZ NYCH
9 mar ca Ko mi sja Eu ro pej ska za pre zen to wa ła Par la men to wi

Eu ro pej skie mu swą ofi cjal ną stra te gię zwią za ną z wy ni ka mi
szczy tu kli ma tycz ne go, któ ry od był się w Ko pen ha dze w grud -
niu 2009 ro ku. 

Pod su mo wu jąc wy ni ki szczy tu Ko mi sja stwier dzi ła, że nie speł -
nia ją one jej ocze ki wań. Łącz ne zo bo wią za nia sy gna ta riu szy wy da -
ją się nie wy star cza ją ce do osią gnię cia 25–40% re duk cji emi sji ga -
zów cie plar nia nych do ro ku 2020, co jest po trzeb ne aże by utrzy mać
wzrost tem pe ra tu ry na świe cie po ni żej 2°C w po rów na niu z epo ką
przed in du strial ną.

Ko mi sja chce że by Eu ro pa po now nie prze ję ła ro lę li de ra
w dzia ła niach do ty czą cych przej ścia do go spo dar ki ni sko emi syj -
nej do ro ku 2050, tak by moż li we by ło osią gnię cie przy ję tych
przez UE ce lów re duk cyj nych – ob ni że nie emi sji o 80–95%
w sto sun ku do po zio mów emi sji z ro ku 1990. W związ ku z tym
prze pro wa dzo ne zo sta ną ana li zy w ce lu wska za nia prak tycz nych
dzia łań umoż li wia ją cych zmniej sze nie emi sji ga zów cie plar nia -
nych o 30% do ro ku 2020 i na stęp nie od po wied nio do ro ku 2050.
Moż na się spo dzie wać, że w wy ni ku tych prac po wsta ną pla ny
przy spie sze nia dzia łań in no wa cyj nych i wcze sne go upo wszech -
nia nia no wych tech no lo gii i in fra struk tu ry, zwią za nych z efek -
tyw no ścią ener ge tycz ną, eko lo gicz ny mi po jaz da mi, in te li gent ny -
mi sie cia mi, wy chwy ty wa niem i skła do wa niem CO2 oraz ener ge -
ty ką od na wial ną.

Je śli cho dzi o mię dzy na ro do wy ry nek wę gla, Ko mi sja po wtó rzy -
ła, że jej ce lem jest utwo rze nie do ro ku 2015 wspól ne go ryn ku obej -
mu ją ce go kra je OECD, a do ro ku 2020 włą cze nie do nie go rów nież
państw roz wi ja ją cych się. Z tym wią za ła by się re zy gna cja ze sto so -
wa nia wpro wa dzo ne go na pod sta wie Pro to ko łu z Kio to Me cha ni -
zmu Czy ste go Roz wo ju (ang. Cle an De ve lop ment Me cha nism),
i za stą pie nie go li mi ta mi sek to ro wy mi oraz od po wied nim sys te mem
ob ro tu emi sja mi po mię dzy sek to ra mi.Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 18-03-2010

IN TE LI GENT NE SIE CI POD STA WĄ
EFEK TYW NE GO WY KO RZY STY WA NIA

ENER GII ELEK TRYCZ NEJ
Sto wa rzy sze nie eu ro pej skich przed się biorstw elek tro ener ge tycz -

nych Eu re lec tric zor ga ni zo wa ło 13–14 kwiet nia w Bruk se li warsz -
ta ty po świę co ne zna cze niu in te li gent nych sie ci elek tro ener ge tycz -
nych dla dys try bu cji i kon sump cji ener gii elek trycz nej.

W oce nie Sto wa rzy sze nia ope ra to rzy sys te mów dys try bu cyj -
nych (OSD) peł nią klu czo wą ro lę, je że li cho dzi o in te gra cję ni -
sko emi syj nych źró deł ener gii oraz funk cjo no wa nie de ta licz nych
ryn ków ener gii elek trycz nej w Eu ro pie. Do tych dzia łań oraz
do za pew nie nia efek tyw ne go wy ko rzy sty wa nia ener gii – za rzą -
dza nia zu ży ciem przez od bior ców, po słu żyć po win ny in te li gent ne
sie ci elek tro ener ge tycz ne, któ rych wdro że nie nie zbęd ne jest już
te raz.

