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• Wie le się mó wi o zbyt nim na wę gle niu
pol skiej go spo dar ki. Czy pa na ceum na to
mo że być za sto so wa nie przez elek trow nie
sys te mo we tech no lo gii wy chwy ty wa nia
i skła do wa nia CO2 (CCS)?

– Nie je stem wiel kim zwo len ni kiem tej
tech no lo gii. Uwa żam, że jest w niej tro chę
prze wa gi tech ni ki nad zdro wym roz sąd -
kiem, ale nie ma my in ne go wyj ścia. Je śli
na dal chce my ko rzy stać z te go bo gac twa
na ro do we go ja kim jest pol ski wę giel, je że -
li chce my, by na sza elek tro ener ge ty ka ko -
rzy sta ła z nie go bez ogra ni czeń, to le piej
i w tym ob sza rze szu kaj my in no wa cji. Je śli
ce na upraw nień do emi sji CO2 doj dzie
do ok. 50 eu ro za to nę, to CCS bę dzie opła -
cal ne. Wszy scy pa mię ta my jak wy glą da ły
pierw sze te le fo ny ko mór ko we – nie mal jak
ka lo ry fer. A ile kosz to wa ły! Ja ko in ży nier,
ja ko pro fe sor Po li tech ni ki War szaw skiej,
wie rzę w po stęp, wie rzę w tech ni kę. Uwa -
żam, że je śli bę dzie my fi nan so wa li eks pe -
ry men ty, to mo że się oka zać, że – przy
wszyst kich za strze że niach – mo że to być
wyj ście.
• Czy jed nak nie le piej fi nan so wać

spraw dzo ne tech no lo gie. Nie daw no z ini -
cja ty wy Mi ni stra Go spo dar ki po wsta ło
kon sor cjum, któ re ma pro wa dzić ba da nia
pod sta wo we i pra ce ba daw czo -roz wo jo we
na kie ro wa ne na nie zbęd ne roz wią za nia
tech nicz ne dla wdro że nia prze my sło wej
tech no lo gii pro duk cji i eks plo ata cji wę -
glo wych ogniw pa li wo wych. W skład kon -
sor cjum wcho dzą Ka to wic ki Hol ding Wę -
glo wy, Kom pa nia Wę glo wa, Gru pa Tu ron
i Pol ska Gru pa Ener ge tycz na oraz Po li -
tech ni ka Czę sto chow ska, Po li tech ni ka
Ślą ska i Po li tech ni ka Wro cław ska. A mo że
fi nan so wać pra ce zwią za ne z pod ziem nym
zga zo wa niem wę gla lub z ben zy ną syn te -
tycz ną, któ rą pod czas II woj ny świa to wej
pro du ko wa no z wę gla w ko pal ni „My sło -
wi ce”?

– Mó wi pan o po chod nych pro ce su Fi -
sche ra -Trop scha, któ re rze czy wi ście by ły

wte dy wy ko rzy sty wa ne, a dziś ich udo sko -
na lo ne wer sje są sto so wa ne w RPA. Rze -
czy wi ście, prze rób che micz ny wę gla mo że
nas tro chę unie za leż nić od im por tu ro py
naf to wej, ale je go ro la, ja ko pa li wa pier -
wot ne go do pro duk cji ener gii elek trycz nej
po zo sta nie dłu go nie za stą pio na. Mó wi się
też o zga zo wa niu wę gla na po wierzch ni
zie mi w re ak to rach, czy li pi ro li zie wę gla
i za mia nie go na gaz. A zga zo wa nie pod -
ziem ne? Osią gnię cia w tym za kre sie ma
prof. Boh dan Ma ciej Ża kie wicz, no mi no -
wa ny do Na gro dy No bla w 2010 r. Wspa -
nia ły in ży nier, któ ry mó wił mi o wy ni kach
do świad czeń ja kie prze pro wa dzał w Tek sa -
sie. Nic nie stoi na prze szko dzie, by eks pe -
ry men to wać i w tym za kre sie. Je stem
otwar ty na te go ty pu po my sły i eks pe ry -
men ty, choć znam ogra ni cze nia tej tech no -
lo gii, któ ra wy ma ga cza su by doj rzeć, by
mo gła zo stać ulep szo na.

Z ko le ga mi z Wy dzia łu Me cha nicz ne go
Ener ge ty ki Lot nic twa Po li tech ni ki War -
szaw skiej pra co wa li śmy nad tech no lo gią
pi ro li zy wy so ko tem pe ra tu ro wej wę gla bru -
nat ne go, gdyż uzna li śmy, że po ten cjal nie
mo że być ona in te re su ją ca dla pol skiej
elek tro ener ge ty ki. Zde fi nio wa li śmy sze reg
pro ble mów tech nicz nych, któ re na le ża ło
roz wią zać. Na dal cze ka ją na za ję cie się ni -
mi przez pla ców ki na uko we.

Nie ste ty, jesz cze nie mo że my po wie -
dzieć, że oto – przy obec nych ce nach
upraw nień do emi sji – jest to tech no lo gia
kon ku ren cyj na wo bec pro ste go spa la nia
wę gla na rusz cie. Nie mniej, je śli nie bę -
dzie my przy go to wa ni, to gdy wzro śnie ce -
na upraw nień mo że dojść do sy tu acji, że
prąd bę dzie my ku po wać w Niem czech.
Tam nie za spa no i wy bu do wa no far my
wia tro we o łącz nej mo cy 27 GW, gdy
w Pol sce jesz cze nie do szli śmy do 1 GW.
• Ener gia od na wial na to tak że ener gia

z od pa dów.
– Ener ge tycz ne wy ko rzy sta nie od pa dów

bę dzie ła twiej sze – pod pi sa łem roz po rzą -

dze nie, że 42% ener gii za war tej w od pa -
dach ko mu nal nych bę dzie uzna ne za ener -
gię od na wial ną. To stwo rzy zu peł nie no wy
ry nek dla ener ge ty ki, któ ra po trze bu je zie -
lo nej ener gii. Je śli to pa li wo pra wie w po -
ło wie bę dzie „zie lo ne”, to sa dzę, że wów -
czas od pa dy ko mu nal ne sta ną się to wa rem.

Uwa żam, że ener gia w od pa dach nie po -
win na być mar no wa na, ale pierw szeń stwo,
o czym wy raź nie mó wią unij ne nor my po -
stę po wa nia z od pa da mi i za sa da eko ro zwo -
ju, ma re cy kling. A więc naj pierw od zy -
skaj my to wszyst ko, co mo że być po now -
nie uży te. Jed nak wszę dzie na świe cie, na -
wet w tych pań stwach, któ re ma ją wzo ro -
wo pro wa dzo ną go spo dar kę od pa da mi, po -
zo sta je ich bar dzo du ża część, któ ra na da je
się do ener ge tycz ne go wy ko rzy sta nia. Ta -
kie też po stę po wa nie z od pa da mi su ge ru je
„pi ra mi da unij na”.
• Ja kie jest Pa na zda nie od no śnie

do ener ge ty ki ją dro wej, bo po przed nik,
prof. Ma ciej No wic ki, był prze ciw?

– Nie, mi ni ster No wic ki był umia rko -
wanym prze ciw ni kiem, ja je stem scep tycz -
nym zwo len ni kiem, a więc sto ję pię tro wy -
żej w ak cep ta cji. Bez ener ge ty ki ją dro wej
nie do mknie nam się bi lans emi sji, co się
od bi je na na szych po trze bach roz wo jo -
wych. Je że li Pol ska bę dzie się roz wi jać
w gra ni cach 5% PKB, co jest wy so ce praw -
do po dob ne, to – uwzględ nia jąc wy mia nę
zu ży tych blo ków, o czym wia do mo od lat
– rocz nie mu si my in sta lo wać 1–1,2 GW
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Nie będę Janosikiem

dokończenie na str. 6

Energetycy – nie zaśpijcie, by za 18 lat,

gdy skończy się parasol ochronny

Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji

nie okazało się, że jesteście niekonkurencyjni

– apeluje dr hab. inż. ANDRZEJ KRASZEWSKI,
minister środowiska,

w rozmowie z Jerzym Bojanowiczem.
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mo cy. Je śli bę dzie my bu do wać elek trow -
nie opa la ne wę glem, to z pro ste go ra chun -
ku, któ ry moż na prze pro wa dzić za po mo cą
ar ku sza kal ku la cyj ne go wy ni ka, że ten bi -
lans emi sji nie ma pra wa się do mknąć. Nie
ma też mo wy o tych po zio mach re duk cji,
któ re obec nie wy no szą 20%. A prze cież
mó wi się o 30%, a dwa pań stwa zo bo wią -
zu ją się do 80% re duk cji.

Mu si my roz wi jać ener ge ty kę wia tro wą,
bio ga zow nie i mu si my in we sto wać w ener -
ge ty kę pra cu ją cą w pod sta wie, któ rej nie
za stą pią ener ge ty ka wia tro wa ani bio ga -
zow nie, a więc w ener ge ty kę ją dro wą. Nie
wi dzę od niej uciecz ki. Mam jed nak wie le
py tań do ty czą cych jej rze czy wi stej opła -
cal no ści. Je że li uznam, że przed sta wio ny
biz ne splan nie jest wy two rem wy obraź ni
krę gów lob bu ją cych za bu do wą elek trow ni
ją dro wej, lecz efek tem praw dzi wej eko no -
mii, to mój scep ty cyzm znik nie.
• Ale in we sto rzy li czą się z każ dym gro -

szem i każ dy biz ne splan oglą da ją pod
świa tło!

– Je że li in we sto rem jest spół ka, któ rej
więk szo ścio wym udzia łow cem jest Skarb
Pań stwa…
• …my śla łem o świe cie, na któ rym

ener ge ty ka ją dro wa prze ży wa re ne sans.
– Oczy wi ście, ale wów czas pa mię taj my

o pra wie ska li: je że li ja kiś kraj za in sta lo -
wał wie le re ak to rów, to ko lej ny za in sta lu -
je rów nież ter mi no wo. Na to miast ci, któ -
rzy ma ją pro ble my pod czas bu do wy
pierw sze go, na gle so bie uzmy sło wią, że
ce ny są wie lo krot nie wyż sze niż za kła da li,
że ter min od da nia bę dzie znacz nie póź -
niej szy…
• …ato mów kę w Ol ki lu oto 3 też 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.

– To bar dzo do bre przy kła dy. Nie mniej
Fi no wie się nie zra ża ją i pla nu ją sta wia nie
na stęp ne go re ak to ra.

Nie ste ty, w Pol sce nie ma 15. re ak to rów
i te raz sta wia my 16. Wów czas był bym spo -
koj ny. Je ste śmy kra jem, któ ry do pie ro
przy mie rza się do po sta wie nia pierw sze go
re ak to ra. Dla te go bar dzo chciał bym zo ba -
czyć, że te pro jek ty i ca ła na sza wie dza nie
są hur ra opty mi stycz ne. Że by się nie oka -
za ło, że po trze ba dwa ra zy wię cej pie nię -
dzy, bo być mo że moż na by je by ło wy ko -
rzy stać w in ny, bar dziej efek tyw ny spo sób.
•A co ze skła do wa niem od pa dów ra dio -

ak tyw nych?

– Obec nie ma my 16 lo ka li za cji, z któ -
rych 6 jest do wzię cia od za raz. Ma ją od po -
wied nią struk tu rę geo lo gicz ną i za pew nia ją
bez pie czeń stwo. Roz mo wy z go spo da rza -
mi tych te re nów jesz cze nie są pro wa dzo -
ne, ale je stem spo koj ny o ich wy nik. Mam
dział kę na te re nie gmi ny Ró żan, gdzie jest
je dy ne w Pol sce Kra jo we Skła do wi sko Od -
pa dów Ra dio ak tyw nych, do kład nie: ni sko -
ra dio ak tyw nych.

Przez wie le lat by łem do rad cą spo łecz -
nym w Urzę dzie Gmi ny i współ ar chi tek -
tem za war te go po ro zu mie nia. W czerw co -
wej se sji Ra dy Gmi ny uczest ni czy li przed -
sta wi cie le Pań stwo wej Agen cji Ato mi sty ki
i In sty tu tu Ba dań Ją dro wych w Świer ku.
To nie by ło spo tka nie ro ze źlo nej miej sco -
wej spo łecz no ści, któ ra ata ko wa ła in we sto -
rów. Py ta no jak dłu go to skła do wi sko jesz -
cze bę dzie? W pod tek ście py ta no: jak dłu -
go jesz cze Ró żan bę dzie miał z nie go po ży -
tek? Dziś to mia stecz ko, któ re li czy nie -
speł na 3 tys. miesz kań ców (a ca ła gmi na
– po ni żej 5 tys.) przy po mi na mia stecz ka
ba war skie. Ma bi blio te kę, pięk ny ośro dek
kul tu ry, sa lę gim na stycz ną i ośro dek zdro -
wia. Gmi na Ró żan na le ży do naj le piej wy -
po sa żo nych w po wie cie ma kow skim
w sieć te le fo nicz ną oraz wo do cią go wą i ka -
na li za cyj ną: mia sto oraz 6 wsi są w peł ni
zwo do cią go wa ne. Funk cjo nu je no wo cze -
sne eko lo gicz ne wy sy pi sko śmie ci oraz
zor ga ni zo wa ny spo sób od bio ru z po szcze -
gól nych po se sji. Obec nie rad ni za sta na wia -
ją się czy nie wy bu do wać 50-me tro we go
ba se nu! Dla te go nie dzi wię się wój tom
i bur mi strzom, któ rzy za bie ga ją o te go ty pu
in we sty cje.
• Wróć my do ener ge ty ki kon wen cjo nal -

nej. Pod ko niec 2008 r. na stą pił ist ny wy -
syp wnio sków o zgo dę na wy bu do wa nie
no wych mo cy – do Mi ni ster stwa Go spo -
dar ki wpły nę ły zgło sze nia na 25 tys. MW,
a nie ofi cjal nie mó wi się, że pla ny się ga ją
na wet ok. 35 tys. MW. Jed nak Ko mi sja
Eu ro pej ska nie bar dzo chce się zgo dzić, by
te „pa pie ro we” elek trow nie tak że po ro -
ku 2013 otrzy ma ły dar mo we upraw nie nia
do emi sji CO2.

– Z mi ni strem go spo dar ki, wi ce pre mie -
rem Wal de ma rem Paw la kiem, wspól nie
dzia ła my w Bruk se li i usi łu je my prze ko nać
Ko mi sję Eu ro pej ską, by uwzględ ni ła na sze
ra cje od no śnie do no wo bu do wa nych elek -
trow ni. Po ostat niej roz mo wie z Con nie
He de ga ard, ko mi sarz UE ds. zmian kli ma -
tu, mo gę po wie dzieć, że je ste śmy na bar -
dzo do brej dro dze do za war cia po ro zu mie -
nia, czy li uzy ska nia zgo dy na upraw nie nia
do emi sji dla no wych elek trow ni w ilo ści,

któ ra bę dzie sa tys fak cjo nu ją ca pol ską elek -
tro ener ge ty kę. To 14–15 GW mo cy, ale
wiel kość tę mu si jesz cze za twier dzić Par la -
ment Eu ro pej ski.

Nie któ rych unij nych ko mi sa rzy za li -
czam do gro na swo ich przy ja ciół. Na praw -
dę, z ni mi moż na się do ga dać, bo oni ro zu -
mie ją pol ską spe cy fi kę i na sze pro ble my.
Gdy min. No wic ki usiadł przy tym sto le,
miał 14 spraw w Eu ro pej skim Try bu na le
Spra wie dli wo ści, któ re na szczę ście uda ło
mu się wy ga sić. Ja mam na dzie ję, że po mi -
mo opóź nień w im ple men ta cji nie któ rych
dy rek tyw uda się unik nąć dro gi są do wej.

Jed no cze śnie uda je się uzy skać dla pol -
skie go prze my słu wszyst ko to co ko niecz -
ne. Do stał ty le upraw nień do emi sji CO2 ile
po trze bo wał, te raz pra cu je my nad go dzi wą
pu lą upraw nień dla no wych przed się wzięć.
• …na ja kim eta pie jest ich roz dział?
– W kwiet niu br. po in for mo wa łem, że

Ko mi sja Eu ro pej ska za de cy do wa ła o przy -
ję ciu pol skie go Kra jo we go Pla nu Roz dzia -
łu Upraw nień do emi sji CO2 na la -
ta 2008–2012. Otrzy ma li śmy 208,5 mln
ton, a tak na praw dę to 13 mln ton wię cej.
Ta ostat nia kwo ta to część tych upraw nień,
któ ra by ła po przed nio ob wa ro wa na re -
stryk cja mi, któ re by ły ab so lut nie nie moż li -
we do speł nie nia. Uda ło nam się to od blo -
ko wać i stąd te do dat ko we 13 mln ton.

Po wiedz my so bie szcze rze: nie jest w in -
te re sie mi ni stra śro do wi ska, by je śli ktoś,
kto pro du ku je stal czy ener gię elek trycz ną
i nie chce się mo der ni zo wać jesz cze za ra -
biał na sprze da ży upraw nień. Me cha nizm
ETS zo stał wy my ślo ny po to, by sty mu lo -
wać mo der ni za cje przed się biorstw sek to ra
elek tro ener ge tycz ne go i prze my słu. Je śli ja
im „do sy pię” ty le CO2, że jesz cze na nim
za ro bią, to ja ki ma ją in te res w mo der ni za -
cji?

Upraw nie nia zo sta ły roz dzie lo ne pod ko -
niec kwiet nia – na tym sa mym po zio mie co
w 2009 r., bo nie by ło już cza su na zmia nę
roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów. Nie wy -
klu czo ne, że w ko lej nych la tach za sta no wi -
my się czy nie zmie nić spo so bu roz dzia łu
upraw nień do emi sji. Oświad czam jed nak,
że ab so lut nie się nie zgo dzę na to, że ko -
muś, kto wy bu do wał no wo cze sny ko cioł
na pa ra me try nad kry tycz ne i emi tu je po ło -
wę te go co 2 la ta te mu, za brać upraw nie nia,
by do dać tej lo ko mo ty wie Ste ven so na, któ -
ra ma 25% spraw ność, bo „wszy scy ma ją
rów ne żo łąd ki”. Nie, niech też za in we stu je
w ko cioł na pa ra me try nad kry tycz ne
i wów czas też za ro bi.
• Dzię ku ję za roz mo wę.
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• W ja kim kie run ku zmie rza po li ty ka ener ge tycz na Unii Eu ro pej -
skiej, ja kie są jej ak tu al ne pro ble my, ja kie nie bez pie czeń stwa dla
Pol ski z niej wy ni ka ją, a na ile jest zgod na z na szą po li ty ką na tym
po lu?

– Pol ska ak tyw nie an ga żu je się w pra ce nad stra te gią ener ge tycz ną
Unii. Swo je po stu la ty w unij nej dys ku sji opie ra my m.in. na głów nych
za pi sach Po li ty ki ener ge tycz nej Pol ski do 2030 r. Jest to w szcze gól -
no ści: efek tyw ne wy twa rza nie i użyt ko wa nie ener gii po cho dzą cej
z ro dzi mych su row ców, w tym wę gla, dy wer sy fi ka cja źró deł oraz no -
wych tech no lo gii po zy ski wa nia pa liw i ener gii. 

Na szym zda niem Po li ty ka ener ge tycz na Wspól no ty po win na
wspie rać: efek tyw ność ener ge tycz ną, in fra struk tu rę oraz two rze nie
me cha ni zmów re ak cji UE na wy pa dek za kłó ceń w do sta wach ga zu
ziem ne go, no we tech no lo gie zwią za ne z re duk cją emi sji ga zów cie -
plar nia nych i ra cjo nal ne wy ko rzy sta nie po ten cja łu Unii Eu ro pej skiej
w za kre sie źró deł ener gii.
• Waż nym za gad nie niem jest pro blem de ro ga cji, dar mo wych

upraw nień dla ener ge ty ki do emi sji za nie czysz czeń. W ja kim stop -
niu, na ile i na jak dłu go na sze re gu la cje bę dą jesz cze obo wią zy wa -
ły, jak się ma ją wo bec przy szłych, za ostrzo nych wy mo gów re duk cji
emi sji?

– In sta la cje wy twa rza ją ce ener gię elek trycz ną, któ re funk cjo no wa -
ły w Pol sce do koń ca 2008 r., lub in sta la cje wy twa rza ją ce ener gię elek -
trycz ną, w przy pad ku któ rych roz po czę to in we sty cje do tej da ty, bę dą
mo gły otrzy mać w 2013 r. część dar mo wych upraw nień do emi sji.
Cał ko wi ta licz ba przy dzie lo nych bez płat nie upraw nień nie mo że jed -
nak w 2013 r. prze kro czyć 70 proc. śred niej rocz nej ilo ści emi sji za la -
ta 2005–2007 wy twór ców ener gii elek trycz nej, od po wia da ją cej wiel -
ko ści kra jo we go zu ży cia ener gii elek trycz nej brut to. Ilość dar mo wych
upraw nień w na stęp nych la tach bę dzie stop nio wo ma la ła, do 0 proc.
w 2020 r. Bra ku ją cą ilość upraw nień trze ba bę dzie ku pić na au kcji. 

W sys te mie ETS nie ma okre ślo nych norm emi sji CO
2

– jest to ryn -
ko wy in stru ment fi nan so wy. Im puls do re duk cji emi sji na da je się po -
przez dłu go ter mi no wy sy gnał ce no wy dla CO

2
oraz moż li wość han -

dlu nad wyż ka mi upraw nień do emi sji w wy ni ku np. zmia ny tech no -
lo gii wy twa rza nia na mniej emi syj ną. 

Ilość upraw nień dla każ dej in sta la cji w Pol sce ob ję tej sys te mem
przy dzia łów okre ślo no w roz po rzą dze niu w spra wie przy ję cia Kra jo -
we go Pla nu Roz dzia łu Upraw nień do emi sji dwu tlen ku wę gla na la -
ta 2008–2012 dla wspól no to we go sys te mu han dlu upraw nie nia mi
do emi sji. Po cząw szy od 2013 ro ku na stą pi zmia na sys te mu roz dzia -
łu upraw nień do emi sji CO

2
.

• Tech no lo gia CCS (car bon cap tu re and sto ra ge) na dal po zo sta je
w fa zie do świad czal nej, nie jest do pro wa dzo na do po zio mu prak tycz -
ne go, po wszech ne go wy ko rzy sta nia prze my sło we go. Ja ki jest sto su -
nek pol skich władz do wpro wa dze nia CCS w na szym kra ju? 

– Tech no lo gia wy chwy ty wa nia i skła do wa nia dwu tlen ku wę gla
(CCS) jest uwa ża na za roz wią za nie tech nicz ne, któ re po zwo li na po -
go dze nie po trzeb dal sze go wy ko rzy sty wa nia pa liw ko pal nych
w ener ge ty ce z wy ma ga nia mi ochro ny śro do wi ska, któ re na rzu ca ją
wy ma ga nie sil ne go ogra ni cze nia emi sji CO

2
, bę dą ce go pod sta wo -

wym ga zem cie plar nia nym uwal nia nym z pro ce sów spa la nia ta kich

pa liw – w naj więk szych ilo ściach emi to wa ne go ze spa la nia wę gla.
Obec nie bra ku je jesz cze na świe cie ko mer cyj nych do świad czeń ze
sto so wa nia CCS w du żych obiek tach ener ge tycz nych, dla te go nie ma
jed no znacz nej od po wie dzi nt. fak tycz ne go po ten cja łu za sto so wa nia
tej tech no lo gii. Ze wzglę du na du że zna cze nie wę gla dla pol skiej go -
spo dar ki i je go ro lę ja ko pod sta wo we go pa li wa w pro duk cji ener gii
elek trycz nej i cie pła w Pol sce, ja ko kraj po win ni śmy być za in te re so -
wa ni po twier dze niem moż li wo ści ko mer cyj ne go, sze ro kie go za sto so -
wa nia tech no lo gii CCS lub do wo da mi bra ku ta kiej moż li wo ści.

Za le ży nam za tem na prze pro wa dze niu prac roz wo jo wych oraz
uru cho mie niu de mon stra cyj nych pro jek tów CCS i ze bra niu do świad -
czeń z ich eks plo ata cji. Chce my do 2015 r. wy bu do wać co naj mniej
dwie ta kie in sta la cje, co po zwo li osza co wać bi lans ko rzy ści i kosz -
tów, szans i za gro żeń oraz fak tycz ne uwa run ko wa nia sto so wa nia
CCS w na szym kra ju.
• Moż na spo tkać się z za rzu tem wo bec pol skiej po li ty ki, tu dzież jej

pro mi nent nych przed sta wi cie li, że w ne go cja cjach z Unią Eu ro pej -
ską do ty czą cych ener ge ty ki nie dba ją wła ści wie o na sze in te re sy.
Pro szę o usto sun ko wa nie się do tej kon sta ta cji.

– Rząd dzia ła zde cy do wa nie na fo rum UE na rzecz pol skiej ener ge -
ty ki. Uda ło nam się do tych czas unik nąć przy ję cia wie lu nie ko rzyst -
nych dla Pol ski roz wią zań. Przy kła dem mo że być cho ciaż by wy wal -
cze nie de ro ga cji dla na sze go sek to ra ener ge tycz ne go wo bec obo wiąz -
ku za ku pu wszyst kich upraw nień do emi sji na au kcjach od 2013 ro -
ku, czy też ko rzyst ne za pi sy ulgo we do ty czą ce norm emi sji SO

2
, NO

x

i py łów w dy rek ty wie o emi sjach prze my sło wych.
Pro wa dze nie ne go cja cji w ra mach Unii Eu ro pej skiej pod le ga jed -

nak ści śle okre ślo nym za sa dom. Wy ni ki prac do ty czą cych re gu la cji
sek to ra ener ge tycz ne go po prze dzo ne są żmud ny mi pra ca mi ana li -
tycz ny mi, za rów no na szcze blu kra jo wym, jak i unij nym. Istot ny
wpływ na pro po no wa ne przez UE prze pi sy ma ją rów nież pra ce mię -
dzy na ro do wych, eu ro pej skich or ga ni za cji bran żo wych, zrze sza ją -
cych fir my ener ge tycz ne. Przy go to wa ne pro jek ty unij ne re gu lu ją ce
dzia ła nie ener ge ty ki przyj mu je Ra da i Par la ment Eu ro pej ski. Trze ba
pa mię tać, że tak skom pli ko wa na pro ce du ra sta no wie nia pra wa wy -
ma ga bar dzo wie le wy sił ku ne go cja to rów i uza sad nio nych kom pro -
mi sów, aby przyj mo wa ne re gu la cje nie spo wo do wa ły ne ga tyw ne go
wpły wu na któ rą kol wiek z go spo da rek państw człon kow skich. Pol -
scy przed sta wi cie le do brze wy wią zu ją się z te go za da nia.
• Dziękujemy za rozmowę.

POLITYKA ENERGETYCZNA
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Polityka energetyczna Polski i UE
– sztuka negocjacji i kompromisu

Rozmowa z JOANNĄ STRZELEC-ŁOBODZIŃSKĄ,
podsekretarzem stanu

w Ministerstwie Gospodarki
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• Pol ska elek tro ener ge ty ka ma za so bą
po nad 10 lat wspie ra nia pro duk cji ener gii
elek trycz nej ze źró deł od na wial nych.
W tym okre sie sto so wa ne by ły dwa pod sta -
wo we me cha ni zmy: sys tem cen opar tych
na uza sad nio nych kosz tach wy twa rza nia
oraz sys tem, w któ rym ener gia elek trycz na
sprze da wa na jest po ce nie ryn ko wej,
a wspar cie zwią za ne jest z sys te mem opar -
tym na cer ty fi ka tach po cho dze nia, któ re
ma ją cha rak ter praw ma jąt ko wych.
W więk szo ści kra jów UE sto so wa ny jest
sys tem gwa ran to wa nych ta ryf. Jak dziś
moż na oce nić oba te me cha ni zmy?

– J. Po pczyk: – Pro ble my od na wial nych
źró deł ener gii, bio pa liw trans por to wych
(es try, eta nol), re duk cji emi sji CO2 (seg -
ment ETS i non -ETS) na le ży roz pa try wać
kom plek so wo. Je że li się te go nie czy ni, to
w tym wraż li wym współ cze śnie ob sza rze Fo

t. 
M

. W
itk

ow
ic

z
Ener ge ty ka opar ta o od na wial ne źró dła ener gii jest jed nym z istot nych fi la rów po li ty ki Unii Eu ro pej skiej. Naj więk szym

po ten cja łem wśród pa liw od na wial nych w Pol sce cha rak te ry zu je się przede wszyst kim bio ma sa, ro zu mia na ja ko drew -
no od pa do we, upra wy ro ślin szyb ko ro sną cych, od pa dy z prze my słu rol ni cze go i spo żyw cze go oraz bio gaz. Naj więk szym
za in te re so wa niem pod mio tów kra jo wej elek tro ener ge ty ki i cie płow nic twa cie szą się tech no lo gie umoż li wia ją ce współ -
spa la nie bio ma sy z wę glem w ist nie ją cych ko tłach ener ge tycz nych. Za sto so wa nie współ spa la nia po przez bez po śred nie
mie sza nie bio ma sy z wę glem, jest co praw da roz wią za niem naj tań szym, jed nak w przy pad ku wzro stu udzia łu nie któ rych
ro dza jów bio ma sy w mie szan ce, mo że przy spa rzać wie lu róż no ra kich kło po tów tech no lo gicz nych.

Ener ge ty ka za wo do wa za in te re so wa na jest nie tyl ko opty ma li za cją ist nie ją cych sys te mów, ale tak że no wy mi tech no -
lo gia mi po śred nie go współ spa la nia – pa le ni ska i ga zo ge ne ra to ry. Jej za in te re so wa nie roz sze rza się rów nież na bio de -
gra do wal ną część od pa dów, któ re mo gą być po ten cjal nie źró dłem ener gii od na wial nej. Wy twa rza nie ener gii od na wial -
nej w elek tro ener ge ty ce jest pro ce sem, któ ry już się roz po czął, ale osią gnię cie od po wied nie go po zio mu tech no lo gicz -
ne go, a w szcze gól no ści wie dzy eks plo ata cyj nej cią gle wy ma ga wie lu ba dań i ob ser wa cji. Rze czą istot ną jest tak że od -
dzie le nie mi tów od rze czy wi sto ści od no śnie za so bów bio ma sy moż li wych do wy ko rzy sta nia w pol skiej elek tro ener ge ty -
ce. O tych kwe stiach war to 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 „Wy ko rzy sta nie bio ma sy w pol skiej elek tro ener ge ty ce – mi ty i rze czy wi stość”.

Spo śród za pro szo nych go ści udział w dys ku sji wzię li:
– Ry szard Ga jew ski – Pre zes Za rzą du Pol skiej Izby Bio ma sy,
– Dr inż. To masz Go lec – Kie row nik Pio nu Ciepl ne go w In sty tu cie Ener ge ty ki,
– Ce za ry Mi sie wicz – Dy rek tor Ryn ku w Ener go mon taż – Pół noc SA,
– Prof. dr hab. inż. Jan Po pczyk – Po li tech ni ka Ślą ska,
– Doc. dr inż. Ja nusz Ra kow ski – In sty tut Ener ge ty ki,
– Dr inż. Krzysz tof Sa dow ski – Czło nek Za rzą du, Dy rek tor ds. Stra te gii i Roz wo ju w Elek tro cie płow ni Bia ły stok S.A.,
– Dr inż. Ma riusz Sło ma – Dy rek tor Na czel ny Met so Au to ma tion Pol ska Sp. z o.o.,
– Krzysz tof Je rzy Wia trow ski – Pre zes Za rzą du, Dy rek tor Na czel ny „PAK Bio pa li wa” 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.

Wykorzystanie biomasy
w polskiej elektroenergetyce

– mity i rzeczywistość
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nie mo że my ocze ki wać kon struk tyw nych
roz wią zań. Z ta ką sy tu acją ma my obec nie
nie ste ty u nas do czy nie nia. Jest to efekt
bra ku sko or dy no wa nych dzia łań w za kre -
sie re gu la cji. Cer ty fi ka ty by ły do brą kon -
cep cją. Zo sta ła ona jed nak wy pa czo na
i dziś dzia ła źle. Cer ty fi ka ty mu szą być ka -
li bro wa ne z uwzględ nie niem wszyst kich
kosz tów ze wnętrz nych. Po nie waż tak się
nie dzie je, to nie sta no wią im pul su roz wo -
jo we go dla efek tyw nych tech no lo gii, bo
nie okre śla ją wa run ków rze czy wi stej kon -
ku ren cyj no ści. W pol skim sys te mie cer ty -
fi ka tów nie uwzględ nia się zna cze nia kosz -
tów ze wnętrz nych, np. w po sta ci kosz tów
sie ci, czy kosz tów usług sys te mo wych. Je -
że li wkra cza my na ob szar ener ge ty ki od na -
wial nej, to za ra zem wkra cza my na te ren
ener ge ty ki roz pro szo nej, czy li po trzeb na
jest per spek ty wa od bior cy. U od bior cy
kosz ty sie cio we i usług sys te mo wych mu -
szą być uwzględ nia ne w kosz cie ener gii
z da nej tech no lo gii. Je że li tak nie jest, tech -
no lo gia o naj wyż szej kon ku ren cyj no ści nie
prze bi ja się na ryn ku wy twa rza nia i nie wy -
pie ra in nych tech no lo gii. Kró lu ją zaś
na nim tech no lo gie nie kon ku ren cyj ne. Kla -
sycz nym przy kła dem jest ener ge ty ka wia -
tro wa, ge ne ru ją ca ogrom ne za po trze bo wa -
nie na za so by sie cio we i usłu gi sys te mo we.
Te kosz ty w ogó le nie są uwzględ nia ne
w ra chun ku in we sto ra ener ge ty ki wia tro -
wej. Ma my ta ki sam cer ty fi kat dla elek -
trow ni wia tro wej oraz mi kro bio ga zow ni
pod łą czo nej bez po śred nio do sie ci we -
wnętrz nej od bior cy, gdzie nie ma żad ne go
za po trze bo wa nia ani na in we sty cje sie cio -
we, ani na usłu gi sys te mo we. Na wet prze -
ciw nie, mi kro bio ga zow nia (z ma szy ną
syn chro nicz ną, zdol ną do pra cy au to no -
micz nej) mo że re ali zo wać co raz bar dziej
po trzeb ną usłu gę od dol ne go fi la ru bez pie -
czeń stwa elek tro ener ge tycz ne go. Ta ki stan
rze czy do pro wa dził do wy na tu rze nia sys te -
mu cer ty fi ka tów. To zu peł nie ina czej dzia -
ła w in nych kra jach, zwłasz cza w Niem -
czech.

Ko lej ny pro blem. Otóż za sta na wiam się,
gdzie w Pol sce znaj du je się ośro dek od po -
wie dzial ny za ra cjo nal ność dzia łań w na -
szej ener ge ty ce od na wial nej? W War sza -
wie na Pla cu Trzech Krzy ży – w Mi ni ster -
stwie Go spo dar ki, czy na ul. Chłod nej
– w URE?... 

– R. Ga jew ski: – A mo że na ul. Żu ra -
wiej, bądź też na ul. Wa wel skiej?...

– J. Po pczyk: – ... no wła śnie, gdzie?
Dla cze go nie na ul. Wspól nej/Cha łu biń -
skie go – w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry?
Sta wiam te zę, iż obec ny układ kom pe ten cji
w ob sza rze ener ge ty ki od na wial nej, jest
u nas cał ko wi cie nie wła ści wy. Prze cież
ener ge ty ka roz pro szo na ma in ne ce chy, in -
ne wła ści wo ści. Rzą dzi się zu peł nie in ny mi
pra wa mi niż tra dy cyj na ener ge ty ka. Ma my
Na ro do wy Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska

i Go spo dar ki Wod nej, czy li in sty tu cję zbie -
ra ją cą opła ty za stęp cze wy no szą ce mi liar -
dy zło tych. I za te mi liar dy zło tych, tej in -
sty tu cji nie uda ło się wy kre ować pol skiej
pro gre syw nej spe cjal no ści w dzie dzi nie
od na wial nych źró deł ener gii (współ spal nie
jest za prze cze niem ra cjo nal ne go dzia ła -
nia). Do fi nan so wa niem pro jek tów rzą dzi
cał ko wi ty przy pa dek. Ta spra wa po win na
zo stać pod da na po głę bio nej ana li zie.

Re asu mu jąc, sys tem cer ty fi ka tów był
do brze po my śla ny, jed nak w prak ty ce zo -
stał spa pra ny. Ich mno gość za ma za ła ob -
raz. Cer ty fi kat po wi nien być je den, a w je -
go wy ce nie na le ży uwzględ niać kosz ty śro -
do wi sko we, sie cio we i sys te mo we. Ma my

już pro jekt roz po rzą dze nia do ty czą ce go
ener ge ty ki od na wial nej, w któ rym za kła da
się, iż do 2020 r. bę dzie ona do star cza -
ła 18,7% ener gii. Jest to po li tycz ny cel,
któ ry po win ni śmy osią gnąć jak naj niż szym
kosz tem. Je że li za brak nie nam ta nich tech -
no lo gii do pie ro wów czas, we dług za sa dy
kosz tów krań co wych, po win na wejść
na wiel ką ska lę hor ren dal nie dro ga (je śli
się uwzględ ni kosz ty ze wnętrz ne) ener ge -
ty ka wia tro wa.

– K. Sa dow ski: – Nie ma wąt pli wo ści,
że dy wer sy fi ka cja od na wial nych źró deł
ener gii jest rze czą ko niecz ną. Pań stwo,
usta wo daw ca nie ma jed nak po glą du, co
wy raź nie wi dać, któ re tech no lo gie bar -
dziej, a któ re mniej pro mo wać. Cer ty fi ka ty
są na szym, pew nym do rob kiem. Je że li wy -
czer pa ły swo je moż li wo ści, to co w za -
mian?

– T. Go lec: – Chciał bym zwró cić uwa gę
na ko niecz ność sta bil no ści sys te mów
wspar cia od na wial nych źró deł ener gii. Je -
że li bo wiem ro bi my ana li zę tech nicz no -
-eko no micz ną in we sty cji ener ge tycz nej, to
ro bi my ją na co naj mniej 15 lat. I te raz, gdy
po pię ciu la tach zmie ni my wa run ki gry, to
dla in we sto ra mo że się to za koń czyć fa tal -
nie. Był bym za utrzy ma niem sys te mu cer -
ty fi ka tów, przy rów no cze snym udo sko na le -
niu, zra cjo na li zo wa niu go, bez dal sze go
roz sze rza nia o ko lej ne. Na le ża ło by rów no -
cze śnie uru cho mić in ne sys te my wspar cia
by śmy mo gli się do ro bić ja kiejś ty po wo
pol skiej tech no lo gii, wy ge ne ro wa nej w kra -
ju, a nie ku po wać np. bio ga zow nie z Nie -
miec. Ko niecz na jest tak że kon cen tra cja
środ ków na okre ślo nych ce lach. Dziś bo -
wiem środ ki są „roz my wa ne”, tak jak mia -
ło to miej sce w pro jek tach stra te gicz nych.

– K.J. Wia trow ski: – Z ja ko ścią pra wa
w Pol sce, zwłasz cza go spo dar cze go, ma my
cią gle pro ble my. Tym cza sem, jak re agu je
na nie biz nes, któ ry re pre zen tu ję? Otóż po -
zy tyw ne de cy zje biz ne so we po dej mu je się
wte dy, gdy po ziom wia ry god no ści oto cze -
nia, zwłasz cza pra wa, gwa ran tu je zwrot za -
in we sto wa ne go ka pi ta łu. Ob ser wu je my
więc re gu la cje unij ne, pol skie pra wo, ry -
nek i po dej mu je my de cy zję o bu do wie blo -
ku ener ge tycz ne go de dy ko wa ne go bio ma -
sie. Bo za kła da my, że po nie sio ne na kła dy
zwró cą się nam w per spek ty wie kil ku na stu
lat. My po dwóch, czy trzech la tach nie mo -
że my na gle zde rzyć się ze zmie nio ny mi re -
gu ła mi gry.

– T. Go lec: – In we sty cje w ener ge ty ce są
ka pi ta ło chłon ne. Dla te go, choć nie ko cha -
my współ spa la nia bio ma sy w ener ge ty ce,
to je sto su je my, bo jest ta nie. Z ko lei, ko ge -
ne ra cja na bio ma sie nie roz wi ja się, bo
w obec nych wa run kach jest nie opła cal na.

– C. Mi sie wicz: – Każ dy fun dusz, któ ry
wcho dzi w ja ki kol wiek biz nes li czy kosz ty
wyj ścia z nie go. I co ma zro bić in we stor,
gdy w sy tu acji bra ku sta bil no ści wa run ków

Ryszard Gajewski
– Prezes Zarządu Polskiej Izby Biomasy

Dr inż. Tomasz Golec
– Kierownik Pionu Cieplnego

w Instytucie Energetyki



w ja kich dzia ła, nie jest w sta nie pre cy zyj -
nie skal ku lo wać in we sty cji w okre sie
zwro tu z tej in we sty cji? Nie jest w sta nie
okre ślić war to ści in we sty cji w mo men cie
jej sprze da ży, kosz tu za mia ny pa li wa itd.
W przy pad ku współ spa la nia spra wa jest
pro sta – re zy gnu je my z 20% bio ma sy
i wcho dzi my w in ne, al ter na tyw ne pa li wo.
Na to miast w przy pad ku blo ków de dy ko -
wa nych bio ma sie w du żej ener ge ty ce, sa -
me ukła dy trans por tu są to, od dziel ne,
ogrom ne przed się wzię cia in we sty cyj ne.
Za kła dam, że moż na do ko nać kon wer sji
ko tła na bio ma sę na in ne pa li wo. Ale co
zro bić z sys te mem trans por tu i ma ga zy no -
wa nia? To jest ogrom ny koszt wyj ścia z te -
go biz ne su gdy prze sta je się opła cać, bo nie
ma sta bil no ści wa run ków je go dzia ła nia.
• Wie lo krot nie by ła tu po ru sza na kwe -

stia ko niecz no ści ist nie nia sta bil ne go sys -
te mu wspar cia od na wial nych źró deł ener -
gii. Jak za tem na le ży zmo der ni zo wać i zra -
cjo na li zo wać obec nie funk cjo nu ją cy sys -
tem cer ty fi ka tów, bez na ru sza nia sta bil no -
ści wspar cia od na wial nych źró deł ener gii?

– R. Ga jew ski: – Gdy wpro wa dza no
u nas sys tem cer ty fi ka tów, wy da wał się on
roz wią za niem bar dzo no wo cze snym.
Z upły wem lat sto pień je go no wo cze sno ści
ma lał, a dziś, w Eu ro pie, sys tem cer ty fi ka -
tów ma ją tyl ko dwa kra je. Wszyst kie in ne
kra je zmie ni ły ten sys tem na bar dziej sta -
bil ny dla in we sto rów, w któ rym zna ją ce nę
ener gii za lat 15–20. Sys tem cer ty fi ka tów
jest ko rzyst ny dla du żych wy twór ców
ener gii. Rów no cze śnie, eli mi nu je ma łych,
unie moż li wia roz wój ener ge ty ki roz pro -
szo nej, mi kro ge ne ra cji. Przy czym, tym
du żym za pew nia sta bil ność dzia ła nia
do 2017 ro ku. A co bę dzie po tem? Sys tem
wspar cia ener ge ty ki od na wial nej po wi nien
być zróż ni co wa ny na ten dla ma łych i dla
du żych wy twór ców ener gii. Tyl ko z kim
na ten te mat roz ma wiać? Znam przy naj -
mniej sześć ad re sów, pod któ ry mi zaj mu ją
się ener ge ty ką od na wial ną. Je że li trzech
z tych part ne rów do ga da się ze so bą, to już
z po zo sta ły mi w ża den spo sób nie mo że.

– T. Go lec: – Naj więk szy ko cioł na bio -
ma sę w Pol sce po wsta nie w Elek trow ni Po -
ła niec. Zwró co no się do In sty tu tu z py ta -
niem, czy któ ryś z ko tłów od sta wio nych
po 2015 ro ku da się prze ro bić w 100%
na bio ma sę – my śla no o ko tłach „beł cha -
tow skich” i o mo cy 200 MW. Przy oka zji
stwier dzi li śmy, iż nie ma na świ cie ko tła
na bio ma sę tej wiel ko ści ja ki chce się wy -
bu do wać w Po łań cu. Oczy wi ście, im więk -
sza in we sty cja, tym więk sze ry zy ko in we -
sty cyj ne i tym więk szej wa gi na bie ra pro -
blem sta bil no ści re guł gry. Wy da je się rze -
czą ko niecz ną zróż ni co wa nie wspar cia od -
na wial nych źró deł ener gii w du żej ener ge -
ty ce i roz pro szo nej.

– M. Sło ma: – Met so Po wer jest do staw -
cą tech no lo gii do spa la nia bio ma sy. Met so

do star czy ło naj więk szy ko cioł bio ma so wy
na świe cie o mo cy 250 MWe. Jest to ko cioł
wie lo pa li wo wy, któ ry mo że pra co wać za -
rów no na sa mej bio ma sie jak i na sa mym
wę glu. Al hol men skraft zlo ka li zo wa ne jest
na za chod nim wy brze żu Fin lan dii i in ten -
cją in we sto ra by ło aby ko cioł pra co wał
przede wszyst kim na bio ma sie. Met so Po -
wer jest rów nież do staw cą flu idal nych ko -
tłow bio ma so wych (BFB -ze sta cjo nar nym
zło żem flu idal nym) lub wie lo pa li wo wych
(CFB – z cyr ku la cyj nym zło żem flu idal -
nym) śred niej wiel ko ści (ok. 20 MWe -100
MWe) jak pro jek ty re ali zo wa ne w PGE
Dol na Od ra Elek trow nia Szcze cin (BFB 65
MWe) czy Ostro łę ka (CFB 50 MWe). Przy -

szłość dla bio ma sy jest jed nak rów nież
w ener ge ty ce roz pro szo nej. Met so ma dla
niej tech no lo gie, ale jak do tąd ani jed ne go
te go ty pu obiek tu nie uda ło się sprze dać
w Pol sce.

– R. Ga jew ski: – Dzie je się tak za spra -
wą dwóch pod sta wo wych przy czyn.
Pierw sza – o czym już mó wi li śmy, sys tem
cer ty fi ka tów w obec nym kształ cie nie
uwzględ nia po trzeb, spe cy fi ki ener ge ty ki
roz pro szo nej. Dru ga – zwią za na jest z tym,
że w NFO ŚiGW pro jek ty o war to ści do 10
mln zł, nie wzbu dza ją za in te re so wa nia.
Tym cza sem, bio ma sa to ty po we lo kal ne
pa li wo, któ re go nie po win no się jak wę giel
wo zić po Pol sce lecz zu ży wać w miej scu
wy two rze nia. Wte dy ma to sens eko lo gicz -
ny i eko no micz ny.

– M. Sło ma: – W Wiel kiej Bry ta nii je ste -
śmy za an ga żo wa ni w pro jekt na bio ma sie
o mo cy 300 MWe, gdzie bio ma sa bę dzie
wo żo na stat ka mi z Ame ry ki Po łu dnio wej.

– J. Po pczyk: – Je śli świat w dzie dzi nie
wy ko rzy sta nia bio ma sy wszedł chwi lo wo
na ścież kę so cja li zmu, to z niej szyb ko zej -
dzie, bo rów nie szyb ko ten non sens zo sta -
nie ob na żo ny. W Po łań cu ma po wstać 190
MWe na bio ma sę, to ozna cza zu ży cie
ok. 1,2 mln ton rocz nie, z ca łym sys te mem
lo gi stycz nym zwią za nym z za opa trze niem
blo ku w bio ma sę (w przy ro dzie roz pro szo -
ną). Kto od po wie za re gu la cje, któ re pro -
wa dzą do ta kich in we sty cji?

– T. Go lec: – Gdy by się nie opła ca ło, to
by nie bu do wa li. Sko ro uwa run ko wa nia ze -
wnętrz ne czy nią tę in we sty cję opła cal ną, to
po wsta je.

– J. Po pczyk: – To nie są na tu ral ne uwa -
run ko wa nia ze wnętrz ne lecz sztucz ne, nie -
ra cjo nal ne, rzą do we. Pro szę zo ba czyć jak
to dzia ła w Niem czech. Środ ki z ener ge ty -
ki wiel kiej ska li są in we sto wa ne w ener ge -
ty kę od na wial ną roz pro szo ną. U nas na to -
miast przez sys tem cer ty fi ka tów są do niej
z po wro tem za wra ca ne na po kry cie ro sną -
cych kosz tów. To naj mniej efek tyw ny spo -
sób pod no sze nia cen ener gii elek trycz nej.
W od nie sie niu do ener ge ty ki roz pro szo nej
za miast cer ty fi ka tów eks plo ata cyj nych na -
le ży wpro wa dzić cer ty fi ka ty in we sty cyj ne.

– K. Sa dow ski: – Mó wi my tu o wy ko -
rzy sta niu bio ma sy w ener ge ty ce, za po mi -
na jąc o ko niecz no ści po wsta nia ryn ku bio -
ma sy. Du ża ener ge ty ka wcho dząc w jej
wy ko rzy sta nie, przy czy nia się do po wsta -
nia te go ryn ku, z któ re go bę dzie ko rzy sta ła
ener ge ty ka roz pro szo na. Te go nie wol no
ba ga te li zo wać. Ma ła ener ge ty ka, opar ta
na bio ma sie, nie ru szy bo wiem bez po wsta -
nia ryn ku te go pa li wa, ca łej, obu do wu ją cej
go lo gi sty ki.
• Dość po wszech nie pa nu je opi nia, że

gdy by ce ny ener gii elek trycz nej uwzględ -
nia ły kosz ty ze wnętrz ne, to tech no lo gie
OZE by ły by kon ku ren cyj ne w sto sun ku
do tech no lo gii ga zo wych, czy wę glo wych.
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Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk
– Politechnika Śląska
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Je że li zgo dzić się z tą te zą, to w kon se -
kwen cji na le ża ło by uznać, że gra ni cę
wspar cia eko no micz ne go po win na wy zna -
czać wy so kość unik nię tych kosz tów ze -
wnętrz nych w sto sun ku do tech no lo gii do -
mi nu ją cej na ryn ku, a więc okre śla ją cej
po ziom ce ny ryn ko wej. Jest oczy wi ście
kło pot z okre śle niem ja kie są w Pol sce
kosz ty ze wnętrz ne dla po szcze gól nych
tech no lo gii ener ge tycz nych, bo do tych -
czas w kra ju nie prze pro wa dzo no na ten
te mat po waż nych ba dań. Za kła da jąc, że
są one po dob ne jak w in nych kra jach UE
moż na po sta wić te zę, że więk szość tech no -
lo gii OZE wspie ra na jest zbyt wy so ko. Jak
dłu go ta ki sys tem mo że być sto so wa ny?

– J. Po pczyk: – Je że li spoj rzy my dziś
na ener ge ty kę wę glo wą i od na wial ną, to
jed nej do ty czą ka ry, a dru giej do pła ty.
Rów no cze śnie, nie do unik nię cia są wzro -
sty cen ener gii. Roz wój od na wial nych źró -
deł ener gii bę dzie pro wa dził do spad ku
kosz tów wy twa rza nia ener gii w tych źró -
dłach. Z ko lei, kosz ty re duk cji emi sji CO2
bę dą pro wa dzi ły do wzro stu kosz tów wy -
twa rza nia ener gii w źró dłach wę glo wych.
Te dwie krzy we kosz tów zmie rza ją
do prze cię cia się. W tej sy tu acji nie moż na
bu do wać (ma ni pu la cyj nie) świa do mo ści,
że ener ge ty ka od na wial na wy ma ga sta łe go
do fi nan so wa nia. In we sto rzy zda ją so bie
do sko na le spra wę, że ok. 2020 r. od na wial -
ne źró dła ener gii nie bę dą po trze bo wa ły
żad nych do ta cji.

– K. Sa dow ski: – Tyl ko jak my w tych
wa run kach ma my roz wi jać ko ge ne ra cję?
W obec nych wa run kach bar dziej praw do -
po dob ne jest odłą cza nie się od bior ców
od scen tra li zo wa nych sys te mów cie płow -
ni czych i prze cho dze nie na „in dy wi du al ne
pie cy ki” oraz ma łe ko tłow nie.

– J. Po pczyk: – In kor po ra cja kosz tów
ze wnętrz nych do kosz tów pa li wa (i rów no -
cze sna re duk cja ak cy zy) roz wią za ła by ten
pro blem. Sys tem mu si być tak usta wio ny,
by z każ dej me ga wa to go dzi ny ener gii za -
war tej w pa li wie pier wot nym in we stor
(i każ dy na byw ca pa li wa) wy ko rzy sty wał
mak si mum te go, co się da uzy skać na ryn -
kach koń co wych ener gii (ener gii elek trycz -
nej, cie pła, pa liw trans por to wych). W ta -
kim ukła dzie ko ge ne ra cja mu si wy grać.

– J. Ra kow ski: – Wszyst kie spra wy,
o któ rych tu do tych czas Pa no wie mó wi li -
ście, są oczy wi ście ogrom nie waż ne. Re -
alia pol skie są jed nak ta kie, że: po pierw sze
– w da ją cej się prze wi dzieć przy szło ści,
czy to się ko muś po do ba czy też nie, bę dzie
u nas do mi no wa ła jed nak du ża ener ge ty ka
wę glo wa, po dru gie – współ spa la nie bio -
ma sy z wę glem jest u nas w kil ku elek trow -
niach fak tem. Na ca łym świe cie ro bi się to
w stu kil ku dzie się ciu elek trow niach. Oczy -
wi ście współ spa la nie ma wie le wad, ale
jest re al ne i przy no si okre ślo ne ko rzy ści.
Tech no lo gie ogra ni cza nia emi sji CO2 po -

przez zga zo wa nie wę gla, czy też po przez
wy chwy ty wa nie CO2 ze spa lin, są sza le nie
dro gie. W mo im od czu ciu wpół spa la nie
bio ma sy, jest obec nie je dy ną re al ną me to dą
ogra ni cza nia emi sji CO2 z du żej ener ge ty ki
wę glo wej. Czy za tem nie na le ża ło by do -
sko na lić te go co już ma my? In ne bo wiem
roz wa ża nia na ten te mat są in te re su ją ce
aka de mic ko, ale chy ba nie zbyt prak tycz ne.

– J. Po pczyk: – Je że li mó wi my o współ -
spa la niu, to pa mię taj my o je go spraw no ści.
Po dru gie – za cznij my wresz cie ro bić
w ener ge ty ce cią gnio ny ra chu nek kosz tów,
uwzględ nia ją cy np. koszt trans por tu bio -
ma sy. No i niech du ża ener ge ty ka prze sta -
nie dre no wać ry nek bio ma sy, a za cznie zaj -

mo wać się czym po win na. Prze cież blok
w Po łań cu, o rocz nym zu ży ciu bio ma sy 1,2
mln ton nie wy grał by kon ku ren cji na ryn -
ku, na któ rym trze ba kon ku ro wać o re duk -
cję CO2 i re duk cję zu ży cia pa liw ko pal -
nych (ce le Pa kie tu 3x20), gdy by wspo ma -
ga nie by ło jed no li te dla ener gii elek trycz -
nej, cie pła i pa liw trans por to wych. Gdy by
jed no li cie by ły uwzględ nio ne kosz ty trans -
por tu bio ma sy (i ca łej lo gi sty ki)! 

– T. Go lec: – Spraw ność ko tła wę glo we -
go jest wyż sza niż bio ma so we go. W związ -
ku z tym bu do wa nie ko tła na bio ma sę jest
mniej ko rzyst ne niż jej współ spa la nie.
• Wy da je się, że na kan wie tech no lo gii

ener ge tycz ne go wy ko rzy sta nia bio ma sy
war to pod jąć wą tek za so bów bio ma sy
w Pol sce i ra cjo nal ne go ich wy ko rzy sta -
nia. Owe za so by nie są nie wy czer pa ne.

– T. Go lec: – Na to py ta nie znacz nie bar -
dziej pre cy zyj nie mógł by od po wie dzieć
przed sta wi ciel In sty tut Upra wy Na wo że nia
i Gle bo znaw stwa w Pu ła wach, ale nie do -
tarł na na szą dys ku sję. Ja na to miast po wie -
dział bym tak – jesz cze kil ka in sta la cji
wspól spa la nia bio ma sy na po zio mie kil ka -
set ty się cy ton rocz nie każ da i za brak nie
tej, któ ra jest obec nie w kra ju do stęp na.
A o tej, któ ra jest do stęp na, moż na obec nie
mó wić w od nie sie niu do bio ma sy le śnej
i sło my. Do pie ro w per spek ty wie, o upra -
wach ener ge tycz nych. Pro wa dzo ne są pra -
ce nad wska za niem te re nów pod plan ta cje
ro ślin ener ge tycz nych i osza co wa niem ich
po ten cja łu tech nicz ne go oraz eko no micz -
ne go. Z za cho wa niem bio róż no rod no ści,
omi nię ciem te re nów „Na tu ra 2000” itd. I tu
moż na by mó wić o znacz nym, per spek ty -
wicz nym po ten cja le bio ma sy. 

– R. Ga jew ski: – Bio ma sę rol ną moż na
po dzie lić na trzy jak by ka te go rie – sło ma,
trwa łe użyt ki zie lo ne i wie lo let nie plan ta -
cje ro ślin ener ge tycz nych. Je że li cho dzi
o te ostat nie, to od 2007 r. nie tyl ko nie roz -
wi ja ją się, po za jed ną plan ta cją za ło żo ną
dla po trzeb Dal ki, ale ostat nio otrzy mu ję
sy gna ły o, wręcz, li kwi da cji plan ta cji. A to
dla te go, że bra ku je ja sne go wspar cia,
zwłasz cza na eta pie za kła da nia plan ta cji,
co jest bar dzo kosz to chłon ne oraz gwa ran -
cji kon trak ta cji bio ma sy ze stro ny du żej
ener ge ty ki, któ ra nie wy cią gnę ła do plan ta -
to rów przy ja znej rę ki. Wresz cie, ma my ta -
kie sy tu acje jak od mo wa od bio ru przez
PAK pe le tów ze sło my, ze wzglę du na ko -
ro zję ko tłów. Je że li cho dzi o obec ny po ten -
cjał bio ma sy rol nej, to – za leż nie kto po da -
je da ne, bar dzo się od sie bie róż nią – wie -
lo let nich plan ta cji ro ślin ener ge tycz nych
jest 10 tys. ha, co da je rocz nie 90–120 tys.
ton bio ma sy, sło ma z prze zna cze niem
na ce le ener ge tycz ne – 3,5 mln ton rocz nie,
trwa łe użyt ki zie lo ne – 2,5–3 mln ton rocz -
nie i bio ma sa le śna, w 2020 r. – ok. 6 mln
ton. Zu ży cie bio ma sy na ce le ener ge tycz ne
w 2009 r. wy nio sło u nas 4,5 mln ton.

Doc. dr inż. Janusz Rakowski
– Instytut Energetyki

Dr inż. Krzysztof Sadowski
– Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju

w Elektrociepłowni Białystok S.A.



W 2020 r. bę dzie my po trze bo wa li po nad 20
mln ton. A ma my jej obec nie kil ka na ście
mi lio nów ton. Resz ta mu si po cho dzić z ce -
lo wych upraw ro ślin ener ge tycz nych, od -
po wied nio zlo ka li zo wa nych, by bio ma sy
nie wo zić po kra ju.

– C. Mi sie wicz: – Prze cież ktoś te wie lo -
let nie ro śli ny ener ge tycz ne mu si upra wiać.
Mu szą więc być lu dzie ma ją cy zie mię, chę -
ci, wie dzę, wy po sa że nie, ka pi tał, mu si im
się to opła cać. Po win ni być od po wied nio
zor ga ni zo wa ni, by do star czyć sto sow nie
du żą ilość bio ma sy. Ko niecz ne jest za pew -
nie nie ca łej lo gi sty ki ma ga zy no wej, trans -

por to wej itd. Czy my to wszyst ko ma my
za pew nio ne? 

– T. Go lec: – W ana li zach ja kie pro wa -
dzi na ten te mat JUNG, wszyst kie te kwe -
stie są roz wa ża ne. Ana li zo wa ny jest rów -
nież czyn nik ludz ki.

– R. Ga jew ski: – Ty le, że to wszyst ko
dzie je się w sfe rze teo re tycz nej. Ko niecz ne
jest stwo rze nie w prak ty ce wzor co we go
roz wią za nia tych pro ble mów, któ re moż na
by zo ba czyć, do tknąć.