Roz pro sze nie i zróż ni co wa nie be ne fi cjen tów in we sty cji w in te li -
gent ne sie ci, a tak że fakt, że dzia łal ność OSD jest pod da na re gu la cji
spra wia ją, iż to wła dze pu blicz ne, w szcze gól no ści urzę dy re gu la cji,
mu szą prze jąć ini cja ty wę we wdra ża niu tych roz wią zań. Pierw szym

kro kiem po win na być we ry fi ka cja sys te mów re gu la cyj nych pod ką -
tem ba rier dla roz wo ju in te li gent nych sie ci. Sto so wa ne prze pi sy po -
win ny wy ni kać z ana li zy ko rzy ści dla od bior ców i śro do wi ska na tu -
ral ne go, a po nad to gwa ran to wać zwrot z ka pi ta łu w dłu gim okre sie.
Na le ży pre mio wać in no wa cyj ność i za chę cać do po dej mo wa nia
dzia łań ba daw czo -roz wo jo wych. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 14-04-2010

ZA PO WIEDŹ UTWO RZE NIA
PA NEU RO PEJ SKIE GO RYN KU

ENER GII ELEK TRYCZ NEJ
Pod czas kon fe ren cji Eu re lec tric do ty czą cej wpły wu in te gra cji

ryn ków ener gii na bez pie czeń stwo i zrów no wa żo ny roz wój, ko mi -
sarz UE ds. ener gii Günther Oet tin ger za po wie dział opra co wa nie
pla nu dzia łań dla ce lów utwo rze nia zin te gro wa ne go ryn ku ener gii
elek trycz nej w Eu ro pie do ro ku 2015. W opi nii Ko mi sa rza tyl ko bu -
do wa zin te gro wa ne go ryn ku da je moż li wość re ali za cji ce lów po li ty -
ki kli ma tycz nej UE. Prze szko dy, któ rych omi nię cie jest wciąż po -
trzeb ne, to nie wy star cza ją ca licz ba po łą czeń mię dzy sys te mo wych,
pro ble my z do stę pem do sie ci i re gu la cja zo rien to wa na na po szcze -
gól ne pań stwa. Na wią zu jąc do zna cze nia po pra wy ko or dy na cji re -
gu la cji i współ pra cy trans gra nicz nej, Ko mi sarz we zwał do sil niej -
sze go nad zo ru w tym za kre sie i pod kre ślił, że Ko mi sja bę dzie zwra -
cać uwa gę na rze czy wi stą re ali za cję pla nów.

An to nio Her nan dez, Dy rek tor Ge ne ral ny ds. Po li ty ki Ener ge tycz -
nej w hisz pań skim Mi ni ster stwie Prze my słu, wy po wie dział się
na te mat spo so bów fi nan so wa nia bu do wy wspól ne go ryn ku, co jest
za gad nie niem klu czo wym. We dług Her nan de za jest to nie tyl ko
kwe stia eko no mii i fi nan sów, lecz tak że spra wa po li tycz na. Kosz ty
po łą czeń mię dzy sys te mo wych po win ny po kry wać nie tyl ko pań -
stwa bez po śred nio po łą czo ne, ale wszyst kie kra je, któ re czer pią ko -
rzy ści z roz bu do wy sie ci. 