– K. J. Wia trow ski: – Ja ko od bior ca
bio ma sy upar cie szu kam wia ry god nych da -
nych do ty czą cych po ten cja łu bio ma sy
w kra ju. I gdzie ucho przy ło żyć, tam in ne
da ne na ten te mat. Mię dzy in ny mi są ta kie,
że na upra wę ro ślin ener ge tycz nych moż na
w kra ju prze zna czyć mi lion hek ta rów
grun tów. Je że li przy jąć plo ny na po zio -
mie 16 ton z ha, da je to 16 mln ton bio ma -
sy rocz nie.

– T. Go lec: – Są dzę, iż plo ny z ha na le ży
przy jąć na po zio mie nie więk szym niż 12
ton z hek ta ra. To i tak bę dzie do brze.

– K. Sa dow ski: – To nie zmie nia po sta ci
rze czy. Z te go co pa no wie mó wią wy ni ka,
że są jed nak moż li wo ści, me cha ni zmy po -
zwa la ją ce na to, że mo że my mieć w kra ju
znacz ny po ten cjał bio ma sy do wy ko rzy sta -
nia na ce le ener ge tycz ne. Gdy po dej mo wa -
li śmy de cy zję o bu do wie ko tła de dy ko wa -
ne go bio ma sie, roz ma wia li śmy z plan ta to -
rem wierz by ener ge tycz nej, któ ry miał
plan ta cję 700 ha. I „od gra żał się”, że bę dzie
miał 2 tys. ha. Gdy pod ję li śmy osta tecz ną
de cy zję o bu do wie ko tła, plan ta tor zli kwi -
do wał plan ta cję i to przed pod ję ciem jesz -
cze ja kich kol wiek ne go cja cji ce no wych
z na mi. Praw do po dob nie oka za ło się to bo -
wiem dla nie go nie opła cal ne ze wzglę du
na roz bież ność mię dzy ocze ki wa ny mi
a rze czy wi sty mi wiel ko ścia mi zbio rów.

Spra wa na stęp na. Mó wi się tu jed nym
tchem o bio ma sie, wszyst kie jej ro dza je
wrzu ca jąc do jed ne go wor ka. Tym cza sem,
nie każ dą bio ma sę da się w ogó le spa lić, in -

na na da je się z ko lei tyl ko do współ spa la -
nia itd.

– K. J. Wia trow ski: – Np. sło ma nisz czy
urzą dze nia, mie li śmy za du żo od sta wień
ko tłów, jej spa la nie sta ło się dla nas nie -
opła cal ne. Jed nym cię ciem wy eli mi no wa -
li śmy ze spa la nia sło mę, z wiel ki mi pro ble -
ma mi dla jej do staw ców. Za stę pu je my ją
bio ma są za mor ską. W Ni ge rii le ży do
wzię cia 100 mln ton łu sek pal my ole istej.
Kwe stia tyl ko do wie zie nia i ro bi my to.
Cie ka we tyl ko ja ki jest te go efekt eko lo -
gicz ny i na ile po do ba się pre mie ro wi Paw -
la ko wi to, że spa la my bio ma sę z Ni ge rii,
za miast z Pol ski. 

– T. Go lec: – Przy go to wy wa na jest dy -
rek ty wa, któ ra bę dzie licz bo wo okre śla ła
ja ka jest unik nię ta emi sja CO2 w przy pad -
ku róż nych ro dza jów bio ma sy. I ist nie je
praw do po do bień stwo, że bio ma sy spro wa -
dza ne z du żych od le gło ści bę dą mia ły ten
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Dr inż. Mariusz Słoma
– Dyrektor Naczelny

Metso Automation Polska Sp. z o.o.

Dr Mirosław Duda
– ARE

Krzysztof Jerzy Wiatrowski
– Prezes Zarządu,

Dyrektor Naczelny „PAK Biopaliwa” Sp. z o.o.

Globalne zu¿ycie biomasy

1 186 Mtoe

Nowoczesne zu¿ycie biomasy

462 Mtoe

Tradycyjne zu¿ycie biomasy
(1

724 Mtoe

Biopaliwa
(2

24.4 Mtoe

Ciep³o

293 Mtoe

En.el + chp
(3

80.7 Mtoe

Straty

63.9Mtoe

Przemys³

188.6Mtoe

Budynki

104.4Mtoe

Światowe wykorzystanie biomasy dla potrzeb energetycznych w roku 2006
Ozna cze nia:
1) tra dy cyj ne (pry mi tyw ne) ogrze wa nie bez po śred nie + go to wa nie
2) 40 Gl (Gi ga li trów) bio eta no lu + 3 Gl bio die sla 
3) sko ja rzo ne wy twa rza nie ener gii elek trycz nej i cie pła



wskaź nik tak nie ko rzyst ny, że ich wy ko -
rzy sta nie sta nie się nie opła cal ne. 

– M. Sło ma: – Ma ła ener ge ty ka  – roz -
pro szo na, to blo ki o mo cy 5–8 MWe. I ma -
my ta kie kom plet ne blo ki na bio ma sę, ale
ge ne ral nie po cho dze nia le śne go. Cho dzi
o uzy ski wa nie okre ślo nych spraw no ści,
tem pe ra tu ry pa ry itd. Z bio ma sa agro - z ro -
ślin jed no rocz nych w tym ze sło mą jest
ina czej, zde rza my się tam bo wiem z wy so -
ką za war to ścią chlo ru i ko ro zją chlo ro wą
oraz z wy so ką za war to ścią me ta li al ka licz -
nych, któ re zna czą co ob ni ża ją tem pe ra tu rę
mięk nię cia po pio łów. Po wo du je to – przy
du żym udzia le pro cen to wym w pa li wie
– de gra da cję urzą dzeń tech no lo gicz nych.
Do ty czy to szcze gól nie wy so ko pa ra me tro -
wych ko tłów ener ge ty ki za wo do wej nie
pro jek to wa nych ory gi nal nie do współ spa -
la nia bio ma sy Zre ali zo wa li śmy też w Pol -
sce pro jek ty kon wer sji 4 ko tłów OP 140,
jest ich w kra ju kil ka dzie siąt, któ re moż na
prze ro bić na spa la ją ce wy łącz nie bio ma sę
w tech no lo gii flu idal nej BFB. To wy jąt ko -
wo eko no micz ne przed się wzię cie, po zo sta -
je bo wiem ca ła in fra struk tu ra, któ rej nie
trze ba bu do wać. Na szą in ten cją w do star -
cza niu tech no lo gii nie są jed nak wy łącz nie
ko tły bio ma so we lecz tak że wie lo pa li wo -
we spa la ją ce rów nież np. od pa dy kwa li fi -
ko wa ne.

– J. Po pczyk: – Mó wiąc o po ten cja le
bio ma sy w Pol sce ca ły czas mó wi my o bio -
ma sie od pa do wej oraz o ro śli nach wie lo let -
nich. Gdy na to miast uwzględ ni my ro śli ny
jed no rocz ne, to ten po ten cjał nie po mier nie
ro śnie i zmie nia się je go struk tu ra. W ubie -
głym ro ku nad pro duk cja zbo ża wy nio sła
w Pol sce 4–6 mln ton, a Mi ni ster stwo Go -
spo dar ki wpro wa dzi ło po spiesz nie w ży cie
roz po rzą dze nie umoż li wia ją ce je go współ -
spa la nie. War to też pa mię tać, że rol nic two
ener ge tycz ne u nas ist nia ło za wsze.
W 1939 r. mie li śmy 5 mln, a w 1950 r. pra -
wie 3 mln ko ni. Jed nost ka pa szo wa przy pa -
da ją ca na ko nia, to 1,5 ha grun tu. To ozna -
cza, że w prze szło ści, ale w no wych gra ni -
cach pań stwo wych, na rol nic two ener ge -
tycz ne (na wy ży wie nie ko ni) prze zna cza li -
śmy oko ło 4,5 mln ha. W ubie głym ro ku
mie li śmy do czy nie nia z pa le niem na wsi
ży tem i jęcz mie niem (15 GJ/t), któ re rol nik
mógł sprze dać po 250 zł za to nę, gdy to na
wę gla (25 GJ/t) kosz to wa ła go 700 zł. To
ozna cza, że w rol nic twie pro du ku je się
ener gię ta niej niż w ko pal niach. Do dat ko -
wo chło pi re du ku ją emi sję CO2 i nie otrzy -
mu ją pro fi tów z cer ty fi ka tów. To są praw -
dzi we pro ble my zwią za ne z za so ba mi bio -
ma sy i spo so bem ich wy ko rzy sta nia w Pol -
sce wy ni ka ją cym z rzą do wych re gu la cji. 
•Nie po ru sza li śmy do tąd sze rzej pro ble -

mu wy ko rzy sta nia bio ma sy w cie płow nic -
twie.

– K. Sa dow ski: – Są dzę, że ist nie je ko -
niecz ność uru cho mie nia me cha ni zmów,

któ re wręcz zmu sza ły by do roz wo ju zie lo -
nej ko ge ne ra cji.

– J. Po pczyk: – Spraw ność w ko ge ne ra -
cji się ga 90%. Ma my więc wy so ką re duk -
cję emi sji CO2 oraz pa liw ko pal nych.
Wszyst kie roz wią za nia zmie rza ją do te go,
choć nie u nas, by pro mo wać ta kie roz wią -
za nia.
• Po li ty ka pań stwa, a w kon se kwen cji

pra wo mu szą być spój ne z za cho wa nia mi
in we sto rów.

– K. Sa dow ski: – To klu czo we za gad -
nie nie. Nikt w ener ge ty ce za wo do wej nie
po dej mie in we sty cji opie ra jąc się na pew -
nych zja wi skach je dy nie ko niunk tu ral -
nych.
• Z ko lei w ener ge ty ce roz pro szo nej li -

czy się „kal ku la cja chłop ska”. I ca ła po li -
ty ka pań stwa mu si być na sta wio na na tę
kal ku la cję. Ina czej ener ge ty ka roz pro szo -
na nie bę dzie się roz wi ja ła.

– R. Ga jew ski: – Po pierw sze – pań stwo
pro ble mu ener ge ty ki roz pro szo nej nie
ogar nia. Po dru gie – jest ona dla nie go ma -

ło in te re su ją ca, bo nie moż na te go ob ło żyć
ak cy zą, po dat kiem.

– C. Mi sie wicz: – Tak wy glą da ła by
rzecz w pierw szej fa zie. W mo men cie jed -
nak gdy by ry nek bio ma sy, ener ge ty ka roz -
pro szo na roz wi nę ły się, rzecz wy glą da ła by
ina czej. Kwe stią nie ba ga tel ną by ła by tak że
ak ty wi za cja śro do wisk wiej skich. I prze su -
nię cie czę ści tej gru py za wo do wej ze sfe ry
qu asi pro duk cyj nej do czę ści re al nie pro -
duk cyj nej re dy stry bu ują cej do bu dże tu
część swo ich do cho dó w po sta ci po dat ków.

– K. J. Wia trow ski: – Ener ge ty ka po -
wo li sta je się ad wo ka tem rol nic twa....

– C. Mi sie wicz: – Mo że nie ad wo ka tem,
ale ko łem za ma cho wym roz wo ju i prze -
mian rol nic twa. Ener ge ty ka od na wial na
przy na wią za niu współ pra cy biz ne su, na -
uki i prze my słu jest tak że szan są na po -
wsta nie pew nej pol skiej spe cjal no ści.
• Dzię ku je my za roz mo wę.

Wy kre sy: „No wo cze sne tech no lo gie po zy ski wa nia i ener -
ge tycz ne go wy ko rzy stywa nia bio ma sy”, Mo no gra fia, In -
sty tut Ener ge ty ki, 2010.
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Pro gno zo wa ny po ten cjał tech nicz ny, eko no micz ny oraz ryn ko wy sło my do ener ge tycz ne go wy ko rzy sta nia
[tys. ton]

Pro gno za po ten cja łu eko no micz ne go i ryn ko we go bio ma sy z pro duk cji trwa łych użyt ków zie lo nych do wy ko -
rzy sta nia na ce le ener ge tycz ne w la tach 2010–2020

Pro gno za po ten cja łu eko no micz ne go i ryn ko we go za so bów bio ma sy po cho dze nia le śne go do ener ge tycz -
ne go wy ko rzy sta nia na la ta 2010–2020.



Ener go mon taż -Pół noc S.A. jest jed nym z pre kur so rów bu do wy du żych in sta la cji bio ma so wych na pol skim ryn ku

ener ge tycz nym. Od 5 lat fir ma współ pra cu jąc z wy spe cja li zo wa ny mi biu ra mi pro jek tów i pro du cen ta mi urzą dzeń re -

ali zu je naj więk sze in sta la cje do roz ła dun ku, ma ga zy no wa nia i trans por to wa nia bio ma sy. 

In sta la cja bio ma sy to skom pli ko wa ny układ, w któ rym wszyst kie ele men ty mu szą ze so bą ści śle współ pra -

co wać. Ele men ta mi ty po we go ukła du tech no lo gicz ne go ta kiej in sta la cji są: sta cja roz ła dun ku sa mo cho dów

lub/i wa go nów ko le jo wych, li nia pro duk cji zrę bek, ze spół se pa ra cji nad ga ba ry tu i czę ści me ta lo wych, zbior ni ki ma -

ga zy no we sta lo we lub be to no we dla bio mas wtór nie prze two rzo nych, pla ce ma ga zy no we dla bio ma sy pier wot nej.

Po nad to: li nia trans por tu bio ma sy (prze no śni ki zgrze bło we, prze no śni ki niec ko we, za mknię te prze no śni ki ta śmo we

ze wspo ma ga niem po wietrz nym), le ga li zo wa ne wa gi i pró bo po bie ra ki do roz li czeń, układ za si la nia, ste ro wa nia

i AK PiA, sys te my po moc ni cze i pre wen cyj ne (ppoż, wen ty la cja, od py la nie, mgła wie nie). Nie zbęd ne są tak że in fra -

struk tu ra dro go wa i ko le jo wa oraz pla ce ma ga zy no we i ma new ro we.

Ce chy, za le ty, ko rzy ści ukła dów bio ma so wych bu do wa nych przez Ener go mon taż -Pół noc S.A.

Do tych czas Ener go mon taż -Pół noc S.A., w opar ciu o pro jek ty gru py in ży nier -

skiej WTW/MHC En gi ne ering, wy ko nał trzy du że in sta la cje bio ma so we. 

Elek tro cie płow nia Wro cław

Fir ma zre ali zo wa ła in sta la cję do roz ła dun ku, ma ga zy no wa nia i trans por tu

bio ma sy do zbior ni ka po śred nie go zmo der ni zo wa ne go ko tła OP230. Wy daj -

ność no mi nal na 100 T/h. Pa li wem są pe le ty drzew ne i śru ta rze pa ko wa. In -

Energomontaż-Północ
buduje instalacje rozładunku, magazynowania

i transportu biomasy

Cechy Zalety Korzyści

Elastyczność rozwiązań technicznych Dostosowanie się do:

– rodzajów i jakości stosowanej biomasy;

– sposobu rozładunku;

– oczekiwanej pojemności magazynowej;

– oczekiwanej regulacji i wydajności transportowej.

Możliwość budowy długich zamkniętych linii transportowych.

Systemy sterowania i wizualizacji włączone w systemy nadrzędne.

Instalacja dostosowana do specyfi ki 

wymagań Klienta.

Szerokie spektrum wyboru urządzeń i 

dostawców.

Bezpieczeństwo użytkowania Monitorowanie i zabezpieczenia ppoż włączone w stosowane systemy 

zakładowe.

Minimalizacja problemu wybuchowości pyłów poprzez identyfi kację stref 

zagrożenia i dobór urządzeń i aparatury zgodnej z dyrektywą ATEX.

Systemy prewencji ograniczające zagrożenia.

Zapewnione spełnienie obowiązujących 

przepisów w zakresie budowlanym, ppoż, 

bhp, dyrektyw EU. 

Ciągłe monitorowanie potencjalnych 

zagrożeń.

Emisja pyłów z urządzeń odpylających – do 

10 mg/m3.

Emisja hałasu na granicy obszarów 

chronionych – 45 dB noc / 55 dB dzień.

Redukcja zapylenia poprzez stosowanie układów odpylających w stacjach 

rozładunku, zbiornikach magazynowych a także fi ltrów workowych na 

przenośnikach zamkniętych.

Osłony akustyczne i tłumiki hałasu.

Zapewniona ochrona środowiska zgodnie 

z przepisami dla sąsiadujących

z zakładem stref chronionych.

Zminimalizowanie zapylenia i hałasu 

wewnątrz zakładu.

Dyspozycyjność urządzeń na poziomie 97%. Zastosowanie sprawdzonych rozwiązań technicznych.

Dostawy urządzeń od producentów specjalizujących się w technice 

biomasowej.

Proste, łatwe w obsłudze maszyny i systemy.

Szkolenia personelu obsługi.

Minimalizacja kosztów obsługi i serwisu.

Energomontaż-Północ
buduje instalacje rozładunku, magazynowania

i transportu biomasy



sta la cja jest wy po sa żo na w wę zeł roz ła dun ku sa mo cho dów (wy daj ność 150 T/h) i wa go nów ko le jo wych (wy daj -

ność 200 T/h), zbior ni ki ma ga zy no we 3 x 1600 m3, li nię za mknię tych prze no śni ków ta śmo wych ze wspo ma ga niem

po wietrz nym pro duk cji fir my Bruks o dłu go ści ok 1 km.

Elek tro cie płow nia Bia ły stok

Ener go mon taż -Pół noc S.A. zbu do wał in sta la cję do przy go to wa -

nia, ma ga zy no wa nia i trans por tu bio ma sy do ko tła flu idal ne go

(OP140 prze bu do wa ny na BFB). Pa li wem jest zręb ka drzew na,

zręb ka z od pa dów drzew nych i wierz by ener ge tycz nej, do dat ko wo

bio ma sa rol na (ziar no zbóż

i gra nu lat z od pa dów). In -

sta la cja zo sta ła wy po sa żo na w li nię

pro duk cji zrę bek Bruks Klöckner

o wy daj no ści do 200 m3/h. Zdol ność

ma ga zy no wa wy no si: 2 x 4750 m3,

wy daj ność max. li nii trans por tu

350 m3/h.

Elek trow nia Sta lo wa Wo la

Fir ma zre ali zo wa ła in sta la cję do przy go to wa nia i trans por tu bio ma sy

do przed pa le ni ska zmo der ni zo wa ne go ko tła OP150. Pa li wem są od pa -

dy drzew ne, zręb ka z wierz by ener ge tycz nej, od pa dy ko mu nal ne. In -

sta la cja wy -

po sa żo na jest

w otwar ty ma -

ga zyn od pa -

dów drzew -

nych, wę zeł roz drab nia nia od pa dów w opar ciu o 2-stop nio -

wy ze spół rę ba ków Ha as, wę zeł do zo wa nia i se pa ra cji oraz

li nię prze no śni ków Bruks BT 500 o max. wy daj no ści trans -

por to wej 315m3/h.

Uru cho mie nie, eks plo ata cja i opty ma li za cja ukła dów

Re ali za cja skom pli ko wa nej in sta la cji bio ma so wej to nie ko niec prac Ener go mon ta żu -Pół noc S.A.

Z uwa gi na spe cy fi kę każ de go za kła du, zmia ny prze pi sów i wy ma gań, na le ży prze wi dy wać ko niecz ność opty ma li -

za cji ukła du w fa zie roz ru chu i re gu la cji. W tym ce lu Ener go mon taż -Pół noc za pew nia udział wy spe cja li zo wa nej gru -

py pro jek to wej i roz ru cho wej. 

Zwra ca my uwa gę na pod sta wo we czyn ni ki suk ce su: 

• do kład ne za pla no wa nie do staw bio ma sy, lo gi sty ki trans por tu i cha rak te ry styk urzą dzeń w fa zie pla no wa -

nia in we sty cji;

• za pew nie nie wła ści we go po zio mu eks plo ata cji i ser wi so wa nia urzą dzeń;

• ja kość do star cza nej bio ma sy speł nia ją ca za ło żo ne wcze śniej kry te ria.

Z do świad czeń wy ni ka, że do trzy ma nie pa ra me trów ja ko ścio wych sto so wa nej bio ma sy sta no wi pa ra metr kry tycz ny.

Oto cha rak te ry stycz ne róż ni ce w po dej ściu do te go za gad nie nia:

Potrzeby jakościowe Zamawiającego istotne dla procesów spalania Problemy Wykonawcy (kryteria dla projektanta) i personelu obsługi instalacji

• Wartość opałowa

• Zawartość części niepalnych

• Wilgotność 

•  Ciągłość i powtarzalność jakościowa dostaw (parametry energetyczne)

• Skład chemiczny

• Trwałość (ścieralność)

• Zanieczyszczenia (metal, kamienie)

• Wilgotność (konsolidacja biomasy i transportowalność)

• Powtarzalność jakościowa dostaw (nadgabaryt, trwałość, zanieczyszczenia)

• Zawartość pyłów (szczelność) 

• Wybuchowość pyłów

• Praca w okresie zimowym

00-450 Warszawa, ul. Przemysłowa 30



Elek trow nia Po ła niec zlo ka li zo wa na jest w wo je wódz twie
świę to krzy skim w po bli żu mia sta Po ła niec nad Wi słą,
ok. 100 km od Kra ko wa. Na le ży do gro na naj więk szych pro -
du cen tów ener gii elek trycz nej w Pol sce, zaj mu jąc wśród

nich pią te miej sce, a pierw sze w po łu dnio wo -wschod nim re jo nie
kra ju. 

30 lat w sys te mie
Elek trow nia na le ży do naj młod szych wy twór ców ener gii elek -

trycz nej w Pol sce. De cy zja o jej bu do wie za pa dła na po cząt ku lat
sie dem dzie sią tych. Pierw szy prąd elek trycz ny po pły nął do sie ci
kra jo we go sys te mu elek tro ener ge tycz ne go w ro ku 1979, ru szył
wów czas pierw szy blok o mo cy 200 MW. W 1983 ro ku uru cho -
mio ny zo stał ostat ni, ósmy blok ener ge tycz ny, tym sa mym elek trow -
nia osią gnę ła moc za in sta lo wa ną 1600 MW. W stycz niu 1989 r. zo -
sta ła prze kształ co na w przed się bior stwo pań stwo we no szą ce mia -
no Elek trow ni im. Ta de usza Ko ściusz ki w Po łań cu. Od 1995 ro ku,
dzię ki mo der ni za cji tur bin, moc za in sta lo wa na w elek trow ni zo sta -
ła pod nie sio na do 1800 MW (osiem blo ków ener ge tycz nych każ dy
po 225 MW), co sta no wi oko ło 5,5 proc. mo cy za in sta lo wa nej
w na szym kra ju. Rocz na pro duk cja ener gii elek trycz nej wy no si
oko ło 7 TWh. Po nad to elek trow nia świad czy usłu gi sys te mo we
na rzecz Kra jo we go Sys te mu Ener ge tycz ne go w za kre sie:
• re gu la cji mo cy sys te mem ARCM,
• re gu la cji pier wot nej,
• re gu la cji mo cy bier nej sys te mem AR NE,
• pra cy wy spo wej elek trow ni,
• pra cy po ni żej mi ni mum tech nicz ne go na pa li wie pod sta wo -

wym.
Elek trow nia wy twa rza tak że ener gię ciepl ną, po piół, gips i po -

pio ło -żuż le dla dro go wnic twa i bu dow nic twa.
Obiekt w Po łań cu jest ty po wą elek trow nią sys te mo wą z otwar -

tym ukła dem chło dze nia kon den sa to rów tur bin wo dą po bie ra ną
bez po śred nio z Wi sły. Pod sta wo wym su row cem opa ło wym jest
wę giel ka mien ny, lecz w tro sce o śro do wi sko na tu ral ne, jak rów -
nież ze wzglę dów eko no micz nych od wrze śnia 2004 ro ku, elek -
trow nia opa la na jest mie szan ką wę gla ka mien ne go z bio ma są. Już
na po cząt ku lat 90. zo sta ły prze pro wa dzo ne zmia ny zmie rza ją ce
do zmniej sze nia emi sji szko dli wych ga zów; za czę to od spa la nia
wę gla o niż szej, niż do tąd, za war to ści siar ki. W efek cie na stą pi ło
zmniej sze nie emi sji SO

2
do at mos fe ry o 60 proc. Pod da no mo der -

ni za cji urzą dze nia – wzro sła wy daj ność spa la nia, zmniej szo no zu -
ży cie su row ca, pod nie sio na zo sta ła spraw ność od py la nia spa lin
na elek tro fil trach, spa dła emi sja NO

X
o 30 proc. Emi sję SO

2
znacz -

nie ogra ni czo no dzię ki uru cho mio nej w 1998 r. in sta la cji od siar -
cza nia spa lin. Elek trow nię wy po sa żo no w in sta la cję roz bry zgo we -
go po wietrz ne go schła dza nia wo dy zrzu to wej, któ ra nie po zwa la
na prze kro cze nie do pusz czal nej tem pe ra tu ry 26°C (za po bie ga ter -
micz ne mu ska że niu wód po wierzch nio wych Wi sły). W ce lu ogra -
ni cze nia ha ła su w oto cze niu za kła du wy mie nio no sil ni ki wen ty la -
to rów spa lin na no we, obu do wa ne ma te ria ła mi dźwię ko chłon ny -
mi.

W kwiet niu 1996 r. elek trow nia zo sta ła prze kształ co na w jed no -
oso bo wą spół kę Skar bu Pań stwa, a na stęp nie ja ko jed na z pierw -
szych pol skich elek trow ni zo sta ła w peł ni spry wa ty zo wa na.
W kwiet niu 2000 r. pod pi sa no umo wę pry wa ty za cyj ną, w wy ni ku
któ rej stra te gicz nym in we sto rem zo sta ła fir ma Trac te bel. W lu -

tym 2003 r. Elec tra bel In ter na tio nal Hol dings B. V. z/s w Mo er dijk
Ho lan dia, na le żą cy do Gru py GDF SU EZ, za ku pił od Skar bu Pań -
stwa po zo sta łe ak cje uzy sku jąc 100 proc. Zmie nio no na zwę przed -
się bior stwa na Elek trow nia Po ła niec S.A. – Gru pa Elec tra bel
(w skró cie Elec tra bel Po ła niec S.A.). Obec nie przed się bior stwo
no si na zwę Elek trow nia Po ła niec S.A. – Gru pa GDF SU EZ Ener -
gia Pol ska. Re zul ta tem pry wa ty za cji by ło zdo by cie zna czą ce go in -
we sto ra, któ ry na le ży do ści słej czo łów ki naj więk szych, nie za leż -
nych firm ener ge tycz nych świa ta, bę dą ce go li de rem w dzie dzi nie
usług ener ge tycz nych i prze my sło wych.

W lip cu 2008 r. ra dy nad zor cze dwóch spół ek: fran cu sko -bel gij -
skie go kon cer nu wie lo bran żo we go Su ez i kon tro lo wa ne go przez
pań stwo fran cu skie go kon cer nu Gaz de Fran ce (GdF) na wal nych
zgro ma dze niach pod ję ły uchwa ły o po łą cze niu obu spół ek. W wy -
ni ku fu zji po wsta ło przed się bior stwo o glo bal nym za się gu, dzia ła -
ją ce w oko ło 40 kra jach na 5 kon ty nen tach, bę dą ce li de rem w pro -
duk cji ener gii elek trycz nej, li de rem na ry ku ga zu ziem ne go w Eu -
ro pie, świa to wym li de rem na ryn ku ga zu skro plo ne go (LNG) oraz
eu ro pej skim li de rem usług ener ge tycz nych.

Po ła niec ka elek trow nia ja ko jed na z pierw szych w kra ju zo sta ła
pod da na głę bo kim zmia nom. W 2002 ro ku za rząd elek trow ni
wdro żył pro gram re struk tu ry za cji, któ ry po le gał na wy dzie le niu
z jej struk tur tych dzie dzin usłu go wych, któ re nie by ły bez po śred -
nio zwią za ne z pro duk cją ener gii elek trycz nej. Prze pro wa dze nie
re struk tu ry za cji po pra wi ło efek tyw ność jej dzia ła nia i tym sa mym
znacz nie po lep szy ło wa run ki funk cjo no wa nia przed się bior stwa
na kon ku ren cyj nym ryn ku ener gii elek trycz nej. Re struk tu ry za cja
Elek trow ni Po ła niec sprzę żo na zo sta ła z dzia ła nia mi or ga ni za cyj -
ny mi i no wy mi in we sty cja mi.

Bio ma sa
Wy cho dząc na prze ciw ro sną ce mu za po trze bo wa niu na ener gię

ze źró deł od na wial nych (tzw. „zie lo ną ener gię”), w stycz niu 2004
ro ku zo sta ło wy bra ne kon sor cjum utwo rzo ne przez fir my Met so

PREZENTACJE
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Pa per i Me kro, na wy ko naw ców in sta la cji przy go to wa nia i do zo -
wa nia bio ma sy do współ spa la nia z wę glem ka mien nym. Roz ruch
i roz po czę cie eks plo ata cji mia ły miej sce je sie nią 2004 ro ku. War -
tość in we sty cji wy nio sła oko ło 8 mln eu ro. Bli sko 60 osób jest
obec nie za trud nio nych przy co dzien nej ob słu dze i pra cy in sta la cji.
W 2010 r. po ziom wy pro du ko wa nej „zie lo nej ener gii” prze kro -
czył 3 TWh.

Pod sta wo wym pa li wem sto so wa nym w pro ce sie współ spa la nia
jest drew no po zy ski wa ne przez La sy Pań stwo we w trze bie żach
i w ra mach cięć sa ni tar nych, któ re są nie zbęd ne dla utrzy ma nia od -
po wied nie go sta nu zdro wot ne go la su. Za kon trak to wa ne przez
Elek trow nię Po ła niec drew no sta no wi zni ko mą część drew na po -
zy ski wa ne go z pol skich la sów i nie ma de cy du ją ce go zna cze nia
w głów nym prze twór stwie drew na. In ne wy ko rzy sty wa ne przez
pro du cen ta ener gii ro dza je bio ma sy to: susz ma li no wy i z czer wo -
nych po rze czek (po zo sta ło ści po pro duk cji so ku owo co we go), su -
szo ne pest ki wi śni, tro ci ny w bry kie tach, sło ma w bry kie tach i pe -
le tach, zręb ki wierz bo we, pe le ty sło necz ni ko we.

Za sto so wa nie bio ma sy ma bar dzo po zy tyw ny wpływ na stan śro -
do wi ska na tu ral ne go nie tyl ko oko lic Po łań ca, ale rów nież ob sza -
rów po ło żo nych wie le ki lo me trów od elek trow ni. Wy ko rzy sta nie
bio ma sy spo wo do wa ło zna czą cy spa dek emi sji SO

2
i py łów do at -

mos fe ry. Jed no cze śnie, dzię ki uży ciu bio ma sy ja ko pa li wa, po ła -
niec ka elek trow nia zna czą co ob ni ży ła emi sje CO

2
do at mos fe ry.

In we sty cja stwa rza szan sę roz wo ju go spo dar czego re gio nu, po -
przez wspie ra nie ak tyw no ści go spo dar czej je go miesz kań ców
– po ja wia się moż li wość two rze nia du żych plan ta cji ro ślin ener ge -
tycz nych wy ko rzy sty wa nych w pro ce sie współ spa la nia. Do staw cy
bio ma sy, z któ ry mi elek trow nia pod pi sa ła wie lo let nie umo wy,
stwo rzą wie le no wych miejsc pra cy.

Zie lo ny Blok
GDF SU EZ Ener gia Pol ska S.A. za war ła 7 kwiet nia 2010 ro ku

z Fo ster Whe eler umo wę na bu do wę Zie lo ne go Blo ku, naj więk sze -
go na świe cie, naj no wo cze śniej sze go i su per -eko lo gicz ne go blo ku
ener ge tycz ne go, bo opa la ne go wy łącz nie bio ma są. Je go moc wy -
nie sie 190 MW i bę dzie w nim spa la na bio ma sa drzew na oraz bio -
ma sa po cho dze nia rol ni cze go, głów nie pe le ty ze sło my. Umoż li wi
to pro duk cję „zie lo nej ener gii” za spo ka ja ją cej po trze by po nad 400
ty się cy go spo darstw do mo wych oraz ob ni że nie emi sji CO

2
o 1,2

mi lio na ton rocz nie. Ka mień wę giel ny pod bu do wę te go blo ku zo -
stał wmu ro wa ny 21 lip ca br., a re al nie re ali za cja in we sty cji ru szy
w po ło wie li sto pa da. Jej za koń cze nie i od da nie blo ku do eks plo ata -
cji pla no wa ne jest na gru dzień 2012 r. Cał ko wi ty koszt tej in we sty -
cji wy nie sie po nad mi liard zło tych. W szczy to wym okre sie jej po -
wsta wa nia bę dzie pra co wa ło od 500 do 1000 osób, a zbu do wa ny
blok i lo gi sty kę z nim zwią za ną bę dzie ob słu gi wa ło ok. 80 osób.

In we sty cja ta zna czą co przy czy ni się do re ali za cji zo bo wią za nia
Pol ski do pro duk cji 15 proc. ener gii ze źró deł od na wial nych
w 2020 ro ku (obec nie wy no si ok. 5 proc.). Po ten cjał pro duk cji bio -
ma sy drzew nej i rol ni czej w Pol sce był de cy du ją cym czyn ni kiem
de cy zji gru py GDF SU EZ o lo ka li za cji tej in we sty cji w Pol sce.
Do daj my, iż bu do wa blo ku to po czą tek „Po łań ca II” czy li start ko -
lej nych in we sty cji ener ge tycz nych za stę pu ją cych moc sta rych blo -
ków 31-let niej elek trow ni. 

Pod czas uro czy sto ści wmu ro wa nia ka mie nia wę giel ne go Ge rard
Me stral let, pre zes za rzą du i dy rek tor ge ne ral ny GDF SU EZ po wie -
dział, że dzię ki współ spa la niu bio ma sy i ta kim in we sty cjom
wspie ra ją cym dzia ła nia eko lo gicz ne jak in sta la cje od siar cza nia ga -
zów spa li no wych i in sta la cji usu wa ją cej azo ta ny, po ła niec ka elek -
trow nia jest naj czyst szą w Pol sce. Stwier dził po nad to, że GDF SU -
EZ trak tu je nasz kraj ja ko prio ry te to wy we wdra ża niu przez fir mę
po li ty ki pro eko lo gicz nej w Eu ro pie, a Zie lo ny Blok bu do wa ny
w Po łań cu bę dzie po ka zo wym pro jek tem fir my dla ca łej Eu ro py. 

GDF Su ez Ener gia Pol ska S.A. jest już obec nie trze cim co
do wiel ko ści pro du cen tem ener gii od na wial nej w Pol sce, a jej
udział w tym ryn ku wy no si ok. 9 proc. Pro duk cja ta od by wa się
obec nie w elek trow ni w Po łań cu, gdzie od kil ku lat re ali zo wa ne są
ko lej ne in we sty cje zwięk sza ją ce udział bio ma sy współ spa la nej
wraz z wę glem. Do chwi li obec nej po zwo li ło to na nie wy emi to -
wa nie do at mos fe ry po nad 3 mi lio nów ton CO

2
. 

Spół ka roz po czy na rów nież sze ro ki pro gram roz wo ju ener ge ty -
ki wia tro wej. Bu do wa pierw szej far my wia tro wej Ja ro gniew -Moł -
to wo (20 MW) zlo ka li zo wa nej na Po mo rzu, ru szy ła w mar cu br.,
a jej uru cho mie nie pla no wa ne jest na gru dzień. Stra te gia spół ki za -
kła da re ali za cję przy naj mniej jed nej far my wia tro wej rocz nie. Pro -
jekt „Zie lo ny Blok”, jak rów nież pro jek ty farm wia tro wych, przy -
czy nią się do re ali za cji am bit ne go za mie rze nia GDF Su ez – osią -
gnię cia po zy cji li de ra ryn ku ener gii od na wial nej w Pol sce. 

Bu do wa Zie lo ne go Blo ku jest ele men tem stra te gii Gru py GDF Su -
ez, któ ra za kła da roz wój zrów no wa żo ne go port fe la ak ty wów w ener -
ge ty ce od na wial nej, sta no wią cej już dziś 20 proc. mo cy wy twór czej
Gru py (elek trow nie wod ne, wia tro we, bio ma so we, fo to wol ta icz ne
i so lar ne pa ro we oraz ba da nia nad in ny mi tech no lo gia mi).

Po wódź
W 1997 ro ku pod czas po wo dzi zwa nej powodzią ty siąc le cia

elek trow ni gro zi ło pod to pie nie wo da mi Wi sły, a „ura to wa ło” ją
pęk nię cie wa łów w oko li cach Go rzyc. W ma ju br. po ła niec ka elek -
trow nia by ła bli ska za la nia, ja ko że stan wo dy na Wi śle w oko li cy
Po łań ca prze kro czył stan alar mo wy o ok. trzy me try i prze wyż szył
od no to wa ny w 1997 r. Naj wyż sza w hi sto rii fa la kul mi na cyj na
na Wi śle do tar ła do po wia tu sta szow skie go, wo da prze le wa ła się
przez wał w Win ni cy ko ło Po łań ca. Na te re nie Elek trow ni Po ła niec
set ki osób, nie tyl ko stra ża ków, wal czy ło z ka ta kli zmem. Ob wa ło -
wa no jej te ren, uszczel nio no be to no wy mur prze ciw po wo dzio wy
wy ko na ny po po wo dzi w 1997 r. Ewa ku owa no wsie m.in. Łęg
i Ma śnik, le żą ce przed elek trow nią. W po ro zu mie niu z Kra jo wą
Dys po zy cją Mo cy ogra ni czo no pro duk cję ener gii elek trycz nej, co
jed nak nie zmniej szy ło do staw prą du do od bior ców. Uda ło się
uchro nić po ła niec ką elek trow nię przed za la niem. Obec nie trwa
sza co wa nie kosz tów po po wo dzi. Do te go ce lu zo sta ła po wo ła na
spe cjal na ko mi sja. Jed nak bar dzo du żych strat (po za lo kal ny mi
pod to pie nia mi) w wy ni ku po wo dzi elek trow nia nie za no to wa ła.

AU
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Urzą dze nia wy twór cze Elek trow ni Po ła niec:
• Ko tły ener ge tycz ne: 8 szt. ty pu EP 650-137
• Tur bi ny pa ro we: 8 szt. ty pu 13K -215
• Ge ne ra to ry: 8 szt. ty pu TWW -200-2 oraz TWW -215-2
• Trans for ma to ry blo ko we: 8 szt., w tym 1 szt. 110 kV,

3 szt. 220 kV, 4 szt. 400 kV



Elek tro cie płow nia Cho rzów EL CHO Sp. z o.o., zlo ka li zo wa -
na w pół noc no -wschod niej czę ści Cho rzo wa, w dziel ni cy
Cho rzów Sta ry, na ob sza rze ok. 12,4 ha, jest obec nie jed ną
z naj no wo cze śniej szych te go ty pu jed no stek pro duk cyj nych

w Pol sce. Jej ko rze nie się ga ją 1898 ro ku – wów czas po wsta ła
Elek trow nia Cho rzów SA, bę dą ca dru gą, po Za brzu, elek trow nią
zlo ka li zo wa ną na te re nach Pol ski. W la tach 50. ub. wie ku by ła naj -
więk szą pod wzglę dem za in sta lo wa nej mo cy elek trycz nej elek -
trow nią w Pol sce. 

Ostat nie dwie de ka dy
Z bie giem lat ma ją tek pro duk cyj ny zo stał wy eks plo ato wa ny

(np. ko tły pa ro we by ły z lat 40. i 50., tur bi ny z po cząt ku lat 50.),
za kład nie speł niał wy mo gów re duk cji emi sji za nie czysz czeń
do at mos fe ry. Nie za po mi naj my, że Unia Eu ro pej ska wpro wa dzi -
ła dy rek ty wy, któ re Pol ska ma obo wią zek im ple men to wać, a obo -
wiąz kiem przed się biorstw jest ich prze strze ga nie. W 1991 r. za -
rząd Elek trow ni Cho rzów SA po wo łał do ży cia Elek tro cie płow nię
Cho rzów EL CHO Spół kę z o.o. w ce lu od two rze nia mo cy pro duk -
cyj nej zde ka pi ta li zo wa ne go przed się bior stwa. Jej udzia łow ca mi
by li, prócz cho rzow skiej elek trow ni, Pol skie To wa rzy stwo Han -
dlu Za gra nicz ne go „Elek trim”, Ra ci bor ska Fa bry ka Ko tłów „Raf -
ko”, GBSi PE „Ener go pro jekt”. W 1996 r. więk szo ścio wym (55
proc.) udzia łow cem sta ła się ame ry kań ska spół ka CEA (obec nie
PSEG Glo bal), po zo sta łą część udzia łów za cho wa ła Elek trow nia
Cho rzów SA. Obec ność za gra nicz ne go in we sto ra stra te gicz ne go
uru cho mi ła pra ce pro jek to we. W 1998 r. pod pi sa no wie lo let nie
umo wy z Pol ski mi Sie cia mi Elek tro ener ge tycz ny mi na sprze daż
ener gii elek trycz nej i Przed się bior stwem Ener ge ty ki Ciepl nej Ka -
to wi ce – cie pła. Wy ne go cjo wa no kon trak ty dłu go ter mi no we
na za kup pa li wa (ok. 1 mln ton wę gla rocz nie), trans port ko le jo -

wy, do sta wę wo dy itp. Pod ko niec 2000 r. pod pi sa no umo wę na fi -
nan so wa nie bu do wy no we go obiek tu, koszt in we sty cji okre ślo no
na ok. 335 mln USD. W dro dze prze tar gu ge ne ral nym wy ko naw -
cą in we sty cji zo sta ła fir ma Fo ster Whe eler. Kon trakt do ty czył nie
tyl ko pod sta wo we go obiek tu, obej mo wał tak że bu do wę li nii ko le -
jo wej na te re nie elek tro cie płow ni, mo der ni za cję sta cji ko le jo wej
Cho rzów Sta ry i na le żą cej do Gór no ślą skie go Za kła du Ener ge -
tycz ne go roz dziel ni 110 kV. I tak w li sto pa dzie 2000 r. ru szy ła bu -
do wa, za koń czo na po trzech la tach. W paź dzier ni ku 2003 r. ge ne -
ral ny wy ko naw ca prze ka zał elek tro cie płow nię do użyt ku – 1 li sto -
pa da te go ro ku cho rzow ski za kład roz po czął ko mer cyj ną dzia łal -
ność.

W czerw cu 2006 ro ku naj więk szy cze ski kon cern ener ge tycz ny
ČEZ ku pił więk szo ścio we pa kie ty ak cji Elek trow ni Ska wi na
i Elek tro cie płow ni Cho rzów EL CHO od PSEG Glo bal za 383,3
mln eu ro (za pa kiet ak cji cho rzow skiej elek tro cie płow ni za pła -
cił 202,5 mln eu ro). For mal nie więk szo ścio wym udzia łow cem EC
Cho rzów EL CHO Sp. z o.o. jest od cza su tej trans ak cji ČEZ Cho -
rzów B.V., spół ka za leż na ČEZ a. s. (75,2 proc. udzia łów), a po zo -
sta łe 24,8 proc. po sia da Elek trow nia Cho rzów SA. Pre zes Gru py
ČEZ Mar tin Ro man stwier dził wów czas, że za kup obu spół ek jest
ko rzyst ny dla je go fir my, bo są po ło żo ne w szyb ko roz wi ja ją cym
się re jo nie Pol ski, o du żym po py cie na ener gię elek trycz ną i ciepl -
ną. Za kła dy znaj du ją się w od le gło ści 50 km (EL CHO) i 100 km
(Ska wi na) od elek trow ni ČEZ w cze skich Det ma ro vi cach, co da je
oszczęd no ści dzię ki wspól nym za ku pom wę gla czy ob ni ża niu
kosz tów eks plo ata cyj nych. Pre zes po wie dział, że Pol ska jest dla
Cze chów naj waż niej szym kra jem na dro dze sta nia się przez kon -
cern ČEZ nu me rem je den w Eu ro pie środ ko wej i wschod niej, to -
też za mie rza uczest ni czyć w dal szych pry wa ty za cjach sek to ra
ener ge tycz ne go i wy do byw cze go.

Gru pa ČEZ jest naj więk szą cze ską fir mą, a tak że naj więk szą fir -
mą wśród no wych państw Unii Eu ro pej skiej (lo ku je się na ósmym
miej scu wśród eu ro pej skich przed się biorstw ener ge tycz nych). Jej
ka pi ta li za cja się ga 30 mld eu ro. Obec na jest w Ru mu nii i w Buł ga -
rii, gdzie ku pi ła spół ki dys try bu cyj ne. Jej więk szo ścio wym udzia -
łem jest cze ski Skarb Pań stwa, no to wa na jest na pra skiej gieł dzie,
a od paź dzier ni ka 2006 r. na Gieł dzie Pa pie rów War to ścio wych
w War sza wie. 

Sil na po zy cja
– EL CHO jest jed nym z dwóch naj więk szych do staw ców cie pła

dla Przed się bior stwa Ener ge ty ki Ciepl nej S.A. w Ka to wi cach za -
opa tru ją ce go, prócz sto li cy Gór ne go Ślą ska, ta kie mia sta jak Cho -
rzów, Świę to chło wi ce i Sie mia no wi ce Ślą skie – mó wi Petr Ivánek,
pre zes ČEZ Pol ska. – Po kry wa my ok. 35 proc. za po trze bo wa nia
w tym sys te mie cie płow ni czym. Na to miast moc osią gal na cho rzow -
skiej elek tro cie płow ni wy no si 208 MW net to mo cy elek trycz nej
i 500 MW mo cy ciepl nej wy twa rza nej w dwóch blo kach skła da ją -
cych się z cyr ku la cyj ne go ko tła flu idal ne go (CFB) i pa ro we go tur -
bo ze spo łu kon den sa cyj no -upu sto we go. Wy twa rza na ener gia elek -
trycz na sprze da wa na jest spół kom ob ro tu. 

Od bior cą ener gii elek trycz nej są Pol skie Sie ci Elek tro ener ge -
tycz ne SA (fi zycz nie Gór no ślą ski Za kład Elek tro ener ge tycz ny,
naj więk szy w Pol sce dys try bu tor ener gii). 

Tech no lo gia i wy po sa że nie
Oba blo ki ener ge tycz ne są za pro jek to wa ne ja ko nie za leż ne i mo -

gą pra co wać jed no cze śnie w róż nych re żi mach. Ist nie ją wa rian to -
we moż li wo ści wy ko rzy sta nia in sta la cji i urzą dzeń. I tak w przy -
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Tradycja i nowoczesność

PETR IVÁNEK, pre zes ČEZ Pol -
ska Sp. z o.o. roz po czął pra cę
w pol skim ze spo le po trzy let nim
okre sie pra cy na sta no wi sku me -
ne dże ra pro jek tów i za stęp cy co -
un try me ne dże ra ČEZ w Buł ga rii,
gdzie od pierw szych dni brał
udział w prze ję ciach buł gar skich
spół ek dys try bu cyj nych przez
Gru pę ČEZ. Re ali zo wał pro ce sy
zmie rza ją ce do włą cze nia tych
akwi zy cji do Gru py ČEZ, za rzą -
dzał pro jek ta mi ra cjo na li za cyj ny -

mi i re struk tu ry za cyj ny mi. W ra mach ze spo łu ČEZ Buł ga ria brał udział
w pro jek cie unbun dlin gu, tj. wy dzie le nia dys try bu cji ener gii elek trycz nej
od ob ro tu, w pro jek cie włą cze nia elek trow ni w War nie do Gru py ČEZ oraz
w pro jek cie fu zji 3 buł gar skich spół ek dys try bu cyj nych Gru py ČEZ.
Przed roz po czę ciem pra cy w Gru pie ČEZ, w la tach 2003–2004 pra co wał
ja ko dy rek tor fir my AP&P Part ner, a. s., zaj mu ją cej się do radz twem w sek -
to rze ener ge tycz nym. Od ro ku 1988 do ro ku 2003 pra co wał w Ener ge ty ce
Pół noc no -Mo raw skiej (SME), ostat nio na sta no wi sku dy rek to ra ds. stra -
te gii spół ki, a od ro ku 1994 był człon kiem za rzą du SME, a.s. W Ener ge ty -
ce Pół noc no -Mo raw skiej pra co wał w ra mach pro jek tu re struk tu ra li za cji
spół ki, brał udział w pro ce sie akwi zy cji Ener ge ty ki Vítko vi ce oraz za ku pie
udzia łów w spół ce Elek tro vod Bra ty sła wa. Petr Ivánek jest ab sol wen tem
Wy dzia łu Eko no mii Wyż szej Szko ły Gór ni czej – Uni wer sy te tu Tech nicz -
ne go w Ostra wie oraz ab sol wen tem dwu let nie go me ne dżer skie go kur su
MCE. Bie gle zna ję zyk an giel ski i ro syj ski, po tra fi pro wa dzić kon wer sa cję
w ję zy ku pol skim i buł gar skim.



pad ku pra cy w try bie kon den sa cyj nym tur bi ny pa ro we nie są wy -
ko rzy sty wa ne do pro duk cji ener gii ciepl nej, pa ra kie ro wa na jest
do kon den sa cji. Pro du ko wa na jest tyl ko ener gia elek trycz na. Pra -
ca w try bie kon den sa cyj no -cie płow ni czym ma miej sce w le cie.
Wów czas po kry wa ny jest po pyt na cie pło na po zio mie ok. 30
MWt. Pa ra nie wy ko rzy sta na na rzecz cie płow nic twa tra fia do kon -
den sa cji. Z ko lei pra ca w try bie cie płow ni czo -kon den sa cyj nym
(śred nia) ma miej sce w cza sie se zo nu grzew cze go. Za po trze bo wa -
nie na cie pło się ga wte dy 180 MWt. Pa ra nie zu ży ta kie ro wa na jest
do kon den sa cji. Ostat ni tryb to cie płow ni czo -kon den sa cyj ny re ali -
zo wa ny w okre sie szczy tu grzew cze go. Wów czas po pyt na cie pło
wy no si ok. 250 MWt. Mak sy mal na ilość pa ry kie ro wa na jest
do ukła du cie płow ni cze go. Pod sta wo wy mi za tem try ba mi pra cy
Elek tro cie płow ni EL CHO jest w okre sie let nim tryb kon den sa cyj -
no -cie płow ni czy, a w okre sie grzew czym – tryb cie płow ni czo -kon -
den sa cyj ny. 

War to wska zać, że wspo mnia ne wy żej ko tły CFB, pro duk cji fir -
my Fo ster Whe eler, sta no wią jed no z naj now szych osią gnięć tech -
ni ki w dzie dzi nie czy ste go spa la nia wę gla o wy so kim za siar cze -
niu w obec no ści wa pie nia w kon tro lo wa nych tem pe ra tu rach.
Przy ty po wych ob cią że niach spa la nie w zło żu na stę pu je w tem pe -
ra tu rze ok. 850–900°C. Ko tły zo sta ły za pro jek to wa ne do pra cy
cią głej, co w prak ty ce ozna cza je de na ście mie się cy w ro ku. Pod -
sta wo we pa ra me try ru cho we ko tła w przy pad ku je go opa la nia naj -
gor szym ro dza jem wę gla (17 MJ/kg) są na stę pu ją ce: ob cią że nie
ko tła – 100 proc., prze pływ pa ry – 111,4 kg/s, ci śnie nie pa ry świe -
żej – 13,5 MPa, tem pe ra tu ra pa ry świe żej – 538°C, tem pe ra tu ra
wo dy za si la ją cej – 230°C, spraw ność – 90,7%. 

Wskaż my jesz cze na dwa iden tycz ne, jed no -wa ło we tur bo ge ne -
ra to ry pro duk cji fir my Sie mens. Tur bi ny pa ro we są jed no ka dłu bo -
we, kon den sa cyj no -upu sto we z cen tral nie umiesz czo nym wlo tem
pa ry, ze zwrot nym kie run kiem prze pły wu. Pod sta wo we pa ra me try
tur bi ny są na stę pu ją ce: moc – 113 518 kW, ob ro ty – 3000 obr/min,
za kres re gu la cji ob ro tów – od 95 do 103 proc., spraw ność me cha -
nicz na – 98,2%. Każ da tur bi na, oprócz izo la cji ter micz nej, wy po -
sa żo na jest w do dat ko wą obu do wę aku stycz ną, ogra ni cza ją cą po -
ziom ha ła su w ma szy now ni do 85 dBA. Pa ra jest od pro wa dza na
do każ de go kon den sa to ra i chło dzo na
w ukła dzie za mknię tym z wy mu szo -
nym obie giem, któ ry jest chło dzo ny
przez wie lo ko mo ro wą chłod nię wen ty -
la to ro wą z cią giem me cha nicz nym. 

Ochro na śro do wi ska 
Wszyst kie ele men ty no wej elek tro -

cie płow ni pro jek to wa no i do bie ra no
w ta ki spo sób, by ca łe przed się wzię cie
sta no wi ło jak naj mniej sze ob cią że nie
dla śro do wi ska. Dzię ki tym za ło że -
niom cho rzow ski za kład od cza su swej
in au gu ra cji stał się jed nym z naj no wo -
cze śniej szych obiek tów te go ty pu
w Eu ro pie spa la ją cych wę giel ka mien -
ny. EL CHO po sia da tak że jed no
z pierw szych wy da nych w Pol sce Po -
zwo leń Zin te gro wa nych, obej mu ją -
cych wszyst kie ele men ty śro do wi ska.
W 2007 ro ku Elek tro cie płow nia Cho -
rzów EL CHO zo sta ła wy róż nio na Na -
gro dą Li der Pol skiej Eko lo gii w ka te -
go rii przed się bior stwo, za „Wzor co we
roz wią za nia pro ble mów ochro ny
śro do wi ska w pro ce sie wy twa rza nia
ener gii sko ja rzo nej”. 

Stan dar dy emi syj ne ze spa la nia wę -
gla, do trzy my wa ne w za kła dzie bez

pro ble mu, kształ tu ją się obec nie na stę pu ją co: dwu tle nek siar ki
– 400 mg/Nm3, dwu tle nek azo tu – 500 mg/Nm3, pył – 50 mg/Nm3.
Od siar cza nie spa lin od by wa się bez po śred nio w pro ce sie spa la nia
przez wtry ski wa nie do ko mo ry pa le ni sko wej mącz ki ka mie nia wa -
pien ne go, któ ra re agu je z siar ką za war tą w wę glu po wo du jąc jej
wią za nie w po pio łach pa le ni sko wych. Po wsta je siar czan wap nia,
któ ry jest na stęp nie usu wa ny z od pa da mi. Za in sta lo wa ne ko tły flu -
idal ne cha rak te ry zu je ni ska tem pe ra tu ra spa la nia co znacz nie ogra -
ni cza po wsta wa nie tzw. ter micz nych tlen ków azo tu. Każ dy z nich
wy po sa żo ny jest w elek tro fil try fir my EL WO o 99 proc. sku tecz -
no ści. 

W 2008 r. uru cho mio no in sta la cję do wspól spa la nia bio ma sy co
po zwo li ło ogra ni czyć emi sję CO2. Wy ko rzy sty wa na bio ma sa to
po zo sta ło ści z ob rób ki drew na i pro duk cji rol ni czej (wió ry drew -
nia ne, bry kie ty, zrę by). Rów nież w tym cza sie od da no do użyt ku
in sta la cję od wró co nej osmo zy, któ ra umoż li wia po now ne wy ko -
rzy sta nie po wsta ją cych w elek tro cie płow ni ście ków. Dzię ki tej in -
we sty cji zmniej szo no po bór wo dy su ro wej i zu ży cie che mi ka liów. 

– Elek tro cie płow nia Cho rzów EL CHO speł nia wszel kie stan dar -
dy emi syj ne za rów no obecnie, jak i do ty czą ce 2016 r., co ozna cza że

speł nia nor my emi sji SO2 i NOX, i bę -
dzie to czy ni ła rów nież po ro ku 2010.
ČEZ Pol ska wy ko rzy stu je bio ma sę
w pro ce sie wspól pa la nia z wę glem
w Elek trow ni Ska wi na i Elek tro cie -
płow ni Cho rzów EL CHO, w per spek ty -
wie pla nu je my mo der ni za cję ist nie ją -
cych ko tłów. Nie pla nu je my bu do wy
ko tłów opa la nych wy łącz nie bio ma są
– in for mu je pre zes Petr Ivánek. 

ČEZ Pol ska, jak twier dzi jej szef,
jest ge ne ral nie za in te re so wa ny sek to -
rem cie płow ni czym w Pol sce, wszyst -
ko jed nak uza leż nia od kon kret nej
ofer ty. Obec nie bu du je no wy blok ga -
zo wy w Elek trow ni Ska wi na o mo cy
elek trycz nej ok. 430 MWe i ciepl nej
ok. 200 MWt, któ ry ru szy w 2014 r.
Zło żył ofer tę kup na 82,9 proc. ak cji
gru py Ener ga. De kla ru je za in te re so -
wa nie by cia part ne rem PGE w bu do -
wie elek trow ni ato mo wej. Nie ofi cjal -
nie mó wi się, że pro wa dzi ne go cja cje
z Mi ni ster stwem Skar bu Pań stwa
w spra wie na by cia elek tro cie płow ni
By tom i Za brze. Obec nie udział ČEZ
w pol skim ryn ku ener ge tycz nym wy -
no si oko ło 2 proc.
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Przed się bior stwo Usług Na uko wo -Tech nicz nych „Pro No vum” Sp. z o.o. wspól nie z Po łu dnio wym Kon cer nem Ener ge tycz nym S.A.
oraz To wa rzy stwem Go spo dar czym Pol skie Elek trow nie -Gru pa Che micz na w dniach 26–28 ma ja 2010 ro ku zor ga ni zo wa ło w CKiR Or -
le Gniaz do w Szczyr ku ko lej ną, XIII Kon fe ren cję Na uko wo -Tech nicz na pn:

UDZIAŁ CHE MII ENER GE TYCZ NEJ WE WZRO ŚCIE EFEK TYW NO ŚCI URZĄ DZEŃ
Kon fe ren cja ta, po dob nie jak w po przed nich la tach, dzię ki licz ne mu udzia ło wi uczest ni ków (180 osób) jest miej scem tech nicz nych spo tkań

ko le ża nek i ko le gów che mi ków za trud nio nych w elek trow niach i elek tro cie płow niach ze spe cja li sta mi biur pro jek to wych, za kła dów po mia ro -
wo -ba daw czych, in sty tu tów na uko wych oraz spe cja li sta mi zna nych firm kra jo wych i za gra nicz nych współ pra cu ją cych z bran żą ener ge tycz ną.

Tra dy cyj nie spon so ra mi kon fe ren cji by ły zna ne na ryn ku ener ge tycz nym fir my ta kie jak:
• Na lco Mo bo tec Pol ska Sp. z o.o.;
• Ve olia Wa ter Sys tems Sp. z o.o.;
• PKPU „Orion tec” Krzysz tof Ja sik;
• Dow Wa ter and Pro cess So lu tions
• La nxess Cen tral Eks tern Eu ro pe s.r.o.;
• Cen trum Ba daw czo -Wdro że nio we UNI TEX Sp. z o.o.
Na kon fe ren cji zo sta ło wy gło szo nych 17 re fe ra tów ści śle zwią za nych z pro ble ma mi ciepl no -che micz ny mi przy eks plo ata cji urzą dzeń ener -

ge tycz nych. Przed sta wi cie le firm za gra nicz nych, ta kich jak Na lco, Pall, Ve olia, Dow, przed sta wia li no we tech no lo gie, urzą dze nia i pro duk -
ty, któ re zo sta ły już wdro żo ne lub są na eta pie wdro że nia w elek trow niach i elek tro cie płow niach. Rów nież wy stą pie nia przed sta wi cie li kra -
jo wych ośrod ków ba daw czo -wdro że nio wych i pro jek to wych ta kich jak Po li mex Mo sto stal, CBW Uni tex, PUT Dem pol ECO, IC SO Bla chow -
nia, Ecol Sp. z o.o. spo tka ły się z du żym za in te re so wa niem uczest ni ków kon fe ren cji, po nie waż po ka zy wa ły kon kret ne pro po zy cje i roz wią -
za nia tech nicz ne po pra wia ją ce wa run ki eks plo ata cji urzą dzeń ener ge tycz nych. Bar dzo cie ka wym wy stą pie niem był re fe rat wy gło szo ny przez
przed sta wi cie la Dal kii Po znań ZEC S.A., któ ry przed sta wił moż li wość w peł ni zauto ma ty zo wa ne go spo so bu ko rek cji che micz nej ukła du wod -
no -pa ro we go. We współ pra cy z Pro No vum i fir mą SE EM Tech no lo gie Sp. z o.o. w EC Ka ro lin uru cho mio no „pod klucz” in sta la cję w spo -
sób au to ma tycz ny re gu lu ją cą do zo wa nie pre pa ra tów ko rek cyj nych od za da nych pa ra me trów wio dą cych w obie gu wod no -pa ro wym. Spe -
cja li ści or ga ni za to ra kon fe ren cji, tj. Przed się bior stwa Usług Na uko wo -Tech nicz nych Pro No vum przed sta wi li pięć re fe ra tów obej mu ją cych
do świad cze nia i roz wią za nia tech no lo gicz ne, któ re zo sta ły w ostat nich la tach wdro żo ne w elek trow niach i elek tro cie płow niach. Szcze gól -
nie re fe ra ty po ka zu ją ce efek ty prac Pro No vum zwią za ne z opty ma li za cją re żi mów che micz nych w ukła dach wod no -pa ro wych kil ku elek -
trow ni, w tym Elek trow ni Tu rów i Elek tro cie płow ni Ka ro lin, zda niem przed sta wi cie li tych elek trow ni przy nio sły wy mier ne efek ty tech nicz -
no -eko no micz ne. Przed sta wio no rów nież re fe rat po ka zu ją cy wpływ che micz nych wa run ków eks plo ata cji na moż li wość wy dłu że nia cza su
pra cy dłu go eks plo ato wa nych blo ków ener ge tycz nych.