Kon klu zja sfor mu ło wa na na za koń cze nie kon fe ren cji do ty czy ła
pil nej po trze by bu do wy spój nych ryn ków re gio nal nych, ja ko ka mie -
ni mi lo wych w pro ce sie two rze nia rze czy wi ste go ryn ku ener gii
elek trycz nej w Eu ro pie.Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 29-03-2010
PRO JEKT RE ZO LU CJI PE W SPRA WIE

DO STAW GA ZU DO UE
Na se sji 18 mar ca, Ko mi tet Prze my słu, Ba dań i Ener gii Par la men -

tu Eu ro pej skie go (ITRE) przy jął pro jekt re zo lu cji, któ ra wy ja śnia
i do pre cy zo wu je pro jekt roz po rzą dze nia z lip ca 2009 ro ku, któ re
z ko lei sta no wi ak tu ali za cję Dy rek ty wy Ga zo wej z 2004 ro ku, w za -
kre sie w ja kim oka za ła się ona nie wy star cza ją ca w sy tu acji za kłó ceń
do staw ga zu do UE (wstrzy ma nie do staw przez Ro sję w stycz -
niu 2009 ro ku).

W do ku men cie zo sta ły pre cy zyj niej okre ślo ne ro le i od po wie -
dzial no ści po szcze gól nych uczest ni ków ryn ku ga zu, przy czym od -
po wie dzial ność za bez pie czeń stwo do staw zo sta ła zdję ta z od bior -
ców prze my sło wych. Przy ję to, że „re ak cja ryn ko wa” (ang. mar ket
re spon se), po win na sta no wić pod sta wo we na rzę dzie w przy pad ku
nie rów no wa gi na ryn ku. Do pre cy zo wa no stop nie sta nów kry zy so -
wych dla po trzeb po dej mo wa nia ade kwat nych dzia łań, oraz wska -
za no na pierw szeń stwo na rzę dzi ryn ko wych przed dzia ła nia mi po -
za ryn ko wy mi, ta ki mi jak „stra te gicz ne emi sje ob li ga cji”.

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



Pro jekt re zo lu cji ocze ku je na for mal ne przy ję cie przez Par la ment
Eu ro pej ski pod czas ple nar nej se sji w ma ju, co za koń czy pierw sze
czy ta nie do ku men tu.Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 31-03-2010

RA PORT WS. ŚRO DO WI SKA
I ZRÓW NO WA ŻO NE GO ROZ WO JU

30 mar ca Eu re lec tric opu bli ko wał po raz czwar ty, uka zu ją cy się
w cy klu dwu let nim ra port do ty czą cy śro do wi ska i zrów no wa żo ne go
roz wo ju (Envi ron ment and Su sta ina ble De ve lop ment Re port). Do -
ku ment ten jest kon ty nu acją wcze śniej szych wy daw nictw i za wie ra
sta ty sty ki śro do wi sko we, eko no micz ne i so cjal ne, do ty czą ce państw
UE -27 oraz Chor wa cji, Is lan dii, by łej Ju go sło wiań skiej Re pu bli ki
Ma ce do nii, Nor we gii, Szwe cji i Tur cji. W ra por cie omó wio ne zo sta -
ły po nad to dzia ła nia po dej mo wa ne przez sek tor w ce lu zmniej sze -
nia ne ga tyw ne go od dzia ły wa nia wy twa rza nia, prze sy łu i dys try bu -
cji ener gii elek trycz nej na śro do wi sko na tu ral ne.

Ze bra ne da ne świad czą o po zy tyw nym tren dzie w zrów no wa żo -
nym roz wo ju elek tro ener ge ty ki w okre sie 1980–2008. Szcze gól nie
pod kre ślo na zo sta ła zna czą ca re duk cja emi sji ga zów cie plar nia nych
w ostat nich trzech de ka dach. Pod czas gdy w la tach 1980–2007
w kra jach UE -27 na stą pił wzrost pro duk cji ener gii elek trycz nej
o 75%, emi sja CO2 zo sta ła w tym sa mym okre sie ogra ni czo na
z 712,5 g/kWh (EU -15) do 390,2 g/kWh (EU -27). Ta ten den cja jest
wy ni kiem po pra wy efek tyw no ści pro ce sów wy twa rza nia oraz
zwięk sze nia udzia łu w do sta wach ener gii źró deł bez e mi syj nych, ta -
kich jak od na wial ne źró dła ener gii i elek trow nie ją dro we.Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 02-04-2010