Cie ka wą pro po zy cją dla eks plo ata to rów urzą dzeń ener ge tycz nych był przed sta wio ny przez Pro No vum sys tem dia gno stycz ny LM Sys tem
PRO® – po ka zu ją cy po dej ście do wie dzy pły ną cej z dia gno sty ki eks plo ata cyj nej i re mon to wej, w szcze gól no ści dla urzą dzeń i wę złów kon -
struk cyj nych, któ rych trwa łość (ży wot ność) jest ści śle uza leż nio na od pa ra me trów fi zy ko -che micz nych  pro ce sów ciepl no -che micz nych. Dys -
ku sje w trak cie pre zen ta cji re fe ra tów, jak rów nież roz mo wy ku lu aro we po ka za ły, że te ma ty tech nicz ne po ru sza ne na kon fe ren cji bu dzą du -
że za in te re so wa nie uczest ni ków spo tka nia. Dys ku sje i wy mia na do świad czeń po mo gą ka drze in ży nie ryj no -tech nicz nej elek trow ni i elek tro -
cie płow ni roz wią zy wać bie żą ce pro ble my tech nicz ne wy stę pu ją ce przy eks plo ata cji blo ków ener ge tycz nych, szcze gól nie tych, na któ rych
wy stę pu je po trze ba wy dłu ża nia cza su ich pra cy po nad pro jek to wa ny. Uczest ni cy kon fe ren cji w roz mo wach z or ga ni za to ra mi wnio sko wa li
po trze bę kon ty nu owa nia ta kich spo tkań spe cja li stów z bran ży che mii ener ge tycz nej.

Tra dy cyj nie kon fe ren cji to wa rzy szy ły sto iska wy sta wo we, gdzie 17 firm kra jo wych i za gra nicz nych ofe ro wa ło swo je naj now sze pro duk ty
i tech no lo gie mo gą ce mieć za sto so wa nie w eks plo ata cji i w pra cach re mon to wych urzą dzeń ener ge tycz nych.

Wy staw ca mi by li:
• Biu ro Han dlo we HAN -BUD An drzej Gór ski – OBOR NI KI ŚLĄ SKIE;
• BK GIU LI NI POL SKA Sp. z o.o. – WAR SZA WA;
• Cen trum Ba daw czo -Wdro że nio we UNI TEX Sp. z o.o. – GDAŃSK;
• DE SO TEC POL SKA Sp. z o.o. – GDY NIA;
• DO STER Sp. z o.o. – KO BIÓR;
• EBRO AR MA TU RĘ GmbH Sp. z o.o. Od dział w Pol sce – WAR SZA WA;
• ECOL Sp. z o.o. – RYB NIK;
• GEORG FI SCHER Sp. z o.o. – SĘ KO CIN NO WY;
• KOM PLEKS Sp. z o.o. – WAŁ BRZYCH;
• KUN STOFF -TECH NIK SZCZE CIN Sp. z o.o. – SZCZE CIN;
• NA LCO MO BO TEC POL SKA Sp. z o.o. – TY CHY;
• PK -P -U ORION TEC Krzysz tof Ja sik – BIEL SKO BIA ŁA;
• Pro Mi nent Do zo tech ni ka Sp. z o.o. – MIR KÓW;
• Przed się bior stwo Usług Na uko wo -Tech nicz nych Pro No vum Sp. z o.o. – KA TO WI CE;
• RA DUS Sp. z o.o. – GDY NIA;
• SE EN TECH NO LO GIE Sp. z o.o. – WAR SZA WA;
• TECH NO PO MIAR Sp. z o.o. – WRO CŁAW.



Współ pra ca:

Pa tro nat me dial ny:

TE MA TY KA KON FE REN CJI:

• Pro ble my wod no -che micz ne w elek trow niach i elek tro cie płow niach.
• Re żi my che micz ne w ukła dach wod no -pa ro wych elek trow ni i elek tro cie płow ni.
• Pro ble my ko ro zji i za bez pie czeń an ty ko ro zyj nych urzą dzeń ener ge tycz nych.
• No we tech no lo gie i usłu gi z za kre su che mii ener ge tycz nej oraz ochro ny śro do wi ska.
• Ba da nia dia gno stycz ne i ana li za wa run ków ciepl no -me cha nicz nych pra cy urzą dzeń ener -

ge tycz nych.

KO MI TET PRO GRA MO WO -OR GA NI ZA CYJ NY
KON FE REN CJI

Je rzy Trzesz czyń ski – Pro No vum Sp. z o.o. Ka to wi ce
Al fred Śli wa – Pro No vum Sp. z o.o. Ka to wi ce
Le szek Wi śniow ski – Po łu dnio wy Kon cern

Ener ge tycz ny SA
Sła wo mir Kry stek – TGPE War sza wa
Gra ży na Bed na rek – BOT Elek trow nia Beł cha tów SA 
Do ro ta Są kol – PKE SA Elek trow nia Ła gi sza
An drzej Pie cha – Elek trow nia Ryb nik SA
Adam Ko ze ra – PKE SA Elek trow nia Ła zi ska 
Ry szard Cze lu sta – PGE Elek trow nia Tu rów SA
Ta tia na Cy bul ska – Cen tral ne La bo ra to rium Do zo ru

Tech nicz ne go, Po znań
An drzej Po lew czyk – BWiK Tech -Expo Biel sko -Bia ła

XIII Konferencja naukowo-techniczna pn.

UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ
WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI

URZĄDZEŃ
Szczyrk, Centrum Kongresów i Rekreacji „ORLE GNIAZDO”, 26–28 maja 2010 r.



Fir ma Lan dis &Gyr po wsta ła w 1896 r. w Szwaj ca rii. Od po cząt -
ku swo jej dzia łal no ści zaj mo wa ła się po mia ra mi ener gii elek trycz -
nej. W 1924 r. otwo rzo no od dział w No wym Jor ku. Po za ob sza rem
dzia łal no ści fir ma roz sze rza rów nież swo ją ofer tę o urzą dze nia te -
le gra ficz ne, póź niej te le fo nicz ne. Na po cząt ku lat 70. ub. wie ku
Lan dis&Gyr wpro wa dził na ry nek elek tro nicz ne ukła dy po mia ro -
we. W la tach 80. po ja wi ły się pierw sze sys te my in for ma tycz ne słu -
żą ce do od czy tu i za rzą dza nia da ny mi po mia ro wy mi. Już wów czas
ofer ta fir my obej mo wa ła rów nież licz ni ki cie pła i ga zu, au to ma ty -
kę bu dyn ków i ob słu gę sys te mów cza su rze czy wi ste go (SCA DA). 

Po wsta nie spół ki Lan dis+Gyr Pol ska by ło efek tem m.in. za mó -
wie nia przez PSE licz ni ków naj wyż szej pre cy zji (kla sy 0,2) do po -
mia rów sie ci naj wyż szych na pięć. Kon trakt w la tach 80. re ali zo -
wa ła ów cze sna Cen tra la Han dlu Za gra nicz ne go. A po nie waż obej -
mo wał tak że in sta la cję i szko le nie ob słu gu ją cych je pra cow ni ków,
więc naj prost szym spo so bem speł nie nia tych wa run ków by ło
utwo rze nie w 1993 r. fir my.

W 1998 r. Lan dis+Gyr zo sta je włą czo ny w struk tu ry Sie men sa,
a dział po mia rów (me te rin go wy) i sys te mów SCA DA sta je się czę -
ścią dzia łu ener ge tycz ne go, na to miast dział zaj mu ją cy się au to ma -
ty ką bu dyn ków, kli ma ty za cją itd. dzia ła ja ko od ręb na fir ma z gru py
pod na zwą SBT. W 2002 r. dział me te rin go wy zo sta je wy łą czo ny
i bar dzo krót ko dzia ła fir ma Sie mens Me te ring, któ rą we wrze śniu
te go sa me go ro ku przej mu je bry tyj ski fun dusz in we sty cyj ny KKR.
Wra ca na zwa i mar ka Lan dis+Gyr. Two rzą się no we struk tu ry i po -
wsta je zu peł nie no wa fir ma, któ rej wła ści cie lem w 2004 r. zo sta je
gru pa Bay ard – in we stor bran żo wy. Jed no cze śnie przej mu je ta kie
fir my, jak fiń ską Ener met, bry tyj ską Am py, au stra lij ską Am py Me -
te ring czy ame ry kań skie Hunt Tech no lo gies i Cel l net. Efek tem tych
akwi zy cji jest po wsta nie sil nej gru py Lan dis+Gyr, któ ra w 2008 r.
mia ła 1,364 mld USD ob ro tów i za trud nia ła po nad 5 tys. pra cow ni -
ków w 45 fir mach dzia ła ją cych w po nad 30 kra jach.

– Istot ne by ło prze ko na nie pol skie go ryn ku, że Lan dis+Gyr się
od ro dził, że po pew nym cza sie alian su z Sie men sem, wró ci li śmy
do sta rej mar ki i na dal je ste śmy ko ja rze ni z wy so ką ja ko ścią, co
po zwo li ło na utrzy ma nie sil nej po zy cji w sek to rze ener ge tycz nym
– w ostat nich la tach zre ali zo wa li śmy wie le in we sty cji dla spół ek
dys try bu cyj nych i ope ra to ra sie ci naj wyż szych napięć – mó wi An -
drzej Szy mań ski, pre zes Za rzą du, dy rek tor ge ne ral ny Lan -
dis+Gyr Sp. z o.o.

Zdal ny od czyt licz ni ków
– Od po cząt ku funk cjo no wa nia w Pol sce spół ka ofe ru je roz wią -

za nia zwią za ne z po mia rem i za rzą dza niem me dia mi ener ge tycz ny -
mi. To są sys te my od czy to we, zbie ra ją ce da ne po mia ro we z róż ne -
go ro dza ju licz ni ków ener gii elek trycz nej i ciepl nej. Na sza dzia łal -
ność obej mu je rów nież do sta wę urzą dzeń mon to wa nych w sie ci
oraz opro gra mo wa nie do zdal ne go od czy tu. Ma my in ży nie rów,
któ rzy do ra dza ją w ja ki spo sób do brać naj wła ściw sze urzą dze nia
i jak je skon fi gu ro wać. Pro wa dzi my ca ły pro ces: od ofer to wa nia
do koń co wej in sta la cji – cza sa mi z pod wy ko naw ca mi.

W Pol sce li de rem zdal ne go od czy tu jest Ener ga -Ope ra tor, któ -
ra 70% ener gii do star cza 16 tys. przed się biorstw, z cze go – jak po -
in for mo wa ła spół ka 1 lip ca br. – 10 tys. ko rzy sta już ze zdal ne go
od czy tu da nych licz ni ko wych. Są wśród nich przed się bior stwa
pro duk cyj ne, szpi ta le, urzę dy, sie ci han dlo we, re stau ra cje, ho te le.
W Po mor skiem ta kie licz ni ki ma już po nad 3300 od bior ców. 

Łącz ny koszt ope ra cji (w tym mon taż licz ni ków z mo du ła mi ko -
mu ni ka cyj ny mi) wy nie sie do koń ca br. ok. 35 mln zł. No wy sys -
tem chwa lą od bior cy, któ rym pew ne i do kład ne in for ma cje oraz

moż li wo ści mo ni to ro wa nia zu ży cia ener gii po zwa la ją na lep sze
za rzą dza nie jej kosz ta mi i ener ge ty cy, bo umoż li wia szyb ką re ak -
cję na za nik na pię cia i do star cza in for ma cje po zwa la ją ce wy kryć
uszko dze nia w ukła dzie po mia ro wym.

Po dob ny sys tem (po nad 7 tys. punk tów po mia ro wych) zo stał
wdro żo ny w Vat ten fall Di stri bu tion Po land SA w Gli wi cach, któ ry
do star cza 11% ener gii elek trycz nej sprze da wa nej w Pol sce – od po -
wia da za dzia ła nie i roz wój sie ci dys try bu cji ener gii elek trycz nej
na Gór nym Ślą sku.

Od 3 lat Lan dys+Gyr ma umo wę ra mo wą z kra kow skim Enio -
nem, któ re mu tak że do star cza licz ni ki dla od bior ców prze my sło -
wych. Po za spół ka mi dys try bu cyj ny mi fir ma jest obec na w du żych
fir mach prze my sło wych (m. in. w hu tach Ac ce lor Mit tal) oraz
w sie ciach ho te li Or bis (licz ni ki, ko mu ni ka cja i od czyt), su per mar -
ke tów Te sco (na ra zie tyl ko licz ni ki) i re stau ra cji McDo nald’s
(licz ni ki).

– No wo cze sne ukła dy po mia ro we (po za licz ni ka mi od po wied nio
do bra ne mo co wo prze kład ni ki) re ali zu ją funk cje ta ry fo we, mo ni to -
ru ją ja kość ener gii: na pię cie i czę sto tli wość, a tak że za ni ki na pię -
cia i czas ich trwa nia. Re jestr zda rzeń po zwa la klien to wi zo ba czyć
cha rak ter po bo ru tej mo cy (pro fil ob cią że nia) i np. urzą dze nia
włą czać nie jed no cze śnie, ale w usta lo nej ko lej no ści, a ener go -
chłon ne pro ce sy re ali zo wać wów czas, gdy ko rzy sta z niż szej ta ry fy
– wy ja śnia An drzej Szy mań ski. – Dla Lan dis+Gyr Pol ska obec nie
naj waż niej sza jest ob słu ga sek to ra ener ge tycz ne go: tak prze my słu
jak i ener ge ty ki za wo do wej, któ ra ge ne ru je głów ne źró dła przy cho -
dów. Na to miast „ju tro” naj waż niej sze bę dą przy cho dy zwią za ne
z wdra ża niem roz wią zań zwią za nych z dy rek ty wa mi unij ny mi
(efek tyw ność ener ge tycz na, pa kiet kli ma tycz ny) i tym, co dziś jest
na zy wa ne smart me te ring czy smart grid. Fir ma do te go się przy -
go to wu je, choć w Pol sce do pie ro za czy na my o tym roz ma wiać. Ma -
my jed nak do świad cze nia eu ro pej skie i je ste śmy otwar ci na dia log
tech nicz ny na te mat in te li gent nych sys te mów po mia ro wych. 
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Czekając
na popyt

Lan dis+Gyr jest czo ło wym do staw cą zin te gro wa nych roz wią -
zań do za rzą dza nia ener gią, do sto so wa nych do wy ma gań sek to -
ra ener ge tycz ne go: licz ni ki i sys te my umoż li wia ją pro du cen tom
ener gii oraz użyt kow ni kom koń co wym opty ma li za cję zu ży cia
ener gii elek trycz nej i ob ni że nie wy dat ków na ener gię.



Cze ka jąc na in te li gent ne sie ci
Fir ma uwa ża się za pre kur so ra w two rze niu in te li gent nych sie ci

prze sy ło wych na stęp nej ge ne ra cji.
– Czy je ste śmy pre kur so rem? Pierw szy licz nik elek trycz ny Lan -

dis opra co wał już w la tach 70., a pierw sze sys te my od czy to we, któ -
re wdra ża no rów nież w Pol sce, to prze łom lat 80. i 90. W 2009 r.
po nad po ło wę glo bal ne go ob ro tu fir ma uzy ska ła ze sprze da ży sys -
te mów smart me te rin go wych. Rocz nie fir ma prze zna cza na ba da -
nia i roz wój ok. 5% ob ro tu. Roz wi ja my naj now sze tech no lo gie.
Dzia ła my w wie lu kra jach, zbie ra my do świad cze nia i co naj waż -
niej sze dzie li my się ni mi. W Eu ro pie sys te my smart me te rin go we
ja ko pierw si za sto so wa li Wło si i Skan dy na wo wie. W obu przy pad -
kach ma my czym się po chwa lić. W Pol sce pierw szy sys tem AMR -
-owy dla od bior ców ko mu nal nych fir ma Lan dis+Gyr uru cho mi ła
w 1998 r. w Gli wi cach. Dla te go uwa żam, że ma my ogrom ny wkład
w roz wój te go sys te mu – uwa ża pre zes.

– Od sa me go po cząt ku Lan dis+Gyr sta wia ła na sys te my otwar -
te i stan da ry za cję roz wią za nia, bo nie chce my mo no po li zo wać ryn -
ku. Uwa ża my, że to co zro bi li śmy cho ciaż by w za kre sie stan da ry -
za cji pro to ko łu ko mu ni ka cyj ne go jest nie sa mo wi cie istot ne dla dal -
sze go roz wo ju sys te mów smart me te rin go wych. Roz po czę li śmy
pro ces stan da ry za cji pro to ko łu ko mu ni ka cyj ne go w licz ni kach
prze my sło wych w ra mach sto wa rzy sze nia DLMS, od któ re go każ -
dy mo że otrzy mać in for ma cje. Ak tu al nie pro mu je my ko lej ną ini cja -
ty wę stan da ry zu jąc in ter fej sy ko mu ni ka cyj ne po przez sto wa rzy sze -
nie IDIS (In te ro pe ra ble De vi ce In ter fa ce Spe ci fi ca tion). Ko lej nym
kro kiem jest na sza obec ność w wie lu ini cja ty wach eu ro pej skich,
jak NTA 8130 w Ho lan dii, Open Me ter w Hisz pa nii, czy ESMIG
w Szwaj ca rii.

Jed nym z pro duk tów, któ rych Lan dis+Gyr nie ofe ru je w Pol sce
są sys te my do za rzą dza nia po py tem – DSM (De mand Si te Ma na -
ge ment), z któ rych ko rzy sta nie mal ca ła Eu ro pa. Po zwa la ją one
na spłasz cza nie krzy wej ob cią że nia, na po pra wę efek tyw no ści zu -
ży cia ener gii. W tym ce lu każ dy istot ny z punk tu wi dze nia sys te -
mu ener ge tycz ne go od biór jest wy po sa ża ny w urzą dze nie ak tyw ne
– prze kaź nik z mo du łem ko mu ni ka cyj nym, któ re – pod łą czo ne
do sys te mu – po zwa la na bie żą ce mo ni to ro wa nie kra ju, re gio nu
czy frag men tu sie ci. Je że li za uwa ży my w niej nie spo dzie wa ne,
chwi lo we za po trze bo wa nie na ener gię, któ rej nie ma skąd do star -
czyć, to moż na wy łą czyć mniej istot nych od bior ców, np. ogrze wa -
nie, oświe tle nie, ma szy ny, któ rych odłą cze nie nie spo wo du je za bu -
rzeń w pra cy przed się bior stwa. W Pol sce są drob ne in sta la cje te go
ty pu, ale nie w ta kiej ska li, jak w Ho lan dii czy Niem czech, gdzie
grzej ne pły ty ce ra micz ne, boj le ry w do mach, kli ma ty za to ry, ogrze -
wa nie pod ło go we czy pie ce elek trycz ne są wy po sa żo ne w urzą dze -

nie wy ko naw cze, któ re po zwa la ją ten sprzęt na chwi lę, np.
na 15–30 min., wy łą czyć.

– Nikt te go nie za uwa ży, ale sys tem zy ska czas na od bu do wa nie
się i unik nię cie pi ku, któ ry spo wo du je za dzia ła nie urzą dzeń prze -
cią że nio wych. Po dob nie jest w prze my śle – dys try bu to rzy wie dzą
co to jest lo ad ma na ge ment czy też za rzą dza nie ob cią że niem al bo
sys te my SCO (sa mo czyn ne czę sto tli wo ścio we od cią ża nie), któ re
re agu ją na ob ni ża nie się czę sto tli wo ści na pię cia spo wo do wa ne de -
fi cy tem mo cy czyn nej i wy łą cza ją po szcze gól ne od bio ry usze re go -
wa ne we dług waż no ści przy róż nych czę sto tli wo ściach – tłu ma czy
pre zes. 

– Na Za cho dzie funk cjo nu je pe wien układ po łą czo nych dzia łań,
do któ rych są włą cze ni pro du cen ci sprzę tu, de we lo pe rzy i ope ra to -
rzy sys te mów – usłu go daw cy. Pra wo bu dow la ne dba o od po wied -
nie przy sto so wy wa ne in sta la cji w bu dyn kach. Od bior nik elek trycz -
ny ma od dziel ny ob wód, na któ rym in sta lo wa ne jest od po wied nie
urzą dze nie od bior nik sy gna łu ste ru ją ce go z odłącz ni kiem. Do star -
cza je spół ka dys try bu cyj na al bo fir ma za rzą dza ją ca da ną sie cią
na kon kret nym ob sza rze. Sy gnał ste ru ją cy wy sy ła ny jest na żą da -
nie wła ści cie la sie ci dys try bu cyj nej w kry tycz nych wa run kach za -
si la nia. W Niem czech te go ty pu usłu gi świad czy fir ma EFR, któ rą
utwo rzy li naj więk si dys try bu to rzy: E. ON, EnBW i RWE. Ko rzy sta -
jąc z masz tów ra dio wych wy sy ła sy gnał do od bior ni ków, z któ rych
kil ka ty się cy mo że jed no cze śnie wy łą czyć. Dziś ta kie ukła dy zdal -
ne go ste ro wa nia ob cią że niem za po mo cą ra dia są stan dar dem.
Pol ska jest nie ste ty bia łą pla mą na ma pie Eu ro py, bo sys te my ta kie
dzia ła ją nie tyl ko na za cho dzie, ale tak że u na szych po łu dnio wych
są sia dów!

W Eu ro pie Lan dis+Gyr jest obec ny w 19. kra jach: pol ski od dział
jest na 9 miej scu pod wzglę dem wiel ko ści ob ro tu, bo struk tu ra ryn -
ku nie po zwa la na peł ne wy ko rzy sta nie po ten cja łu fir my, jak ma to
miej sce w Niem czech, Hisz pa nii czy we Fran cji. Dla te go gros ob -
ro tów Lan dis+Gyr po cho dzi z ob słu gi ryn ku prze my sło we go, gdy
w Eu ro pie Zach., w związ ku ze wdra ża niem dy rek tyw unij nych
– z wdra ża nia sys te mów smart me te rin go wych.

– Oczy wi ście w tym ob sza rze ma my kon ku ren cję, ale uwa żam, że
jest moż li we utrzy ma nie na szej po zy cji: chcie li by śmy mieć 1/3 ryn -
ku sza co wa ne go na 7,5-8 mld zł do 2020 r. W naj bliż szej de ka dzie
na szy mi klien ta mi bę dą te sa me fir my, któ re ob słu gu je my obec nie
i któ rym do star cza my licz ni ki do ta ry fy A, B i C. Ale mu szą one też
za in we sto wać w we wnętrz ny roz wój i know -how, je śli do go spo -
darstw do mo wych za mie rza ją do star czyć 13 mln licz ni ków – de kla -
ru je An drzej Szy mań ski.

Wy ni ka to z prze gło so wa nia przez Par la ment Eu ro pej ski przy -
spie sze nia pro ce su wdra ża nia in te li gent nych licz ni ków przez
wpro wa dze nie wy mo gu, zgod nie z któ rym licz ni ki te go ty pu ma ją
być mon to wa ne we wszyst kich no wych i re mon to wa nych bu dyn -
kach. Pa kiet ener ge tycz ny stwier dza, że do 2020 r. w in te li gent ne
licz ni ki mu si być wy po sa żo ne 80% go spo darstw do mo wych UE,
na to miast zgod nie z prze pi sa mi dy rek ty wy EPBD mu si ona zo stać
wpro wa dzo na w kra jo wym usta wo daw stwie do 2012 r.

Fir ma sprze da je też licz ni ki cie pła (cie pło mierz ul tra dź wię ko wy
UL TRA HE AT UH50 w prze pły wach 0,6–60 m3/h) i chło du z ul tra -
dź wię ko wą me to dą pro wa dze nia po mia ru za pew nia ją cą naj wyż szą
kla sę do kład no ści i wy dłu że nie ży wot no ści urzą dze nia. Stwo rzo ne
na po trze by sys te mów grzew czych, mo gą być z ła two ścią zin te -
gro wa ne z sys te ma mi po mia ro wy mi róż nych ty pów ener gii przez
Ad van ced Me te ring In fra struc tu re. Ta kie sys te my ku pi ły cie płow -
ni cze spół ki dys try bu cyj ne m.in. w Byd gosz czy i Beł cha to wie.
Licz ni ki z ta kim spo so bem po mia ru cie pła cie szą się też spo rym
za in te re so wa niem wśród spół dziel ni miesz ka nio wych. Za le ta mi
– mi mo wyż szej ce ny – jest ich trwa łość i od por ność na za kłó ce -
nia, jak też złą ja kość wo dy grzew czej, a jed no cze śnie wy so ka ja -
kość po mia ru. W naj bliż szym cza sie fir ma pla nu je po sze rzyć swo -
ją ofer tę o ul tra dź wię ko wy sys te mu po mia ru ga zu.

Je rzy Bo ja no wicz
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AN DRZEJ SZY MAŃ SKI jest ab sol -
wen tem Po li tech ni ki War szaw skiej.
W Wyż szej Szko le Przed się bior -
czo ści i Za rzą dza nia im. Le ona
Koź miń skie go w War sza wie uzy -
skał ty tuł MBA. Od 1993 r. w ABB
od po wia dał za Sek tor Ener ge tycz -
ny. W 1995 r. roz po czął pra cę
w Lan dis&Gyr w Dzia le Po mia rów
– od po wia dał za Sek tor Prze my sło -
wy. Po po łą cze niu Lan dis&Gyr
z Sie men sem był Kie row ni kiem
Dzia łu Po mia rów i był od po wie -
dzial ny za roz wój ryn ku po mia rów
elek trycz nych w Pol sce. W 2002 r.

czyn nie uczest ni czył w wy dzie la niu Dzia łu Po mia rów ze struk tu ry
Sie men sa i two rze niu no wej fir my Lan dis+Gyr. Od 2002 r., peł niąc
funk cję Pre ze sa Za rzą du, umac nia po zy cję li de ra na ryn ku po mia -
rów ener gii i śro do wi ska Smart Me te rin gu.
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Fo ster Whe eler AG, świa to wy li der w tech ni ce spa la nia, zo stał za -
ło żo ny w 1884 r., choć pod obec ną na zwą jest zna ny od 1927 r.
Na ca łym świe cie kon cern, któ re go przy cho dy prze kra cza ją 5 mld
USD rocznie, za trud nia ok. 12 000 pra cow ni ków. Jed ną z czę ści
FW jest Glo bal Po wer Gro up, któ ra zaj mu je się pro jek to wa niem,
pro duk cją i bu do wą ko tłów i pro duk tów spe cjal nych dla ener ge ty -
ki za wo do wej, prze my sło wej i ko mu nal nej.

Do star czo ne w la tach 70. ub. wie ku pierw sze ko tły ze zło żem
sta łym (BFB) by ły opar te o roz wią za nia z lat 60. Fir ma do star czy -
ła 143 ko tły BFB o mo cy do 100 MWe, na bio ma sę i in ne pa li wa.
W dru giej po ło wie lat 70. za czę ła do star czać cyr ku la cyj ne ko tły
flu idal ne (CFB) pierw szej ge ne ra cji, a od 1992 r. – dru giej. Ko tły
te cha rak te ry zu ją się pro stą kon struk cja, wy so ką dys po zy cyj no ścią
i spraw no ścią, ela stycz no ścią pa li wo wą oraz speł nia niem naj -
ostrzej szych norm emi sji bez ko niecz no ści do dat ko wych urzą dzeń
do oczysz cza nia spa lin. Do dziś fir ma wy pro du ko wa ła pond 360
ta kich ko tłów na wszel kie pa li wa sta łe o łącz nej mo cy 24,5 GW. 

W 2003 r. FW pod jął się bu do wy pierw sze go i jed no cze śnie naj -
więk sze go na świe cie flu idal ne go ko tła prze pły wo we go na pa ra -
me try nad kry tycz ne o mo cy 460 MW, któ ry w 2009 r. zo stał uru -
cho mio ny w na le żą cej do PKE SA Elek trow ni Ła gi sza.

Fo ster Whe eler w Pol sce
Na po cząt ku lat 90. pod ję to de cy zję o pry wa ty za cji i sprze da ży

bran żo we mu in we sto ro wi stra te gicz ne mu Fa bry ki Ko tłów Prze -
my sło wych FA KOP w So snow cu. W 1993 r. ku pi ła ją fiń sko -ame -
ry kań ska fir ma Ahl strom Py ro po wer, któ ra by ła zna na m.in. z tech -
no lo gii spa la nia wę gla w cyr ku la cyj nym zło żu flu idal nym.
Po dwóch la tach Ahl strom Py ro po wer zo stał prze ję ty przez kon -
cern Fo ster Whe eler, któ ry wów czas był jed ną z trzech głów nych
firm ko tło wych w USA. Pro du ko wał m.in. du że ko tły wę glo we,
py ło we na pa ra me try nad kry tycz ne. Od po ło wy lat 90. Fo ster Whe -
eler w Pol sce dzia ła ja ko Fo ster Whe eler Ener gia Pol ska i Fo ster
Whe eler Ener gy FA KOP, któ ry pro du ku je czę ści ci śnie nio we ko -
tłów na po trze by kra jo we lub in nych firm z Gru py Po wer (do pie ro
w mar cu 2008 r. Mi ni ster stwo Skar bu Pań stwa sprze da ło reszt ko -
we udzia ły tej spół ki, któ re sta no wi ły 0,20% ka pi ta łu za kła do we -
go i tym sa mym MSP z niej „wy szło”).