RA PORT NA TE MAT OB CIĄ ŻEŃ
PO DAT KO WYCH W ENER GE TY CE

Eu re lec tric opu bli ko wa ło ra port po świę co ny ostat nim zmia nom
w po li ty ce fi skal nej wo bec przed się biorstw sek to ra ener ge tycz ne go
w Eu ro pie. Z do ku men tu wy ni ka, że w ro ku 2009 w wie lu kra jach
UE moż na by ło za ob ser wo wać ten den cję po le ga ją cą na zwięk sza niu
ob cią żeń. We Fran cji wpro wa dzo ny zo stał po da tek od mo cy dla
elek trow ni „zie lo nych” i ciepl nych. Na Wę grzech i w Nor we gii
wzro sła staw ka po dat ku od ener gii elek trycz nej, zaś w Hisz pa nii
staw ka VAT na jej do sta wy. W Szwe cji na rok 2011 za pro po no wa no
wpro wa dze nie po dat ku zwią za ne go z wy ko rzy sty wa niem pa liw ko -
pal nych, co nie do ty czy ło by tyl ko prze my słu, pro duk cji ener gii
elek trycz nej w sko ja rze niu z cie płem oraz rol nic twa. W nie któ rych
pań stwach, ta kich jak Fran cja i Bel gia, wzro sły lub zo sta ły utrzy ma -
ne na wy so kim po zio mie po dat ki od pro duk cji ener gii elek trycz nej
w elek trow niach ją dro wych.

Wie le na rzę dzi po dat ko wych słu ży ło pro mo wa niu ener gii eko -
lo gicz nej. W po ło wie ro ku 2009 we Fran cji „po dat kiem wę glo -
wym” w for mie do dat ko wej ak cy zy ob ło żo no wę giel, ole je mi ne -
ral ne i gaz ziem ny. Staw ka ta kie go po dat ku w Szwe cji zo sta ła pod -
wyż szo na. W Au strii przed się bior stwa zy ska ły moż li wość ubie ga -
nia się o zwrot wy dat ków po nie sio nych na za kup ener gii ze źró deł
od na wial nych w la tach 2008–2010. Bel gia wy mu si ła na pro du cen -
tach ener gii ją dro wej utwo rze nie fun du szu ce lo we go w kwo -
cie 250 mln EUR, z prze zna cze niem na roz wój od na wial nych źró -
deł ener gii. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 12-04-2010

2,3 MLD EU RO OD KE
NA IN FRA STRUK TU RĘ

ENER GE TYCZ NĄ 
Ko mi sja Eu ro pej ska po in for mo wa ła o za kwa li fi ko wa niu ko lej -

nych 43 pro jek tów do ubie ga nia się o fi nan so wa nie w ra mach Eu -
ro pej skie go Ener ge tycz ne go Pro gra mu Od bu do wy (Eu ro pe an

Ener gy Pro gram me for Re co ve ry). Ca łość do fi nan so wa nia to 2,3
mld EUR, z cze go 910 mln EUR ma zo stać prze zna czo ne na bu do -
wę 12 elek tro ener ge tycz nych po łą czeń mię dzy sys te mo wych,
zaś 1390 mln EUR na bu do wę 31 li nii ga zo cią go wych. Jest to dru -
ga de cy zja do ty czą ca po dzia łu kwo ty 3,98 mld EUR, uzgod nio nej
na wy dat ki in we sty cyj ne w ma ju 2009 ro ku. W grud niu 2009 ro ku
Ko mi sja do ko na ła wska za nia pro jek tów do ty czą cych bu do wy mor -
skich farm wia tro wych oraz in sta la cji wy chwy ty wa nia i prze cho -
wy wa nia CO2.W oce nie ko mi sa rza UE ds. ener gii Günthe ra Oet tin ge ra jest to
ka mień mi lo wy w hi sto rii po li ty ki ener ge tycz nej UE, bo wiem ni gdy
wcze śniej tak wy so kie kwo ty nie by ły prze zna cza ne na pro jek ty do -
ty czą ce ener ge ty ki. Ko mi sarz pod kre ślał też, że in we sty cje kon cen -
tru ją się na klu czo wych przed się wzię ciach, któ re po pra wia ją in te -
gra cję ryn ków ener gii w Eu ro pie, da jąc moż li wość ela stycz ne go ste -
ro wa nia prze pły wa mi ener gii po mię dzy pań stwa mi. Przy kła do we
in we sty cje współ fi nan so wa ne przez Ko mi sję to po łą cze nia elek tro -
ener ge tycz ne Fin lan dia – Es to nia, Szwe cja – kra je Bał tyc kie, Au -
stria – Wę gry, Por tu ga lia – Hisz pa nia, Ir lan dia – Wa lia, Mal ta
– Wło chy oraz we wnątrz Nie miec.