War to do dać, że w ma ju Fo ster Whe eler Ener gy FA KOP ob -
cho dził ju bi le usz: w tym ro ku mi ja 130 lat od za ło że nia przez

dwóch prze my słow ców, Wil hel ma Fit zne ra i Kon ra da Gam pe ra,
fa bry ki ko tłów w So snow cu – pre kur so ra pol skie go prze my słu
ko tlar skie go. Od te go cza su, mi mo zmie nia ją cych się wła ści cie -
li, fa bry ka nie prze rwa nie pro du ku je róż ne go ro dza ju ko tły dla
prze my słu i ener ge ty ki – od po wsta nia bli sko 35 tys. jed no stek
ko tło wych.

FA KOP wy twa rza głów nie czę ści ci śnie nio we dla ko tłów flu -
idal nych i py ło wych dla prze my słu i ener ge ty ki, są to m.in. ścia ny
szczel ne, ko mo ry gru bo ścien ne i wę żow ni ce. Po nad to prze pro wa -
dza ba da nia, pró by i do pusz cze nia tech nicz ne wg wy ma gań mię -
dzy na ro do wych in sty tu cji do zo ru tech nicz ne go, jak np. pol ski
UDT, ame ry kań ski ASME czy eu ro pej ski TÜV Lloyd.

Ca ły pro ces wy twa rza nia (od pro jek tu do od bio ru) od by wa się
zgod nie z pro ce du ra mi sys te mu ja ko ści ISO 9001:2000.

– Do Fo ster Whe eler Glo bal Po wer Gro up na le żą w Eu ro pie trzy
głów ne jed nost ki biz ne so we: w Hisz pa nii, Fin lan dii i w Pol sce,
któ ra ofe ru je do sta wy obiek tów ko tło wych tak że na ryn kach Eu ro -
py Środ ko wo -Wschod niej – wy ja śnia Bo gu sław Krztoń, re gio nal -
ny dy rek tor sprze da ży na Eu ro pę Cen tral ną i Wschod nią w za re je -
stro wa nej w War sza wie spół ce Fo ster Whe eler Ener gia Pol ska
Sp. z o.o. (FWEP). – Od kil ku lat pra wie ca ły per so nel spół ki, łącz -
nie z Za rzą dem, pra cu je w So snow cu, gdzie jest na sza fa bry ka czę -
ści ci śnie nio wych oraz wszyst kie pod sta wo we dzia ły m.in. pro jek -
to wy, han dlo wy, za ku pów, re ali za cji. W War sza wie po zo sta ły oso -
by zwią za ne ze sprze da żą. Obie spół ki za trud nia ją ok. 400 osób.

Istot ne re ali za cje
Do naj bar dziej zna nej in we sty cji zre ali zo wa nej w Pol sce przez

FWEP na le ży prze pro wa dzo na wy mia na w elek trow ni Tu rów 6. sta -
rych blo ków na wę giel bru nat ny na blo ki z ko tła mi flu idal ny mi. Moc
trzech pierw szych blo ków zo sta ła pod wyż szo na z 200 MW na 232
MW, a trzech na stęp nych – do 262 MW. Ca ły pro jekt re ali zo wa no
w la tach 1995-2004. Pierw sze trzy ko tły by ły wy ko na ne w tra dy cyj -
nej tech no lo gii: zło że cyr ku la cyj ne z ze wnętrz nym cy klo nem, na to -
miast po zo sta łe zo sta ły już wy ko na ne w tech no lo gii opa ten to wa nej
przez FW. To tzw. ko tły cyr ku la cyj ne ty pu Com pact, w któ rych za -
miast ze wnętrz nych cy klo nów są zin te gro wa ne se pa ra to ry. Pro gram
od two rze nia mo cy w Elek trow ni Tu rów zo stał uzna ny za wzo rzec

Specjaliści
od kotłów fluidalnych



dla wie lu wy eks plo ato wa nych elek trow ni w Eu ro pie Wschod niej
w 1999 r. otrzy mał na gro dę Elek trow nia Ro ku (The 1999 Po wer -
plant Award) ma ga zy nu „Elec tric Po wer In ter na tio nal”.

In ne pro jek ty to ko cioł o mo cy 120 MWe dla EC Ka to wi ce
(1999), dwa ko tły po 70 MWe dla Elek trow ni Ja worz no III (1999)
– za sto so wa nie w tym ostat nim pro jek cie zwar tej kon struk cji ty pu
Com pact umoż li wi ło za bu do wę no wych ko tłów w miej scu sta rych
jed no stek o mniej szej mo cy. W obu za kła dach uzy ska no znacz ne
ko rzy ści eko no micz ne i eko lo gicz ne gdyż ko tły wy po sa żo no w in -
sta la cje do przy go to wa nia i do zo wa nia mu łów wę glo wych, któ -
rych udział w stru mie niu pa li wa mo że się gać 30% war to ści opa ło -
wej (50% wa go wej).

W li sto pa dzie 2000 r. FWEP roz po czął bu do wę „pod klucz”
Elek tro cie płow ni EL CHO w Cho rzo wie, któ ra za stą pi ła sta rą
– z ko tła mi py ło wy mi. Kon trakt obej mo wał za pro jek to wa nie, do -
sta wy, mon taż i uru cho mie nie m.in. ko tłów CFB Com pact (2 x 113
MWe), tur bin kon den sa cyj no -upu sto wych, ukła dów chło dze nia,
sys te mu cie płow ni cze go, urzą dzeń na wę gla nia, sta cji uzdat nia nia
wo dy i sys te mów au to ma ty ki in sta la cji elek trycz nych. Uru cho -
mio na w 2003 r. elek tro cie płow nia wy twa rza do 500 MW cie pła
dla re jo nu Cho rzów -Ka to wi ce.

– Pol ska jed nost ka ma peł ne kom pe ten cje w za kre sie do sta wy
ca łej tzw. wy spy ko tło wej (pro jekt, pro duk cja, mon taż i roz ruch) za -
rów no dla klien tów koń co wych, jak i ge ne ral nych wy ko naw ców,
tzw. EPC -kon trak to wych (En gi ne ering -Pro cu re ment -Con struc -
tion), re ali zu ją cych in we sty cje „pod klucz” – mó wi Bo gu sław
Krztoń. – W Pol sce koń czy my te raz pro jekt dla elek tro cie płow ni
For tum He at Pol ska w Czę sto cho wie: opa la ny wę glem i bio ma są
ko cioł flu idal ny o mo cy po nad 60 MW. Od po wia da my też za ry nek
środ ko wo -eu ro pej ski. Koń czy my dwa pro jek ty na Bał ka nach
na spe cy ficz ne pa li wo, tzw. pet co ke, czy li koks po naf to wy: ko cioł
dla za kła dów che micz nych So lvay ko ło War ny w Buł ga rii (100
MWe) i dla ra fi ne rii Łu ko il w Plo esz ti (Ru mu nia) – 70 MWe.

W la tach 90. fir ma zre ali zo wa ła wie le in we sty cji w Cze chach
– za rów no dla CEZ -u, jak i w ener ge ty ce prze my sło wej, do któ rych
na le ży m.in. mo der ni za cja ko tła py ło we go na ko cioł ze zło żem cyr -
ku la cyj nym w pa pier ni Mon di Pac ka king Pa per w Ste ti (1998).

Ko tły na bio ma sę
Obec nie jed nym z głów nych ob sza rów dzia łal no ści FWEP są

pro jek ty zwią za ne ze spa la niem bio ma sy, do cze go tech no lo gia flu -
idal na bar dzo do brze się na da je. Tak że do spa la nia [drob nej] bio ma -
sy po cho dze nia plan ta cyj ne go i rol ni cze go, tzw. bio ma sy agro. To
roz wią za nia po zwa la ją ce na wy ko rzy sta nie bio ma sy w ener ge ty ce
za wo do wej, tj. w ko tłach o mo cy kil ku dzie się ciu MW.

W lip cu ub. r. fir ma pod pi sa ła kon trakt z PAK -iem i dla Elek -
trow ni Ko nin bu du je ko cioł o mo cy po nad 50 MWe, któ ry bę dzie
opa la ny wy łącz nie bio ma są w wy ma ga nej mie szan ce: 80% bio ma -
sy le śnej i 20% – agro, któ rą two rzą ro śli ny plan ta cyj ne (m. in.
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wierz ba), pe le ty i od pa dy. Na to miast w tym ro ku pod pi sa ła kon -
trakt na do sta wę do Elek trow ni Po ła niec naj więk sze go ak tu al nie
na świe cie ko tła tyl ko na bio ma sę o mo cy 190 MWe. Obie in we -
sty cje za koń czą się – zgod nie z cy klem re ali za cji – w 2012 r. 

– Pro jek to wa nie ko tłów na bio ma sę jest du żym wy zwa niem, gdyż
do miesz ka bio ma sy agro w pa li wie wy ma ga spe cjal nej kon struk cji
ko tła. Je śli chce my utrzy mać wy so kie pa ra me try pa ry (ci śnie nie
i tem pe ra tu rę), to mu si my się za bez pie czyć przed ko ro zją chlo ro wą,
przed zja wi ska mi po le ga ją cy mi na ry zy ku tzw. aglo me le ra cji zło ża
flu idal ne go, czy li sca la nia czą stek zło ża i je go opa da nia, al bo wiem
bio ma sa za wie ra du żo czę ści al ka licz nych – tłu ma czy Bo gu sław
Krztoń.  – Po nie waż nie ma uni wer sal ne go ko tła na bio ma sę, więc
dys ku sja z in we sto rem o jej skła dzie jest bar dzo waż na. In for ma cję
o skła dzie mie szan ki pa li wo wej mu si my mieć już na eta pie ofer ty
wstęp nej. Jest to trud ne, bo in we sto rzy ma ją pro blem z okre śle niem
z cze go do ce lo wo ta bio ma sa bę dzie się skła dać, ja ki bę dzie udział
po szcze gól nych ro dza jów bio ma sy. Okre śle nie te go gwa ran to wa ne -
go pa li wa mu si być za pi sa ne w kontr ak cie. A ry nek bio ma sy w Pol -
sce do pie ro po wsta je i trud no so bie za pew nić dłu go let nie kon trak ty
na do sta wę po szcze gól nych skład ni ków. W in nych kra jach eu ro pej -
skich ry nek bio ma sy sta je się ryn kiem glo bal nym i bio ma sę im por -
tu je się na wet z Ame ry ki Płd. Do brym pa li wem jest wierz ba ener ge -
tycz na, a tak że in ne ro śli ny plan ta cyj ne. Ale wciąż ilość te go pa li wa
plan ta cyj ne go jest zbyt ma ła w sto sun ku do po da ży. Aby spro stać
wy ma ga niom je dy nym roz wią za niem są pe le ty sło mia ne, któ rych
wła ści wo ści są bar dzo nie sta bil ne i za le żą od do staw cy. Dla te go
pro ble mem jest usta bi li zo wa nie pa ra me trów, by póź niej, w ko tle,
pe le ty nie spra wia ły nie spo dzia nek.

War to do dać, że fiń ski od dział Fo ster Whe eler zaj mu je się też zga -
zo wy wa cza mi bio ma sy i in nych pa liw od pa do wych, pro du ko wa ny
w ten spo sób gaz jest do pa la ny np. w ko tłach py ło wych. Mo ce tych

urzą dzeń są jed nak sto sun ko wo du że, więc nie pa su ją do lan so wa ne -
go przez Mi ni ster stwo Go spo dar ki pro gra mu „Bio ga zow nia w każ -
dej gmi nie”. Jed no cze śnie fir ma roz wi ja zga zo wy wa cze ci śnie nio -
we na du że wy daj no ści zwią za ne z pro duk cją bio die sla.

A w Pol sce? – In te re su ją nas przede wszyst kim śred niej wiel ko -
ści blo ki bio ma so we i bio ma so wo -wę glo we oraz du że nad kry tycz -
ne blo ki wę glo we, w któ rych mo że my wy ko rzy stać do świad cze nia
z Ła gi szy. Ma my tak że tech no lo gie spa la nia na rusz cie wi bra cyj -
nym, któ ra jest od po wied nia dla blo ków bio ma so wych mniej szych
wy daj no ści – mó wi dy rek tor Bo gu sław Krztoń.

Cał ko wi ta moc za in sta lo wa nych w Pol sce ko tłów FW w tech ni -
ce flu idal nej, łącz nie z obec nie bu do wa ny mi, się ga 2500 MW, co
da je fir mie ok. 80% udział w kra jo wym ryn ku tej tech no lo gii.

Je rzy Bo ja no wicz
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W spól no to wy sys tem han dlu upraw nie nia mi do emi sji (EU ETS) roz po -
czął funk cjo no wa nie w 2005 r. i miał przy czy nić się do ogra ni cze nia
emi sji ga zów cie plar nia nych we Wspól no cie oraz efek tyw ne go wy wią -
za nia się przez UE -15 ze swo ich zo bo wią zań wy ni ka ją cych z Pro to ko -

łu z Kio to. Ogól ne ra my dzia ła nia sys te mu han dlu okre ślo no w dy rek ty -
wie 2003/87/WE1. W 2008 ro ku przy go to wy wa no zmia ny w re gu la cjach w związ -
ku z no wy mi zo bo wią za nia mi ja kie przy ję ła Wspól no ta Eu ro pej ska w ra mach
prac nad Pa kie tem Ener ge tycz no-Kli ma tycz nym. Te zna czą ce zmia ny w funk cjo -
no wa niu wspól no to we go sys te mu han dlu od 2013 r. bę dą wy ni kać z prze pi sów
okre ślo nych w dy rek ty wie 2009/29/WE2 sta no wią cej je den z ak tów praw nych
wdra ża ją cych Pa kiet Ener ge tycz no-Kli ma tycz ny. Zmie nią się tak że me cha ni zmy
dzia ła nia ca łej go spo dar ki, w szcze gól no ści sek to ra wy twa rza nia ener gii oraz sy -
tu acja eko no micz na po szcze gól nych przed się biorstw i osób in dy wi du al nych.

Na pod sta wie do świad czeń z po przed nich lat, do ty czą cych funk cjo no wa nia
EU ETS w ce lu wy mu sze nia do dat ko wych dzia łań w za kre sie re duk cji emi sji
ga zów cie plar nia nych, a tak że w związ ku z pro ble ma mi, któ re wy stą pi ły
w trak cie oce ny kra jo wych pla nów roz dzia łu upraw nień przez Ko mi sję Eu ro -
pej ską, naj istot niej szą ze zmian wpro wa dzo nych w dy rek ty wie, ma ją cą przy -
czy nić się do efek tyw niej sze go wy ko rzy sta nia sys te mu han dlu, jest zmia na
spo so bu przy dzia łu upraw nień. Przy ję to, iż naj bar dziej efek tyw ny eko no micz -
nie i naj prost szy spo sób dys try bu cji upraw nień to sprze daż po przez au kcję. 

Przy dzia ły dar mo wych upraw nie ń
– uwa run ko wa nia ogól ne

Zgod nie z art. 10 dy rek ty wy 2009/29/WE, w no wym okre sie Pań stwa Człon -
kow skie bę dą sprze da wać upraw nie nia na au kcji we dług zhar mo ni zo wa nych
re guł w ca łej Wspól no cie. Od ogól nej za sa dy sprze da ży upraw nień na au kcji
wpro wa dzo no dwa od stęp stwa do ty czą ce dar mo wych przy dzia łów upraw nień:

1. dla elek tro cie płow ni na pro duk cję cie pła i/lub chło du, cie płow ni, a tak -
że dla in sta la cji in nych niż wy twa rza ją ce ener gię elek trycz ną, kwa li fi -
ku ją cych się do EU ETS (art. 10a),

2. dla in sta la cji wy twa rza ją cych ener gię, ob ję tych EU ETS w Pań stwach
Człon kow skich, w któ rych wy stą pi ły wa run ki okre ślo ne w art. 10c (tzw.
de ro ga cje).
W pierw szym przy pad ku przy dział dar mo wych upraw nień ma na stą pić w opar -

ciu o wskaź ni ki emi syj no ści (bench mar ki) usta lo ne dla 10% naj bar dziej efek tyw -
nych in sta la cji w da nym sek to rze w Unii Eu ro pej skiej pod wzglę dem emi sji CO2,
w tym rów nież uwzględ nia jąc in sta la cje spa la ją ce bio ma sę oraz wy ko rzy stu ją ce
wy chwy ty wa nie i skła do wa nie CO2. Ozna cza to, iż ta ki wskaź nik bę dzie zna czą -
co za ni żo ny w po rów na niu do wskaź ni ka wy ni ka ją ce go ze spa la nia wę gla. 

Zgod nie z ar ty ku łem 10c dy rek ty wy 2009/29/WE, Pań stwa Człon kow skie
bę dą mo gły przej ścio wo przy dzie lić bez płat ne upraw nie nia dla in sta la cji wy -
twa rza ją cych ener gię elek trycz ną, je śli in sta la cje te pra co wa ły przed 31 grud -
nia 2008 r., bądź w przy pad ku no wych in sta la cji, je śli pro ces in we sty cyj ny fi -
zycz nie roz po czę to przed 31 grud nia 2008 r., przy czym mu si być speł nio ny je -
den z na stę pu ją cych wa run ków:
– kra jo wa sieć ener ge tycz na w 2007 r. nie by ła po łą czo na z sie cią sys te mu

po łą czeń wza jem nych, za rzą dza ną przez Unię ds. Ko or dy na cji Prze sy łu
Ener gii Elek trycz nej (UCTE),

– kra jo wa sieć ener ge tycz na w 2007 r. by ła po łą czo na po śred nio lub bez po -
śred nio z sie cią, któ rą za rzą dza UCTE jed ną li nią o mo cy prze sy ło wej
mniej szej niż 400 MW,

– pro dukt kra jo wy brut to (PKB) per ca pi ta w ce nach ryn ko wych w 2006
ro ku nie prze kro czył 50% śred nie go PKB w Unii Eu ro pej skiej, a co naj -
mniej 30% ener gii elek trycz nej by ło wy twa rza ne z jed ne go ro dza ju pa -
li wa ko pal ne go.
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Ocena możliwości uzyskania
darmowych uprawnień zgodnie

z art. 10c dyrektywy 2009/29/WE

Członkowstwo PKB per capita Wytwarzanie Możliwość Udział produkcji en. el. z paliwa
w UCTE mniejsze niż 30% en. el. skorzystania kopalnego w całkowitej produkcji 

lub połączenie 50% średniego z paliwa z derogacji en. el.4

z UCTE w 2007 r.4, 5 PKB w UE-276 kopalnego4 art. 10c węgiel gaz olej
Austria � 0,11 0,17 0,03
Belgia � 0,08 0,27 0,02
Bułgaria � � � � 0,41 0,05 0,01
Cypr � � 0,00 0,00 1,00
Czechy � � � � 0,59 0,04 0,00
Dania � � 0,54 0,21 0,03
Estonia � � � 0,90 0,08 0,00
Finlandia � 0,28 0,15 0,01
Francja � 0,04 0,04 0,01
Grecja � � 0,53 0,17 0,16
Hiszpania � � 0,23 0,30 0,08
Holandia � � 0,24 0,58 0,02
Irlandia � � 0,29 0,51 0,10
Litwa � � � 0,00 0,20 0,03
Luksemburg � � 0,00 0,75 0,00
Łotwa � � � 0,00 0,43 0,00
Malta � � 0,00 0,00 1,00
Niemcy � � 0,46 0,12 0,02
Polska � � � � 0,92 0,02 0,02
Portugalia � � 0,31 0,25 0,11
Rumunia � � � � 0,40 0,19 0,03
Słowacja � � 0,17 0,06 0,02
Słowenia � � 0,36 0,02 0,00
Szwecja � 0,01 0,00 0,01
Węgry � � � � 0,25 0,22 0,04
Wielka Brytania � � 0,29 0,21 0,04
Włochy � � 0,29 0,20 0,04

Tabela 1. Zestawienie informacji dotyczące spełnienia przez poszczególne Państwa Członkowskie warunków określonych w art. 10c ust.1; en.el. – energia
elektryczna.

Źródło: opracowanie własne.



Pol ski sys tem elek tro ener ge tycz ny pra cu je syn chro nicz nie z UCTE już
od 1995 r.3, w związ ku z tym Pol ska bę dzie mo gła sko rzy stać z moż li wo ści
przy dzia łu bez płat nych upraw nień dla in sta la cji wy twa rza ją cych ener gię elek -
trycz ną tyl ko na pod sta wie ostat nie go kry te rium. Prze wi dzia ny w ten spo sób
me cha nizm wspar cia mógł by być wdro żo ny przede wszyst kim z uwa gi na wy -
twa rza nie ener gii elek trycz nej w opar ciu o wę giel (ka mien ny i bru nat ny).

W ta be li przed sta wio no po glą do we ze sta wie nie, któ re Pań stwa Człon kow -
skie bę dą mo gły sko rzy stać z de ro ga cji na pod sta wie za pi sów art. 10c dy rek ty -
wy 2009/29/WE.

Na pod sta wie in for ma cji do ty czą cych PKB na miesz kań ca w ce nach ryn ko -
wych w po szcze gól nych Pań stwach Człon kow skich oraz w UE -27 bez
uwzględ nie nia pa ry te tu si ły na byw czej, a tak że uczest nic twa w UCTE i po łą -
cze niach w ra mach sie ci oraz wiel ko ści wy twa rza nia ener gii z pa liw ko pal -
nych, dar mo we przy dzia ły upraw nień dla pro du cen tów ener gii elek trycz nej
mo gły by przy dzie lić: Buł ga ria, Cypr, Cze chy, Es to nia, Wę gry, Li twa, Ło -
twa, Mal ta, Pol ska i Ru mu nia.

Wa run ki ko niecz ne do speł nie nia
Przy dział dar mo wych upraw nień bę dzie moż li wy do pie ro po wy peł nie niu

wa run ków okre ślo nych we wnio sku zgod nie z art. 10c ust. 5., któ ry Pań stwo
Człon kow skie ma przed ło żyć do Ko mi sji do dnia 30 wrze śnia 2011 r. Wnio sek
ten, oprócz me to dy ki wyli czeń pro po no wa ne go przy dzia łu upraw nień oraz po -
szcze gól nych przy dzia łów, ma za wie rać:
• do wód, że pań stwo człon kow skie speł nia przy naj mniej je den z wa run -

ków okre ślo nych w ust. 1 art. 10c, 
• wy kaz in sta la cji, któ re ten wnio sek obej mu je oraz licz bę upraw nień, któ -

re ma ją być przy dzie lo ne każ dej in sta la cji zgod nie z ust. 3 oraz wy tycz -
ny mi Ko mi sji Eu ro pej skiej,

• kra jo wy plan in we sty cyj ny,
• prze pi sy do ty czą ce mo ni to ro wa nia i eg ze ku cji w od nie sie niu do za mie -

rzo nych in we sty cji prze wi dzia nych w kra jo wym pla nie in we sty cyj nym,
• in for ma cje wy ka zu ją ce, że przy dzia ły upraw nień nie stwa rza ją nie uza -

sad nio nych za kłó ceń kon ku ren cji.
W tym mo men cie po ja wia się sze reg wąt pli wo ści, któ re zo sta ną przed sta -

wio ne po ni żej. 
Jed nym z głów nych ele men tów wnio sku jest utwo rze nie Kra jo we go Pla nu

In we sty cyj ne go (KPI). Na le ży się za sta no wić, nad kil ko ma py ta nia mi i pro ble -
ma mi z tym zwią za ny mi, np.: 

Kto ma przy go to wać KPI?
Przy go to wa nie KPI bę dzie za sad ni czym ele men tem zwią za nym z moż li wo -

ścią przy dzia łu dar mo wych upraw nień dla wy twór ców ener gii elek trycz nej.
KPI, któ ry po wi nien być przy go to wa ny przede wszyst kim przez be ne fi cjen tów
upraw nień, mu si uwzględ niać, usta lo ne przez Mi ni ster stwo Go spo dar ki i Mi -
ni ster stwo Śro do wi ska, prio ry te ty Pań stwa w za kre sie po li ty ki ener ge tycz nej
prze wi du ją cej od bu do wę i re struk tu ry za cję pol skiej ener ge ty ki oraz po li ty ki
kli ma tu ogra ni cza nia emi sji ga zów cie plar nia nych. KPI nie od łącz nie wią że się
z in we sty cja mi, stąd jest nie zbęd na de kla ra cja be ne fi cjen tów upraw nień, czy li
wy twór ców ener gii elek trycz nej co do okre ślo nych in we sty cji. 

Ja kie in we sty cje bę dą za kwa li fi ko wa ne
do KPI?

W KPI zo sta ną okre ślo ne in we sty cje w za kre sie re struk tu ry za cji i mo der ni -
za cji in fra struk tu ry oraz czy stych tech no lo gii, ja kie zo sta ły prze pro wa dzo ne
lub ja kie bę dą prze pro wa dzo ne w przy szło ści. Okre śla jąc li stę in we sty cji, któ -
re ma ją zna leźć się w KPI na le ży uwzględ nić in sta la cje zgło szo ne do Mi ni ster -
stwa Go spo dar ki ja ko bu do wa no wych lub od two rze nio wych mo cy, pro jek tów
zwią za nych z re struk tu ry za cją i mo der ni za cją pol skiej ener ge ty ki okre ślo ny mi
w Po li ty ce ener ge tycz nej Pol ski do 2030 r.7, za twier dzo nej przez Ra dę Mi ni -
strów w li sto pa dzie 2009 r. Pro jek ta mi re ali zo wa ny mi w ra mach ta kich in we -
sty cji mo gły by być rów nież: roz wój i mo der ni za cja sie ci prze sy ło wych, bu do -
wa no wych in sta la cji ener ge tycz nych, bu do wa bio ga zo wni. W pla nie tym mo -
gą być uwzględ nio ne in we sty cje pod ję te po 25 czerw ca 2009 r. 

Kto bę dzie mógł sko rzy stać z przy dzia łu
dar mo wych upraw nień?

Do uzy ska nia dar mo wych upraw nień bę dą upraw nio ne in sta la cje ist nie ją ce,
jak rów nież na mo cy art. 10c ust. 1 in sta la cje no we, w któ rych fi zycz nie roz po -
czę to pro ces in we sty cyj ny do dnia 31 grud nia 2008 r. Na pod sta wie tych za pi -
sów moż na przy jąć, iż in sta la cje, w któ rych roz po czę to pro ces in we sty cyj ny
bę dą to te in sta la cje, któ re uzy ska ły ze zwo le nie w opar ciu o prze pi sy usta wy
Pra wo Bu dow la ne. Na to miast nie jest to ja sno okre ślo ne w prze pi sach oma wia -
nej dy rek ty wy – jest to je den z klu czo wych ele men tów w ca łym pro ce sie przy -

go to wy wa nia wnio sku o przy dział do dat ko wych upraw nień. Moż li wość przy -
dzia łu dar mo wych upraw nień dla wy twór ców ener gii elek trycz nej okre ślo nych
po wy żej, mo że być do pusz czo na pod wa run kiem, że upraw nio ne pod mio ty za -
in we stu ją od po wied nie środ ki fi nan so we, któ re zo sta ną prze zna czo ne na dzia -
ła nia prze wi dzia ne w KPI. Kwo ty za in we sto wa ne ma ją sta no wić, w moż li wym
za kre sie, od po wied nią war tość upraw nień za ku pio nych na ryn ku. 

Kto bę dzie mógł wy ko rzy stać środ ki
fi nan so we na od po wied nie in we sty cje

Przyj mu jąc ta ki sce na riusz, na le ży zwró cić uwa gę na moż li wość wy ko rzy -
sta nia tych środ ków fi nan so wych oraz okre śle nie me cha ni zmów fi nan so wych.
Moż na przy jąć, że dla wy ko rzy sta nia środ ków fi nan so wych mo gły by być do -
stęp ne dwa roz wią za nia. Pierw sze roz wią za nie – pro wa dzą cy in sta la cję bę -
dzie mu siał wy ka zać, iż do ko nał in we sty cji lub mo der ni za cji bez po śred nio
w swo jej in sta la cji, bądź – dru gie roz wią za nie – bę dzie mu siał prze ka zać
środ ki fi nan so we in ne mu pod mio to wi. 

W pierw szym przy pad ku, kie dy pro wa dzą cy in sta la cję do ko na in we sty cji
zwią za nych z mo der ni za cją bądź roz bu do wą wła snej in sta la cji, nie ma wąt pli -
wo ści, że pro wa dzą cy in sta la cje sam bę dzie dys po no wał środ ka mi fi nan so wy -
mi. Na to miast w dru giej sy tu acji, je śli po ten cjal ne in we sty cje nie bę dą wła sno -
ścią pro wa dzą ce go in sta la cje, to po ja wia ją się wąt pli wo ści co do cha rak te ru ta -
kie go fi nan so wa nia przez da ny pod miot nie bę dą cy wła ści cie lem. Roz wią za -
niem te go pro ble mu mo gło by być utwo rze nie od po wied nie go fun du szu,
do któ re go mo gły by być prze ka zy wa ne środ ki fi nan so we na no we pro jek ty
w pol skiej ener ge ty ce. Po wsta je jed nak py ta nie, w ja ki spo sób mia ło by to być
uję te w roz li cze niach fi nan so wych da ne go wy twór cy ener gii elek trycz nej?
Roz wią za niem mo gła by być de dy ko wa na sprze daż upraw nień przez Skarb
Pań stwa dla wy twór ców ener gii elek trycz nej.

Je śli przy jąć, iż wszyst kie in sta la cje, za rów no ist nie ją ce, jak i no we in we sty cje,
bę dą mo gły sko rzy stać z po mo cy fi nan so wej ze wspo mnia ne go fun du szu, to bę dzie
to wy ma ga ło utwo rze nia od po wied nich re gu la cji praw nych w prze pi sach kra jo -
wych przy za ło że niu, iż Ko mi sja Eu ro pej ska nie bę dzie mia ła za strze żeń do ta kie -
go roz wią za nia. Utwo rze nie od po wied nie go fun du szu bę dzie się też wią za ło z ko -
niecz no ścią utwo rze nia od po wied nich re gu la cji, kto i w ja ki spo sób ma dys po no -
wać środ ka mi na no we pro jek ty. Ko niecz ne bę dzie przy go to wa nie ca łe go sys te mu
nad zo ru, kon tro li, we ry fi ka cji i spra woz daw czo ści re ali za cji po szcze gól nych dzia -
łań i in we sty cji okre ślo nych w KPI, a tak że wy zna cze nie jed nost ki, któ ra bę dzie ad -
mi ni stro wa ła tym sys te mem. W tym punk cie na le ży się rów nież za sta no wić, czy
przy dzia ły dar mo wych upraw nień dla pro du cen tów ener gii elek trycz nej w per -
spek ty wie roz wo ju sie ci prze sy ło wych i zwięk sze nia im por tu/eks por tu ener gii nie
bę dą po strze ga ne ja ko za bu rze nie kon ku ren cyj no ści dla in nych in sta la cji?

Je śli już upo ra my się z KPI to po zo sta je jesz cze pa mię tać, iż wnio sek Pań -
stwa Człon kow skie go mo że być od rzu co ny w ca ło ści lub w czę ści przez Ko mi -
sję Eu ro pej ską, od rzu ca jąc do wol ny je go ele ment w okre sie sze ściu mie się cy
od zło że nia wnio sku. Nie ma za tem żad nych gwa ran cji, że po mi mo wy peł nie -
nia wszyst kich wa run ków i wy ma gań dar mo wy przy dział bę dzie za pew nio ny. 

Na le ży też pa mię tać, że na pod sta wie za pi sów dy rek ty wy 2009/29/WE Pań -
stwa Człon kow skie bę dą mia ły obo wią zek prze ka zać do Ko mi sji ra port z re ali -
za cji in we sty cji, po pra wy in fra struk tu ry i wdra ża nia czy stych tech no lo gii, co
rów nież bę dzie wy ma ga ło usta le nia od ręb nych pro ce dur po stę po wa nia.

Roz wią za nie tych pro ble mów, a tak że dzia ła nia ze stro ny pro wa dzą cych in -
sta la cje oraz przy szłych be ne fi cjen tów, bę dą mia ły istot ne zna cze nie i za de cy -
du ją czy dar mo wy przy dział dla wy twór ców ener gii elek trycz nej bę dzie moż -
li wy. Być mo że przed sta wio ne za gad nie nia dość pe sy mi stycz nie ry su ją szan se
uzy ska nia dar mo wych przy dzia łów, jed nak że prze pro wa dze nie ta kiej ana li zy
jest ko niecz ne za nim jesz cze Pol ska wy stą pi z wnio skiem o przy dział dar mo -
wych upraw nień dla ener ge ty ki.

Stan prawny na maj 2010.
Li te ra tu ra:
1 Dy rek ty wa 2003/87/WE Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z dnia 13 paź dzier ni -

ka 2003 r. usta na wia ją ca sys tem han dlu przy dzia ła mi emi sji ga zów cie plar nia nych
we Wspól no cie oraz zmie nia ją ca dy rek ty wę Ra dy 96/61/WE Dz. Urz. UE L 275
z 25.10.2003, str. 32–46.

2 Dy rek ty wa Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy 2009/29/WE z dnia 23 kwiet nia 2009
r. zmie nia ją ca dy rek ty wę 2003/87/WE w ce lu uspraw nie nia i roz sze rze nia wspól -
no to we go sys te mu han dlu upraw nie nia mi do emi sji ga zów cie plar nia nych; Dz.
Urz. UE L 140 z 5.6.2009, str. 63–87.

3 www. pse-ope ra tor. pl;
4 Sta ti sti cal Year bo ok 2007 Union for the Co -or di na tion of Trans mis sion of Elec tri -

ci ty, UCTE, Sep tem ber 2008.
5 An nu al Re port 2007, Nor del, 2008.
6 http://epp.eu ro stat.ec.eu ro pa.eu/por tal/pa ge/por tal/sta ti stics/se arch_da ta ba se.
7 http://www.mg.gov.pl/Go spo dar ka/Ener ge ty ka/Po li ty ka+ener ge tycz na/.

Monika Sekuła
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Uprzej mie in for mu je my, że Po li tech ni ka War szaw ska – In -
sty tut Tech ni ki Ciepl nej wraz z Izbą Go spo dar czą Ener -
ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska or ga ni zu ją dru gą edy cję
szko le nia za wo do we go „Ener ge ty ka – pod sta wy wie dzy”.

Szko le nie prze zna czo ne jest dla osób za trud nio nych w ener ge ty -
ce lub w fir mach i in sty tu cjach zwią za nych z ener ge ty ką, człon -
ków rad nad zor czych spół ek, nie po sia da ją cych peł ne go wy kształ -
ce nia ener ge tycz ne go, a pra gną cych uzu peł nić bądź po głę bić swo -
ją wie dzę w za kre sie ener ge ty ki.

Pierw sza edy cja szko le nia mia ła miej sce wio sną te go ro ku i cie -
szy ła się du żym za in te re so wa niem oraz za koń czy ła suk ce sem edu -
ka cyj nym. 

Pro gram szko le nia obej mu je 60 go dzin wy kła do wych i se mi na -
rium, któ re prze pro wa dzo ne bę dą na Po li tech ni ce War szaw skiej
w so bo ty i w nie dzie le po cząw szy od 9 paź dzier ni ka 2010 r. a skoń -
czyw szy w stycz niu 2010 r. (6 spo tkań so bot nio -nie dziel nych).

Za pra sza my do de le go wa nia za in te re so wa nych pra cow ni ków
w imie niu fir my. Koszt udzia łu w szko le niu 1 oso by wy no si 3 500
PLN. Każ dy z uczest ni ków otrzy ma dy plom ukoń cze nia szko le nia
na Po li tech ni ce War szaw skiej.

Uprzej mie pro si my o prze ka za nie do Izby kar ty zgło sze nia do 20
wrze śnia 2010 r.

Ter mi ny i pro gram szko leń
Miej sce:
In sty tut Tech ni ki Ciepl nej, Po li tech ni ka War szaw ska
ul. No wo wiej ska 21/25, s. 105, I pię tro

Ter mi ny:
1) 9-10 paź dzier nik 2010 
2) 23-24 paź dzier nik 2010 
3) 20-21 li sto pad 2010 
4) 11-12 gru dzień 2010
5) 8-9 sty czeń 2011
6) 22-23 sty czeń 2011

Go dzi ny za jęć:
so bot nie: 11:00-16:30
nie dziel ne: 10:00-13:15

9-10 paź dzier nik 2010
so bo ta 
Pol ska ener ge ty ka – wie dza pod sta wo wa 
Za so by ener ge tycz ne i sy tu acja ener ge tycz na świa ta 
nie dzie la
Pra wo ener ge tycz ne I
Pra wo ener ge tycz ne II

23-24 paź dzier nik 2010
so bo ta
Pod sta wo we tech no lo gie ener ge tycz ne I
Pod sta wo we tech no lo gie ener ge tycz ne II
Pod sta wo we tech no lo gie ener ge tycz ne III
nie dzie la
Pod sta wo we tech no lo gie ener ge tycz ne IV
Pod sta wo we tech no lo gie ener ge tycz ne V

20-21 li sto pad 2010
so bo ta
Pod sta wo we tech no lo gie ener ge tycz ne VI
Sys tem ener ge tycz ny i je go pod sys te my I
Sys tem ener ge tycz ny i je go pod sys te my II
nie dzie la
Od na wial ne źró dła ener gii I
Od na wial ne źró dła ener gii II

11-12 gru dzień 2010
so bo ta
Ener ge ty ka a zmia ny kli ma tu
Pro ble my ochro ny śro do wi ska w ener ge ty ce I
Sys te my prze sy łu ener gii – ener gia elek trycz na I
nie dzie la
Sys te my prze sy łu ener gii – gaz
Sys te my prze sy łu ener gii – ener gia elek trycz na II

8-9 sty czeń 2011
so bo ta
In for ma ty ka w ener ge ty ce 
Pro ble my ochro ny śro do wi ska w ener ge ty ce II
Pro ble my ochro ny śro do wi ska w ener ge ty ce III
nie dzie la
Eko no mia ener ge ty ki I
Eko no mia ener ge ty ki II

22-23 sty czeń 2011
so bo ta
Elek trow nia ją dro wa dla Pol ski
Kra jo wa Dys po zy cja Mo cy – ste ro wa nie sys te mem elek tro ener ge -
tycz nym 
Ryn ki ener gii w Eu ro pie
nie dzie la
Spraw dzian Koń co wy – TEST
„Pro ble my wła sne słu cha czy kur su” – pro wa dzą:
prof. Ja nusz Le wan dow ski, Dy rek tor Sła wo mir Kry stek 
Za koń cze nie szko le nia – Roz da nie Dy plo mów

Wy kła dow cy:
prof. Ja nusz Le wan dow ski – Po li tech ni ka War szaw ska 
dr Jan So liń ski – Pol ski Ko mi tet Świa to wej Ra dy Ener ge tycz nej 
dr inż. Mi ro sław Du da – Agen cja Ryn ku Ener gii
mgr inż. Sła wo mir Kry stek – IGE OŚ
pro f. Ta de usz Chmiel niak – Po li tech ni ka Ślą ska
prof. Krzysz tof Ba dy da – Po li tech ni ka War szaw ska
prof. An drzej Zię bik – Po li tech ni ka Ślą ska
prof. An drzej Osia dacz – Po li tech ni ka War szaw ska
prof. Ma rian Mi łek – Pań stwo wa Wyż sza Szko ła Za wo do wa Su le chów
dr hab. Kon rad Świr ski – Po li tech ni ka War szaw ska
dr inż. Ni ko łaj Uzu now – Po li tech ni ka War szaw ska
mgr Her bert Le opold Ga bryś 
Wie sław Wój cik 
prof. An to ni Dmow ski – Po li tech ni ka War szaw ska
Ra fał Ku czyń ski – PSE – Ope ra tor
Ja cek Brandt – To wa ro wa Gieł da Ener gii
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Druga edycja

Szkolenie zawodowe
„Energetyka – podstawy wiedzy”
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W
dniu 28 czerw ca br., w Ho te lu Mar riott w War sza wie, od -

by ło się zor ga ni zo wa ne przez Izbę Go spo dar czą Ener ge -
ty ki i Ochro ny Śro do wi ska oraz To wa rzy stwo Go spo -
dar cze Pol skie Elek trow nie spo tka nie nt. „Kon se kwen cji

po li ty ki ener ge tycz nej pro wa dzo nej przez Unię Eu ro pej ską dla
na szej elek tro ener ge ty ki, go spo dar ki oraz od bior ców ener gii
elek trycz nej”.

W spo tka niu udział wzię li: Mi ko łaj Do wgie le wicz – se kre tarz

sta nu w Mi ni ster stwie Spraw Za gra nicz nych, Ar tur Lor kow ski
– za stęp ca Dy rek to ra De par ta men tu Po li ty ki Eko ni micz nej w MSZ,

To masz Dą brow ski – Dy rek tor De par ta men tu Ener ge ty ki w Mi ni -

ster stwie Go spo dar ki oraz przed sta wi cie le firm z pod sek to rów wy -

twa rza nia, prze sy łu i roz dzia łu ener gii elek trycz nej, jak rów nież re -

pre zen tan ci to wa rzystw dzia ła ją cych w pol skim sek to rze elek tro -

ener ge tycz nym.

Jak stwier dził Mi ko łaj Do wgie le wicz, to co dzie je się obec nie i bę -

dzie dzia ło w per spek ty wie naj bliż szych dwóch lat w Unii Eu ro pej -

skiej w za kre sie po li ty ki ener ge tycz nej, bę dzie mia ło wręcz fun da -

men tal ne zna cze nie dla pol skiej elek tro ener ge ty ki, go spo dar ki, od -

bior ców ener gii elek trycz nej i cie pła. Mi mo kry zy su go spo dar cze go,

ni kłych po stę pów w ne go cja cjach nt. ogra ni cze nia emi sji w wy mia -

rze glo bal nym, w UE ma my na dal do czy nie nia z wiel kim pro jek tem

go spo dar czym, wręcz spo łecz nym ma ją cym do pro wa dzić do de kar -

bo ni za cji go spo dar ki do ro ku 2050. Jest już do ku ment w tej spra wie

Ko mi sji Eu ro pej skiej oce nia ją cy ist nie ją cy stan rze czy, prze kon sul -

to wa ny do 2 lip ca, któ ry sta nie się pod sta wą do dys ku sji na Szczy cie

UE w mar cu 2011 ro ku, gdzie przy ję ta zo sta nie stra te gia dla po li ty ki

ener ge tycz nej do 2050 ro ku. Jej new ral gicz ny mi ele men ta mi bę dzie

po wstrzy ma nie wzro stu śred niej tem pe ra tu ry glo bal nej do 2050 ro ku

do 2°C oraz re duk cja emi sji CO
2

do 2050 r. o 80–95% w sto sun ku

do 1990 r. Po nie waż 80% emi sji CO
2

po cho dzi w UE z ener ge ty ki, to

głów nie ona zo sta nie obar czo na kon se kwen cja mi re duk cji emi sji te -

go ga zu. Aby osią gnąć te ce le mó wi się o dzia ła niach tro ja kie go ro -

dza ju. Po pierw sze – o re duk cji emi sji po przez róż ne po li ty ki sek to -

ro we, uży ciu in stru men tów ryn ko wych ta kich jak po dat ki itd. Mó wi

się rów nież o wpro wa dze niu po dat ku wę glo we go, któ ry miał by ob -

jąć sek to ry go spo dar ki nie ob ję te sys te mem ETS. Po dru gie – o re -

duk cji za po trze bo wa nia na ener gię. I po trze cie – o ge ne ra cji ener gii

wol nej od CO
2
. Na po cząt ku lat 20 – tych te go wie ku 2/3 ener gii

w sek to rze mia ła by być zde kar bo ni zo wa na, a du żą ro lę w ge ne ra cji

ener gii przy pi su je się OZE i ener gii ato mo wej.

Pod ko niec ma ja Ko mi sja Eu ro pej ska przed sta wi ła ko lej ny do ku -

ment, w któ rym po stu lu je przej ście na wyż szy cel re duk cyj ny emi sji,

niż za war ty w pa kie cie „3 x 20”, wy no szą cy 30%. Ko mi sja uza sad -

nia przej ście na wyż szy cel emi syj ny ko niecz no ścią pod wyż sze nia

cen upraw nień do emi sji i ogra ni cze nia pu li upraw nień do emi sji.

Tak, by Unia sta ła się po now nie li de rem w ska li glo bal nej w dzie dzi -

nie in no wa cyj nych roz wią zań słu żą cych ochro nie śro do wi ska, w sy -

tu acji gdy Chi ny za an ga żo wa ły się nie zwy kle moc no w no we tech -

no lo gie pro wa dzą ce do re duk cji emi sji CO
2
. Ko mi sja Eu ro pej ska

uza sad nia tak że przej ście na wyż szy cel re duk cyj ny emi sji – kry zy -

sem, w któ rym zwięk sze nie re duk cji emi sji bę dzie kosz to wa ło 11

mld eu ro net to, za miast 80 mld w okre sie do brej ko niunk tu ry. Mo ty -

wu je to rów nież wzro stem bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go.

W tym wszyst kim na dru gi plan scho dzą ar gu men ty do ty czą ce

ochro ny śro do wi ska. Na pierw szy zaś wy su wa ją się do ty czą ce: roz -

wo ju ryn ku wę glo we go, wzro stu in no wa cyj no ści. To po ka zu je praw -

dzi we in ten cje głów nych ak to rów, któ rzy do pro wa dzi li do po wsta nia

Pa kie tu Ener ge tycz no -Kli ma tycz ne go.

W tej sy tu acji na szym obo wiąz kiem jest po ka zy wa nie Unii, że ka -

ga niec eko lo gii nie mo że stor pe do wać na sze go roz wo ju go spo dar -

cze go, nie mo że osła bić kon ku ren cyj no ści nie tyl ko na szej go spo dar -

ki, ale i go spo dar ki ca łej Unii. Mu si my po ka zy wać ogra ni czo ne

moż li wo ści re duk cji emi sji pol skiej go spo dar ki wy ni ka ją ce nie tyl ko

ze spe cy fi ki jej elek tro ener ge ty ki, ale tak że ogra ni czo nych moż li wo -

ści fi nan so wych przed się biorstw. W Pol sce, w cią gu naj bliż szej de -

ka dy, prze wi dy wa ny jest wy so ki wzrost go spo dar czy, cze mu bę dzie

to wa rzy szył wzrost pro duk cji prze my sło wej, a więc i zu ży cie ener -

gii elek trycz nej. Unia mu si mieć te go świa do mość, ce le eko lo gicz ne

nie mo gą za stą pić ce lów go spo dar czych ja kie sta wia przed so bą nasz

kraj. Wresz cie, fi lo zo fia to wa rzy szą ca po wsta niu Pa kie tu Ener ge -

tycz no -Kli ma tycz ne go, ale i obec nym dzia ła niom Unii za kła da, iż

naj więk sze kosz ty re duk cji emi sji po nio są kra je, w któ rych ener ge -

ty ka opar ta jest w du żym stop niu na wę glu. Te mu trze ba się prze ciw -

sta wić. To za da nie nie tyl ko dla in sty tu cji rzą do wych, ale i elek tro -

ener ge ty ki.

Wpraw dzie w dys ku sjach o ener ge ty ce na fo rum Unii do mi nu je te -

ma ty ka kli ma tycz na, to jed nak przed mio tem roz wa żań i po dej mo wa -

nia de cy zji są tak że in ne kwe stie, bar dzo istot ne dla elek tro ener ge ty -

ki, o czym mó wił dy rek tor Lor kow ski. Pierw sza do ty czy roz bu do wy

in fra struk tu ry ener ge tycz nej Unii. Pla nu je się wzmoc nie nie in stru -

men ta rium fi nan so wa nia sto sow nych in we sty cji z bu dże tu Unii.

Wpraw dzie, na pierw szy rzut oka, dzia ła nia w tym ob sza rze wy da ją

się zbież ne z pol ski mi po stu la ta mi w tym wzglę dzie, to jed nak

w szcze gó łach, zwłasz cza w elek tro ener ge ty ce, mar gi na li zu ją Pol skę.

Ja kiż bo wiem udział i in te res mo że mieć Pol ska w bu do wie farm wia -

tro wych na Mo rzu Pół noc nym i farm so lar nych w Afry ce Pół noc nej?

Ko lej ny pro blem do ty czy kon ty nu acji roz wo ju ryn ku we wnętrz ne -

go ener gii elek trycz nej i ga zu. Tu znów ist nie ją oba wy, że roz wią za -

nia unij ne spra wią, iż nie wszyst kie fir my na ryn ku bę dą mia ły ta kie

sa me wa run ki dzia ła nia.

W le gi sla cyj nej „kuch ni” Unii „go tu je” się wie le in nych roz wią -

zań praw nych nie ko niecz nie ko rzyst nych dla na szej elek tro ener ge ty -

ki. Fa za ich two rze nia, dys ku sji nad ni mi jest naj wła ściw szym mo -

men tem by wpły wać na ich kształt, ko rzyst ny dla na szych in te re sów.

Gdy bo wiem do ku men ty bę dą go to we i przy ję te – na prze ciw dzia ła -

nie jest za póź no.

To masz Dą brow ski z MG, w swym wy stą pie niu od niósł się bar -

dziej szcze gó ło wo do kwe stii po ru sza nych przez przed mów ców. Od -

niósł się tak że do: re duk cji emi sji za nie czysz czeń w prze my śle, de -

ro ga cji, in we sty cji re du ku ją cych emi sje, wskaź ni ka emi syj no ści dla

cie płow nic twa, CCS oraz no wych tech no lo gii OZE.

Po wy stą pie niach za pro szo nych go ści, wśród uczest ni ków spo tka -

nia wy wią za ła się dłu ga i do syć szcze gó ło wa dys ku sja na te mat naj -

bar dziej pa lą cych pro ble mów pol skiej elek tro ener ge ty ki i jej re la cji

z Unią Eu ro pej ską. Szcze gól nie du żo miej sca po świę co no pro ble -

mom lob bo wa nia na fo rum Unii, w spra wach ży wot nych dla in te re -

sów pol skiej go spo dar ki oraz elek tro ener ge ty ki.

Usta lo no, iż do 2 lip ca Izba oraz To wa rzy stwa Elek trow ni i Elek -

tro cie płow ni oraz PTPi RE wy ślą do Bruk se li swo je uwa gi do pro jek -

tu do ku men tu „No wa Stra te gia Ener ge tycz na dla Eu ro py w la -

tach 2011–2020”.

Przed się bior stwa, kon cer ny i or ga ni za cje ener ge tycz ne roz wa żą

zor ga ni zo wa nie swo je go lob bin gu w Bruk se li.

Polityka energetyczna Unii



War sza wa, 28 czerw ca 2010 

Sza now na Pa ni
Con nie He de ga ard
Ko mi sarz Unii Eu ro pej skiej ds. Kli ma tu 
Bruk se la

Sza now na Pa ni Ko mi sarz,

Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska w War sza wie jest or ga ni za cją pol skie go sa mo rzą du go spo dar cze go w dzie dzi nie ener ge ty ki, do któ -
rej na le żą pol skie elek trow nie, elek tro cie płow nie, za kła dy ener ge tycz ne oraz przed się bior stwa prze my sło we i usłu go we pra cu ją ce na rzecz ener ge ty ki. Roz sąd -
na po li ty ka kli ma tycz na jest bar dzo po trzeb na w Ko mi sji Eu ro pej skiej. Po pie ra my kie run ki zmie rza ją ce do ogra ni cze nia emi sji CO₂, po przez zwięk sze nie spraw -
no ści.

Pra gnie my jed nak wy ra zić nasz nie po kój (sprze ciw) wo bec po czy nań Ko mi sji Eu ro pej skiej, for su ją cych nie zwy kle kosz tow ne ogra ni cze nia emi sji CO₂
w ener ge ty ce, ma ją ce osią gnąć w 2020 ro ku na wet 30%. Pol skie go pań stwa i pol skiej go spo dar ki nie stać na po nie sie nie kosz tów in we sty cji, któ re mo gły by do -
pro wa dzić do ta kiej re duk cji CO₂. Wy dat ki na kup no upraw nień do emi sji CO₂ by ły by też ruj nu ją ce dla go spo dar ki i spo łe czeń stwa, gdyż po wo do wa ły by znacz -
ny wzrost ce ny ener gii elek trycz nej i co za tym idzie nie kon ku ren cyj ność go spo dar ki. 

W do bie obec nych trud no ści i na pięć fi nan so wych kra jów Unii Eu ro pej skiej (vi de Gre cja) ol brzy mie na kła dy w ener ge ty ce na re duk cję emi sji CO₂, prze -
wi dzia ne przez Unię Eu ro pej ską i po szcze gól ne kra je, mo gą tyl ko bar dzo po gor szyć kon dy cję Eu ro py i jej kon ku ren cyj ność. Ma my np. na my śli pro jek ty CCS,
nie zwy kle kosz tow ne z nie pew nym efek tem i pod wyż sza ją ce kosz ty wy twa rza nia ener gii elek trycz nej oraz zwięk sza ją ce zu ży cie wę gla i zmniej sza ją ce spraw -
ność net to wy twa rza nia ener gii elek trycz nej. 

Wie lu pol skich na ukow ców, ale nie tyl ko pol skich, zwra ca uwa gę na ży cio daj ne zna cze nie CO₂ dla świa ta ro ślin ne go w świe cie oraz na bar dzo ni ski
udział czło wie ka w emi sji CO₂.

Za łą cza my dla Pa ni wia do mo ści i wy ko rzy sta nia wy po wie dzi i wnio ski na ukow ców i dzia ła czy go spo dar czych w Pol sce w spra wie CO₂, i je go emi sji.
By ły one przed mio tem kon fe ren cji, któ ra od by wa ła się w War sza wie w Ho te lu Mar riott w dniu 27 ma ja 2010 ro ku.

Ma my na dzie ję, że na sze sta no wi sko spo wo du je od po wied nie ko rek ty w po li ty ce Ko mi sji Eu ro pej skiej w spra wie CO₂. 

Z wy ra za mi sza cun ku
Sła wo mir Kry stek

Dy rek tor Ge ne ral ny Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska

Pi smo z Ko mi sji Eu ro pej skiej 

Sza now ny Pa nie Kry stek,

W imie niu Ko mi sarz He de ga ard chciał bym po dzię ko wać za Pa na list w imie niu Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, do ty czą cy eu ro -
pej skiej po li ty ki kli ma tycz nej i dys ku sji na te mat osią gnię cia ce lu – 30%.

Unia Eu ro pej ska za an ga żo wa ła się i uchwa li ła usta wę, aby osią gnąć cel dwu dzie sto pro cen to wej re duk cji emi sji ga zu cie plar nia ne go do 2020 w po rów -
na niu z 1990 i zo bo wią za ła się pod nieść do trzy dzie stu pro cent, je śli wa run ki bę dą od po wied nie. Na pod sta wie wnio sków Ra dy, Ko mi sja przy ję ła 26 ma ja ko -
mu ni kat, któ ry ana li zu je kosz ty, zy ski i opcje pod nie sie nia po wy żej 20% re duk cji emi sji ga zu cie plar nia ne go i sza cu je sy tu ację ener go chłon ne go prze my słu od -
no śnie za gro że nia ulat nia nia się dwu tlen ku wę gla.

Ce lem nie by ło pod ję cie de cy zji o zwięk sze niu ogra ni cze nia do 30% te raz. Do te go w tym mo men cie wa run ki nie są od po wied nie. Do bre upra wia nie
po li ty ki wy ma ga od nas, aby śmy by li przy go to wa ni na ewen tu al ną zmia nę wa run ków. W tym kon tek ście, Unia Eu ro pej ska bę dzie kon ty nu owa ła swo je wy sił ki
na mię dzy na ro do wym szcze blu, by za an ga żo wać za rów no kra je roz wi nię te, jak i roz wi ja ją ce się by pod ję ły bar dziej am bit ne dzia ła nia dla kli ma tu. W tym sa -
mym cza sie, Ko mi sja jest prze ko na na, że środ ki (za rad cze) po wzię te, aby zre du ko wać ry zy ko ulat nia nia się CO₂, po win ny po zo stać na miej scu, po mi mo że na -
sze ana li zy wska zu ją, że to ry zy ko jest zre du ko wa ne.

Aby Unia zde cy do wa ła się pod nieść li mit do 30%, na sze ana li zy po ka zu ją, że opła cal na dys try bu cja wy sił ków po mię dzy sek to ra mi su ge ru je, że sek to -
ry wspo ma ga ne przez Sys tem Han dlu Emi sja mi Unii Eu ro pej skiej po win ny do ko nać po waż ne go wkła du, w szcze gól no ści zwa żyw szy na du ży kosz to wy po ten -
cjał re duk cji emi sji w sek to rze ener ge tycz nym UE.

Ta ki po ten cjał ist nie je w Pol sce tak że, na przy kład ostat nie ba da nia McKin seya dla Pol ski po ka za ły, że jest znacz ny po ten cjał oszczęd no ścio wy i że ten
po ten cjał zwią za ny jest z sek to rem ener ge ty ki, za rów no ze stro ny po da ży jak i po py tu. 

Mo gę za pew nić, że Ko mi sja w peł ni ro zu mie trud no ści w pod no sze niu ka pi ta łu dla nie zbęd nych in we sty cji zmniej sze nia emisji dwu tlen ku wę gla
w obec nej sy tu acji eko no micz nej i jest waż ne dla Unii, aby wyjść z kry zy su.

W tym sa mym cza sie, wy zwa nie, aby uda ło się prze pro wa dzić ła god ną trans for ma cję do go spo dar ki ni sko wę glo wej jest sil niej sze niż kie dy kol wiek.
Ana li zy wska za ły rów nież, że dwu dzie sto pro cen to wy cel jest te raz bar dziej w za się gu, niż za kła da no to w 2008 r. Co wię cej, do dat ko we kosz ty dla Unii, aby
przejść z 20 % do 30 % są sza co wa ne na oko ło 33 mi liar dy eu ro w 2020 ro ku (0,2% PKB). Re asu mu jąc, kosz ty osią gnię cia 30% ce lu za owo cu ją wzro stem na po -
zio mie 11 mi liar dów eu ro w po rów na niu z kosz ta mi Pa kie tu Kli ma tycz no-Ener ge tycz ne go, któ re za kła da no na 20% w 2020, tak jak prze wi dy wa no w 2008 r.

Chciał bym rów nież pod kre ślić, że CCS jest opcją re duk cji emi sji, któ ra jest war ta dal sze go ba da nia. Unia Eu ro pej ska wo bec te go sil nie wspie ra bu do -
wę elek trow ni pio nier skich, rów nież w Pol sce, by zmniej szyć wy stę pu ją ce obec nie nie wia do me i ob ni żyć kosz ty. Do stęp ność tej opcji jest za sad ni czą czę ścią na -
szej stra te gii dla kli ma tu, któ ra mo gła by po łą czyć w so bie per spek ty wy przy szło ści z ma łą ilo ścią CO₂ z kon ty nu owa nym wy ko rzy sty wa niem wę gla, ja ko za bez -
pie cze nia ener ge tycz nych za pa sów w Eu ro pie.

Za pra szam IGE OŚ do po zo sta nia za an ga żo wa ny mi w tę de ba tę. Je stem otwar ty na kon ty nu owa nie wy mia ny in for ma cji i po my słów, jak naj le piej przy -
go to wać od po wied nią po li ty kę. 

Z po wa ża niem 
Jos Del be ke

Dyrektor Generalny Europejskiej Komisji ds. Klimatu
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W dniu 26 ma ja br., od by ło się
w War sza wie XVIII Wal ne
Zgro ma dze nie Spra woz daw -
czo-Wy bor cze Izby Go spo -

dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do -
wi ska. Wśród za pro szo nych go ści obec -
ni by li m. in.: Piotr Gon dek – Pre zes Za -
rzą du Izby Go spo dar czej Prze my słu
Elek tro tech nicz ne go, Bo gu sław Re gul -
ski – Wi ce pre zes Izby Go spo dar czej
Cie płow nic two Pol skie oraz Ja nusz Ryk
– Dy rek tor Biu ra Pol skie go To wa rzy -
stwa Elek tro cie płow ni Za wo do wych.