Mo gą ce sta no wić do 50% kosz tów in we sty cji do pła ty z UE po -
zwo lą na uru cho mie nie pry wat ne go ka pi ta łu na po zio mie 22 mld
EUR, przy czy nia jąc się do eko no micz nej od bu do wy po przez sty -
mu la cję za trud nie nia i za pew nie nie prze trwa nia wie lu ma łym
przed się bior stwom świad czą cym dla prze my słu usłu gi bu dow la ne
i in ne. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 09-03-2010

DE BA TA DO TY CZĄ CA
OD BIOR CÓW I RYN KÓW

ZIE LO NEJ ENER GII
W dniach 18–19 mar ca od był się Eu ro pej ski Szczyt Kon su men -

tów zor ga ni zo wa ny przez Dy rek cję Ge ne ral ną ds. Zdro wia i Ochro -
ny Kon su men tów Ko mi sji Eu ro pej skiej (DG SAN CO). Spo tka nie
po świę co ne by ło głów nie spra wom uczest nic twa od bior ców w ryn -
kach zie lo nej ener gii.

Ko mi sarz UE ds. zdro wia i po li ty ki kon su menc kiej John Dal li
pod kre ślał pa ra doks, że zwięk szo na świa do mość eko lo gicz na od -
bior ców nie prze kła da się na ich de cy zje kon su menc kie. Obec ni
na spo tka niu przed sta wi cie le użyt kow ni ków ener gii zi den ty fi ko wa -
li dwie głów ne przy czy ny ta kie go sta nu rze czy. Kon su men ci nie są
przede wszyst kim go to wi po no sić wy so kich kosz tów za ku pu zie lo -
nej ener gii (za pro po no wa no, aby to pro du cen ci ener gii ze źró deł ko -
pal nych współ fi nan so wa li do sta wy, je że li ce na ich ener gii za wie ra
ukry te do fi nan so wa nie lub nie uwzględ nia wszyst kich kosz tów śro -
do wi sko wych). Dru gi po wód to po czu cie, że zde wa lu owa ło się ha -
sło eko lo gicz nej ener ge ty ki. Od bior cy ocze ku ją od przed się biorstw
ener ge tycz nych nie tyl ko efek tyw nych dzia łań mar ke tin go wych, ale
tak że wia ry god nej in for ma cji, w tym o spo so bach wy twa rza nia
ener gii, co uła twi kon su men tom do ko ny wa nie „zrów no wa żo nych”
wy bo rów.

Uczest ni cy Szczy tu pod kre śla li tak że brak moż li wo ści praw dzi -
we go udzia łu od bior ców w ryn kach ener gii, zwią za ne go z bra kiem
do stę pu do ta ryf cza su rze czy wi ste go (ang. re al -ti me pri cing) i nie -
moż no ścią re ago wa nia na sy gna ły ce no we. Ry nek de ta licz ny nie
od zwier cie dla praw po da ży i po py tu, stąd ogra ni czo ne wy stę po wa -
nie zmia ny do staw cy. Roz wią za nie w tym za kre sie sta no wić mo że
re zy gna cja z cen re gu lo wa nych na ba zie sto py zwro tu (ang. pri ce
caps) na rzecz roz wią zań bar dziej ela stycz nych i ta ryf dy na micz -
nych. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 07-04-2010

Mag da le na Ryś -Prze szla kie wicz
EPC S.A.
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