Pre zes Piotr Gon dek, w swym wy stą -
pie niu wy ra ził na dzie ję na dal sze po głę -
bia nie się współ pra cy IGE iOŚ z Izbą
re pre zen tu ją cą prze mysł elek tro tech -
nicz ny.

Bo gu sław Re gul ski stwier dził, iż „Pro -
gram po li ty ki ener ge tycz nej Pol ski
do ro ku 2030” sta wia za cel po dwo je nie
pro duk cji ener gii elek trycz nej w sko ja -
rze niu. Po ten cjał, ow szem, jest, ale nie
ma wy star cza ją cych me cha ni zmów, któ -
re mo gły by wspo móc sys tem ener ge -
tycz ny na sze go kra ju o kil ka set no wych
źró deł ener gii elek trycz nej w sko ja rze -
niu. Śro do wi sko ener ge tycz ne mu si się
zjed no czyć – cho dzi o współ pra cę to wa -
rzystw oraz izb sa mo rzą du go spo dar cze -
go dzia ła ją cych w pol skim sek to rze elek -
tro ener ge tycz nym dla wy pra co wa nia
spój nych me cha ni zmów słu żą cych osią -
gnię ciu wspól ne go ce lu.

Z ko lei, Dy rek tor Ja nu sz Ryk stwier -
dził, że to wa rzy stwa oraz Izby dzia ła ją ce
w sek to rze elek tro ener ge tycz nym są po -
trzeb ne zwłasz cza w do bie wy zwań
w dzie dzi nie ochro ny śro do wi ska ja kie
sto ją przed elek tro ener ge ty ką.

Po wy stą pie niach za pro szo nych go ści,
Zbi gniew Bic ki, Wi ce pre zes ustę pu ją ce -
go Za rzą du, przed sta wił ze bra nym
w skró cie spra woz da nie Za rzą du z dzia -
łal no ści w 2009 r. Pod ko niec 2009 r.
Izba li czy ła 117 człon ków, 14 firm prze -
sta ło być człon ka mi Izby w wy ni ku re zy -
gna cji bądź skre śle nia przez Za rząd Izby
z po wo du nie pła ce nia skła dek człon -
kow skich. Na to miast w skład Izby przy -
ję to 8 no wych firm. Licz ba człon ków
Izby jest na sta bil nym po zio mie. W cią -

gu mi nio ne go ro ku nie zmie nił się skład
jej Za rzą du i in nych władz.

Ubie gły rok był ro kiem świa to we go
kry zy su fi nan so we go, któ re go skut ki da -
ły się od czuć rów nież w ener ge ty ce.
Ener ge ty ka, jak każ da bran ża, ży je z te -
go co sprze da. Kry zys wią zał się z mniej -
szą pro duk cją, a więc mniej szym za po -
trze bo wa niem na ener gię elek trycz ną,
czy li mniej szą sprze da żą. Prze no si ło się
to na pro ble my zwią za ne z fi nan so wa -
niem ener ge ty ki i był to głów ny mo tyw
dzia łal no ści Izby. 

In ny waż ny ele ment, to „Po li ty ka
ener ge tycz na Pol ski do 2030 ro ku”. Izba
bra ła udział w two rze niu osta tecz ne go
kształ tu do ku men tu Ra dy Mi ni strów
z 10 li sto pa da 2009 ro ku. Uwa gi Izby by -
ły roz pa try wa ne, jej głos był sły sza ny.
W do ku men cie tym za pi sa no de cy zję
o bu do wie elek trow ni ją dro wej. Dzi siaj,
w do bie wal ki z emi sją CO2, ob ser wu je -
my przy ja zne re ak cje lo kal nych śro do -
wisk, któ re kie dyś by ły prze ciw ne bu do -
wie elek trow ni ją dro wych, a te raz wi dzą
w tym dla sie bie szan sę roz wo ju. Stwa -
rza to no we szan se dla roz wo ju ener ge ty -
ki ją dro wej w na szym kra ju i daje rów -
nież szan se człon kom Izby.

Ko lej na kwe stia, to wal ka z emi sją za -
nie czysz czeń do at mos fe ry, głów nie
CO2. Pod ko niec kwiet nia mi ni ster go -
spo dar ki pod pi sał roz po rzą dze nie, któ re
da je moż li wo ści sub sy dio wa nia przed -
się wzięć zwią za nych z re duk cją emi sji
CO2. Izba bra ła udział w pra cach ko mi sji
sej mo wych, a tak że Par la men tar ne go
Ze spo łu ds. Ener ge ty ki, współ pra co wa ła
rów nież przy no we li za cji usta wy Pra wo
ener ge tycz ne.

Do brze ukła da się współ pra ca Izby
z Kra jo wą Izbą Go spo dar czą. Pre zes Lu -
be ra jest Wi ce pre ze sem Ra dy KIG, a Dy -
rek tor Sła wo mir Kry stek jest człon kiem
Ko mi sji Re wi zyj nej.

W 2009 ro ku Izba zor ga ni zo wa ła 15
im prez. Kon fe ren cje są na gry wa ne i moż -
na zna leźć je na izbo wej stro nie in ter ne to -
wej. Uczest ni ka mi tych kon fe ren cji by li
przed sta wi cie le mi ni sterstw i urzę dów
cen tral nych m.in.: MG, MSP, URE, UZP.
Pod czas te go ro dza ju spo tkań po ru sza ne

są naj bar dziej pa lą ce pro ble my pol skie go
sek to ra elek tro ener ge tycz ne go.

Ko lej na for ma dzia łal no ści Izby, to
uczest nic two w tar gach i wy sta wach.
Ko lek tyw ne sto iska człon ków Izby są
do brze po strze ga ne i za pew nia ją tań szą
pre zen ta cję.

W dal szej czę ści swe go wy stą pie nia
Pre zes Bic ki od niósł się do dzia łal no ści
wy daw ni czej Izby. Na ła mach wy da wa -
ne go od po nad 14 lat „Prze glą du Ener ge -
tycz ne go” pu bli ko wa ne są ma ta ria ły
dys ku syj ne, in for ma cje z de bat, jak rów -
nież re kla my firm, któ re są źró dłem fi -
nan so wa nia pi sma. Co dwa la ta wy da -
wa ny jest tak że „In for ma tor” Izby.

Dy rek tor Ge ne ral ny Izby, Sła wo mir
Kry stek od niósł się szcze gó ło wo do
spra woz da nia fi nan so we go Izby. Izba
ma sta bil ną sy tu ację fi nan so wą i po sia da
płyn ność fi nan so wą.

Ha li na Śle siń ska przed sta wi ła ze bra -
nym sta no wi sko i wnio ski Ko mi sji Re wi -
zyj nej w spra wie oce ny działalności Za -
rzą du IGE iOŚ za rok 2009. Ko mi sja Re -
wi zyj na, na po sie dze niu w dniu 15 kwiet -
nia br., prze ana li zo wa ła na stę pu ją ce do -
ku men ty: spra woz da nie fi nan so we za rok
2009, opi nię bie głe go, nie za leż ne go re wi -
den ta. Ko mi sja Re wi zyj na prze pro wa dzi -
ła roz mo wy wy ja śnia ją ce z dy rek cją Biu -
ra Izby, bie głym re wi den tem oraz Głów ną
Księ go wą Izby. Za po zna ła się tak że z peł -
nym tek stem opi nii wraz z ra por tem
z prze bie gu i re zul ta ta mi ba da nia spra -
woz da nia fi nan so we go Izby na dzień 31
grud nia 2009 r., wy ko na nymi przez fir mę
Pol – Tax. Ko mi sja Re wi zyj na, w wy ni ku
ana li zy otrzy ma nych ma te ria łów, prze -
pro wa dzo nych roz mów i dys ku sji nad ni -
mi po zy tyw nie oce ni ła dzia łal ność Izby
Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro -
do wi ska w ro ku 2009. W szcze gól no ści:
udział w wy pra co wa niu osta tecz nej wer -
sji „Po li ty ki ener ge tycz nej Pol ski do 2030
ro ku” oraz współ pra cę z Par la men tar nym
Ze spo łem ds. Ener ge ty ki. W okre sie spra -
woz daw czym Izba zaj mo wa ła tak że sta -
no wi sko w spra wie Kra jo we go Pla nu
Roz dzia łu Upraw nień do emi sji CO2.

Izba ak tyw nie zaj mo wa ła się pro ble -
mem re duk cji emi sji CO2 oraz roz po czę -

XVIII Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo-Wyborcze Izby



ła przy go to wa nia do za an ga żo wa nia pol -
skich firm w bu do wę elek trow ni ją dro -
wych w Pol sce. Utrzy ma no wy so ki po -
ziom or ga ni zo wa nych kon fe ren cji i szko -
leń, a do bór te ma ty ki i pre le gen tów był
zbież ny z ocze ki wa nia mi uczest ni ków,
co za pew nia ło wy so ką fre kwen cję. Śro -
do wi sko elek tro ener ge ty ków po zy tyw nie
oce ni ło in te gra cyj ną dzia łal ność Izby.

Ko mi sja Re wi zyj na wnio sko wa ła
do Wal ne go Zgro ma dze nia o za twier dze -
nie spra woz da nia fi nan so we go za 2009
rok oraz prze nie sie nie wy ni ku fi nan so -
we go za 2009 rok na fun dusz sta tu to wy
Izby, po przez pod ję cie przez Wal ne
Zgro ma dze nie sto sow nej uchwa ły. Ko -
mi sja po sta wi ła wnio sek o udzie le nie
skwi to wa nia Za rzą do wi IGE iOŚ.

Pod czas Wal ne go Zgro ma dze nia od -
by ły się wy bo ry Za rzą du Izby, Ko mi sji
Re wi zyj nej i Są du Ko le żeń skie go. Ich
wy ni ki pu bli ku je my poniżej.

Po za koń cze niu Wal ne go Zgro ma dze -
nia od by ło się spo tka nie in te gra cyj ne
przed sta wi cie li firm uczest ni czą cych
w Zgro ma dze niu.

W po sie dze niu uczest ni czy ło 8 człon ków Za rzą du.
Otwar cia po sie dze nia o godz. 10:30 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 21 kwiet nia 2010 r., zo stał przy ję ty

jed no gło śnie, bez uwag w wy ni ku gło so wa nia.
Na wnio sek Pre ze sa Da riu sza Lu be ry Za rząd wy brał jed no -

gło śnie do Pre zy dium Za rzą du na stę pu ją ce oso by:
• Bic ki Zbi gniew – wi ce pre zes Za rzą du,
• Ba biuch Ma rian – wi ce pre zes Za rzą du,
• Cha chu ła Je rzy – wi ce pre zes Za rzą du,
• Ró żac ki Ma riusz – se kre tarz.

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 przed sta wi cie li 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) Elek tro mon taż Gdańsk S.A. z Gdań ska, któ rej pre zen ta -
cji do ko nał Pre zes Edward Lip ski,

2) PE RI Pol ska Sp. z o.o., któ rej pre zen ta cji do ko nał Dy -
rek tor Od dzia łu Rusz to wań Ro bert Szpi la.
Pre zes Lu be ra za po znał człon ków Za rzą du z ce la mi i te ma -

ty ką spo tka nia z przed sta wi cie la mi Mi ni ster stwa Spraw Za -
gra nicz nych oraz Mi ni ster stwa Go spo dar ki, któ re mia ło od -
być się po po sie dze niu Za rzą du. Spo tka nie do ty czyć mia ło
omó wie nia po li ty ki Unii Eu ro pej skiej wo bec pol skiej ener ge -
ty ki po ra ty fi ka cji Trak ta tu Li zboń skie go, a w szcze gól no ści
spra wy re duk cji emi sji CO2. Wśród człon ków Za rzą du wy -
wią za ła się dys ku sja na te mat sta no wi ska, ja kie po win no zo -
stać za pre zen to wa ne przez Izbę przed sta wi cie lom obu Mi ni -
sterstw.
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Nowy skład władz Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska
Prezes Zarządu

Dariusz Lubera – Tauron-Polska Energia S.A.

Członkowie Zarządu
Marian Babiuch – Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.

Zbigniew Bicki – EM&CA S.A.
Jerzy Chachuła – Elektrownia „Rybnik” S.A.

Marek Chojnacki – BIS Izomar Sp. z o.o.
Ryszard Kapluk – Mostostal Warszawa S.A.

Andrzej Kowalski – Energoprojekt Katowice S.A.
Jan Kurp – PKE S.A

Artur Nizioł – Uniserv Budownictwo Przemysłowe S.A
Jakub Radulski – Alstom Power Sp. z o.o.

Mariusz Różacki – Rafako S.A.
Adam Smolik – Energopomiar Sp z. o.o.
Marian Strumiłło – Dalkia Polska S.A.

Marek Trawiński – PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Leon Wojciechowski – Centrum Technologii Proekologicznych

Komisja Rewizyjna
Marian Bosowski – Alstom Power Sp. z o.o. – przewodniczący 

Henryk Tymowski – PKE S.A. – wiceprzewodniczący
Halina Ślesińska – Inexim Sp. z o.o. – sekretarz

Bogdan Bawiec – Mostostal Dolny Śląsk Sp. z.o.o. – członek

Sąd Koleżeński
Andrzej Patrycy – Energoprojekt Warszawa S.A. – przewodniczący 

Stefan Piosik – PUP Gotech Sp. z o.o. – sekretarz 
Andrzej Piłatowicz – Instytut Energetyki – członek 

Posiedzenie Zarządu Izby
(28 czerwca 2010 r. w Warszawie)
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Kalendarz Imprez (plan) Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony
Środowiska na II półrocze 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 14-16 wrzesień Targi ENERGETAB Bielsko Biała IGEOŚ, ZIAD

2 15 wrzesień Konferencja „Kompleksowa ochrona odgromowa Bielsko Biała IGEOŚ, Dehn Inexim
obiektów budowlanych”

3 październik- Szkolenie zawodowe „Energetyka – podstawy Warszawa IGEOŚ, ITC PW
grudzień wiedzy”

4 14 październik Plany Inwestycyjne i rozwojowe polskich Bydgoszcz IGEOŚ
elektrociepłowni

5 październik Przyszłość węgla w polskiej energetyce Zakopane/Warszawa IGEOŚ

6 listopad Plany inwestycyjne i rozwojowe grupy ENERGA Ciechocinek IGEOŚ

7 listopad Wpółspalanie drewna w energetyce IGEOŚ, Generalna Dyrekcja
Lasów Państwowych

8 4-5 listopad Jubileusz Dyspozytorów PSE – Operator Warszawa Miedzeszyn IGEiOŚ, PSE Operator 

9 19 listopad VII konferencja polsko-niemiecka Zielona Góra IGEOŚ, LTnRRE
„Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec” 

10 23-26 listopad Targi Ekologiczne POLEKO Poznań IGEOŚ, MTP

11 23 listopad Konferencja towarzysząca POLEKO Poznań IGEOŚ
„Wyzwania stojące przed polskim ciepłownictwem
w świetle Dyrektyw UE”

12 15 grudzień Spotkanie wigilijno-noworoczne Warszawa, Hotel Sobieski IGEOŚ

Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska oraz PSE Ope ra tor S.A.,
przy współ pra cy To wa rzy stwa Go spo dar cze go Pol skie Elek trow nie, or ga ni zu ją uro -
czy ste sym po zjum z oka zji 60. ju bi le uszo wej rocz ni cy Służb Dys po zy tor skich w Pol -
sce. Spo tka nie od bę dzie się 4 i 5 li sto pa da br. w War sza wie (Ho tel BOSS War sza wa

Mie dze szyn) 
Na sym po zjum wy stą pią przed sta wi cie le za rzą du PSE -Ope ra tor S.A., któ rzy omó wią

ak tu al ne pro ble my kra jo we go sys te mu elek tro ener ge tycz ne go. Pla nu je my rów nież wy stą -
pie nia oko licz no ścio we po świę co ne hi sto rii i ak tu al nej pro ble ma ty ce służb dys po zy tor -
skich, jak też dys ku sję na te te ma ty.

Wie czor ne spo tka nie i uro -
czy sty ban kiet bę dą oka zją
do dwu stron nych lub wie lo -
stron nych nie for mal nych roz -
mów, wy mia ny do świad czeń
oraz do za cie śnie nia kon tak -
tów i współ pra cy.

Za pra sza my przed sta wi -
cie li służb dys po zy tor skich.
Ze wzglę du na ogra ni czo ną
ilość miejsc pro si my by licz -
ba zgło szeń z jed nej fir my nie
prze kra cza ła pię ciu osób. Za -
pro sze nia kie ru je my do
wszyst kich za kła dów ener ge -
tycz nych, elek trow ni i elek -
tro cie płow ni.

Sympozjum
Służb Dyspozytorskich

K on ty nu ując wie lo let nią tra dy cję,
ser decz nie za pra sza my na spo tka nie
wi gi lij no -no wo rocz ne dla człon -
ków i sym pa ty ków Izby, któ re od -

bę dzie się 15 grud nia 2010 r (śro da),
o godz. 18.00 w sa li ba lo wej ho te lu
Jan III So bie ski w War sza wie, Pl. Ar tu ra
Za wi szy 1.

Ze szło rocz na uro czy stość zgro ma dzi -
ła 180 go ści re pre zen tu ją cych za rów no
elek trow nie, elek tro cie płow nie, za kła dy
ener ge tycz ne jak i za ple cze pro duk cyj no -
-usłu go we sek to ra ener ge tycz ne go.

Uro czy ste spo tka nie bę dzie
oka zją do nie for mal nych, pod -
su mo wu ją cych roz mów o mi -
ja ją cym ro ku oraz ocze ku ją -
cych wy zwa niach i szan -
sach ro ku na stęp ne go. 

Ser decz nie za pra sza -
my do udzia łu i pro si -
my o za re zer wo wa nie
cza su w Pań stwa ka -
len da rzu.

Spotkanie
wigilijno-

-noworoczne
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PRO PO ZY CJA UTWO RZE NIA NO WEJ
WSPÓL NO TY ENER GE TYCZ NEJ

1 kwiet nia gru pa do rad ców „No tre Eu ro pe” opu bli ko wa ła pro po zy -
cję utwo rze nia no wej Eu ro pej skiej Wspól no ty Ener ge tycz nej (ang.
Eu ro pe an Ener gy Com mu ni ty), co zo sta ło przy ję te po zy tyw nie przez
eu ro po słów. 5 ma ja by ły prze wod ni czą cy Ko mi sji Eu ro pej skiej Ja cqu -
es De lors i prze wod ni czą cy Par la men tu Eu ro pej skie go Je rzy Bu zek
zło ży li na stę pu ją ce wspól ne oświad cze nie: „Roz wój zrów no wa żo -
nych i osią gal nych al ter na tyw nych źró deł ener gii sta no wi klucz do no -
wej re wo lu cji prze my sło wej, któ ra przy czy ni się do wyj ścia Eu ro py
z kry zy su eko no micz ne go. (…) Wie rzy my, iż ko lej na kar ta w hi sto rii
in te gra cji UE mu si uwzględ nić utwo rze nie Eu ro pej skiej Wspól no ty
Ener ge tycz nej, za pro jek to wa nej do efek tyw nej re ali za cji wspól nej po -
li ty ki ener ge tycz nej”. 

Dzia ła nia w ra mach no wej Wspól no ty mia ły by do ty czyć po łą czeń
mię dzy sys te mo wych, dy wer sy fi ka cji źró deł ener gii – więk sze wy ko -
rzy sta nie od na wial nych źró deł ener gii oraz zwięk sze nie na kła dów
na ba da nia i roz wój, w związ ku z czym pro po nu je się utwo rze nie
wspól ne go eu ro pej skie go fun du szu; utwo rze nia grup na byw ców ro py
i ga zu od do staw ców zza gra ni cy. Prze wi dzia no przy tym uru cho mie -
nie wspo mnia nych dzia łań po cząt ko wo z udzia łem kil ku tyl ko państw
człon kow skich (pi lo taż). 

W ce lu wdro że nia no wych ure gu lo wań po sło wie Par la men tu Eu ro -
pej skie go opo wie dzie li się za wzmoc nie niem współ pra cy na za sa dach
trak ta tu z Schen gen. Pro po zy cje te po win ny być obec nie oma wia ne
na fo rach kra jo wych z my ślą o moż li wym uwzględ nie niu za gad nień
do ty czą cych Wspól no ty Ener ge tycz nej w pro gra mie ob rad Ra dy UE
ds. Ener gii na wio snę 2011 ro ku. 

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 09-06-2010

ZIE LO NE ŚWIA TŁO
DLA PO JAZ DÓW EKO LO GICZ NYCH

25 ma ja Ra da UE ds. Kon ku ren cyj no ści po par ła sta no wi sko Ko mi -
sji Eu ro pej skiej, któ ra za po wie dzia ła re ali za cję dzia łań w ce lu usta no -
wie nia wła ści wej i neu tral nej dla tech no lo gii ra mo wej po li ty ki do ty -
czą cej czy stych i efek tyw nych ener ge tycz nie po jaz dów. 

Ra da we zwa ła wła dze pu blicz ne do two rze nia me cha ni zmów
wspie ra ją cych, bu du ją cych w biz ne sie at mos fe rę za ufa nia, tak po -
trzeb ną do po dej mo wa nia de cy zji o in we sty cjach i pro duk cji. Ra da za -
wnio sko wa ła po nad to do Ko mi sji o prze pro wa dze nie kon sul ta cji
z przed sta wi cie la mi państw UE i in ny mi in te re sa riu sza mi, w ce lu jak
naj szyb sze go opra co wa nia wy tycz nych do ty czą cych bodź ców fi nan -
so wych dla kon su men tów, za chę ca ją cych do za ku pu eko lo gicz nych
po jaz dów. 

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 31-05-2010

PO DAT KI NA RZECZ PO PRA WY
OCHRO NY ZA SO BÓW

W ter mi nie 1–4 czerw ca Ko mi sja Eu ro pej ska zor ga ni zo wa ła
w Bruk se li kon fe ren cję po świę co ną bio róż no rod no ści. Pod czas Kon -
fe ren cji przed sta wio ny zo stał ra port za ty tu ło wa ny „Wpływ śro do wi -
ska na pro duk cję i kon sump cję – prio ry te to we pro duk ty i su row ce”.
Jest to ostat nia pu bli ka cja Mię dzy na ro do we go Pa ne lu ds. Zrów no wa -
żo ne go Za rzą dza nia Za so ba mi (In ter na tio nal Pa nel for Su sta ina ble
Re so ur ce Ma na ge ment), któ ry zo stał po wo ła ny aby do star czać obiek -

tyw nej in for ma cji na te mat wy ko rzy sta nia su row ców na tu ral nych
i wpły wu tych dzia łań na śro do wi sko, w ce lu unie za leż nie nia wzro stu
go spo dar cze go od de gra da cji śro do wi ska. Ra port za wie ra opi nie eks -
per tów z ca łe go świa ta w za kre sie ana li zy cy klu ży cia naj bar dziej od -
dzia łu ją cych na śro do wi sko pro ce sów, pro duk tów i ma te ria łów.
Na cze le li sty stoi rol nic two, nie mniej wska zu je się rów nież na istot -
ny wpływ wy ko rzy sta nia pa liw ko pal nych przez elek tro ener ge ty kę,
prze mysł cięż ki, cie płow nic two i trans port.

Dy rek cja Ge ne ral na Ko mi sji Eu ro pej skiej ds. Po dat ków roz wa ża
wpro wa dze nie dla ob sza ru ca łej UE po da tek wę glo wy od zu ży cia ener -
gii, w ra mach re wi zji dy rek ty wy po dat ko wej okre śla ją cej mi ni mal ne
staw ki po dat ko we w od nie sie niu do wszyst kich ro dza jów pro duk tów
ener ge tycz nych. Po da tek ta ki wpro wa dzi ły w ro ku ubie głym Szwe cja,
Da nia i Fin lan dia, in ne kra je roz wa ża ją ta ką moż li wość. Zwo len ni kiem
po dat ku wę glo we go jest Ko mi sarz UE ds. Śro do wi ska Ja nez Po točnik,
któ ry po strze ga bodź ce po dat ko we, ja ko naj bar dziej efek tyw ne i sku -
tecz ne na rzę dzie po pra wy go spo da ro wa nia su row ca mi. 

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 07-06-2010

KOSZ TY ZA OSTRZE NIA LI MI TÓW
EMI SJI

26 ma ja Ko mi sja Eu ro pej ska opu bli ko wa ła ko mu ni kat w spra wie
za ostrze nia li mi tów emi sji ga zów cie plar nia nych i ob ostrzeń zwią za -
nych z prze no sze niem wy so ko emi syj nej pro duk cji do kra jów trze cich
(ang. car bon le aka ge), za wie ra ją cy ana li zę kosz tów, ko rzy ści oraz
moż li wych do pod ję cia dzia łań do ty czą cych ogra ni cze nia emi sji ga -
zów cie plar nia nych przez UE o 30% w sto sun ku do po zio mu z ro -
ku 1990. Unij na Ko mi sarz ds. Kli ma tu Con nie He de ga ard za strze ga -
ła, że nie jest to pro po zy cja przy ję cia jed no stron nych zo bo wią zań, ale
je dy nie ana li za sta no wią ca wy ko na nie pla nu prac Ko mi sji z mar -
ca 2010 ro ku, okre ślo nych w jej ko mu ni ka cie pt. „Mię dzy na ro do wa
po li ty ka kli ma tycz na po szczy cie w Ko pen ha dze – wzmoc nie nie glo -
bal nych dzia łań na rzecz ochro ny kli ma tu”.

Zgod nie z wy li cze nia mi Ko mi sji peł ny koszt uzy ska nia re duk cji ga -
zów cie plar nia nych na po zio mie 20% w la tach 2008–2020 zmniej szy
się z 70 do 48 mld EUR rocz nie, głów nie w wy ni ku osła bie nia wzro -
stu go spo dar cze go, wyż szych cen ener gii i spad ku cen wę gla. Koszt
re duk cji emi sji na po zio mie 30% zo stał osza co wa ny na mi ni mum 81
mld EUR rocz nie do 2020 ro ku. Wpływ tak po sta wio ne go ce lu na po -
szcze gól ne re gio ny i sek to ry nie zo stał jesz cze pod da ny ana li zie.

Re ali za cja am bit niej szych ce lów wy ma ga ła by ogra ni cze nia pu li
upraw nień do emi sji w ra mach Eu ro pej skie go Sys te mu Han dlu Emi -
sja mi (EU -ETS) z obec nych 21% do 34% po ni żej po zio mu z ro -
ku 2005, a dla sek to rów nie ob ję tych sys te mem – z 10% do 16%. Wią -
za ło by się to od po wied nio z „za mro że niem” 1,4 mld praw do emi sji
prze wi dzia nych do wy ko rzy sta nia w okre sie 2013–2020 oraz zwięk -
sze niem po dat ku od emi sji wę gla w od nie sie niu do sek to rów spo za
EU -ETS. W ten spo sób pań stwa człon kow skie uzy ska ły by do dat ko we
środ ki na wspie ra nie in we sty cji w ni sko emi syj ne źró dła ener gii.

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 27-05-2010

BEZ PIE CZEŃ STWO DO STAW GA ZU
DO UE

31 ma ja w Bruk se li, Ra da UE ds. Trans por tu, Te le ko mu ni ka cji
i Ener gii dys ku to wa ła nad Roz po rzą dze niem w spra wie bez pie czeń -
stwa do staw ga zu. Pro jekt Roz po rzą dze nia opra co wa ny zo stał w lip -

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



cu 2009 ro ku przez Ko mi sję Eu ro pej ską w od po wie dzi na wnio sek
wspo mnia nej Ra dy i Par la men tu Eu ro pej skie go, do ty czą cy ak tu ali za -
cji dy rek ty wy ga zo wej w związ ku z roz wo jem ryn ku we wnętrz ne go
po wpro wa dze niu trze cie go pa kie tu li be ra li za cyj ne go, i w ce lu ochro -
ny przed skut ka mi kry zy sów po dob nych do te go z ro ku 2009 po mię -
dzy Ukra iną a Ro sją. 

Mi ni stro wie ds. Ener gii uzgod ni li, że pierw szeń stwo po win ny mieć
in stru men ty ba zu ją ce na me cha ni zmach ryn ko wych, m.in. ela stycz -
ność pro duk cji i im por tu, za mien ność su row ców, zwięk sze nie wy ko -
rzy sta nia od na wial nych źró deł ener gii. Przy ję to rów nież, że w ce lu
do koń cze nia utwo rze nia ryn ku ener gii i speł nie nia wy ma ga nia n -1 po -
trzeb ne bę dą „in we sty cje w in fra struk tu rę, w szcze gól no ści w po łą -
cze nia mię dzy sys te mo we oraz urzą dze nia umoż li wia ją ce dwu kie run -
ko wy prze pływ i ma ga zy no wa nie ga zu”. 

Pod kre śla no war tość współ pra cy re gio nal nej w kon tek ście so li dar -
no ści, ko niecz ność dy wer sy fi ka cji źró deł i dróg do staw su row ców,
a tak że wska zy wa no na ry zy ka zwią za ne z uza leż nie niem od im por tu.

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 04-06-2010

NO WY PRO JEKT PART NER SKI
UE – RO SJA

W dniach 31 ma ja i 1 czerw ca w Ro sto wie nad Do nem od był się 25.
szczyt UE – Ro sja, pod czas któ re go za wią za ne zo sta ło Part ner stwo
na rzecz Mo der ni za cji (Part ner ship for Mo der ni sa tion). Przed mio tem
ini cja ty wy jest trans fer tech no lo gii i know -how z UE do Ro sji. We dług
Prze wod ni czą ce go Ko mi sji Eu ro pej skiej Her ma na van Rom puy, Part -
ner stwo ma pro mo wać re for my, wzmac niać re la cje oraz roz wi jać
współ pra cę w za kre sie han dlu, go spo dar ki i bez pie czeń stwa ener ge -
tycz ne go. Prio ry te to we ob sza ry obej mu ją po pra wę wa run ków do in -
we sto wa nia, wspie ra nie dwu stron nych sto sun ków go spo dar czych,
ujed no li ca nie re gu la cji tech nicz nych, wpro wa dza nie ochro ny wła sno -
ści in te lek tu al nej oraz roz wo ju go spo dar ki ni sko wę glo wej i efek tyw -
no ści ener ge tycz nej.

Do ku ment sta no wi po li tycz ną de kla ra cję, któ rej za kres mo że być
roz sze rza ny w mia rę po trzeb. Re ali za cja kon kret nych za mie rzeń bę -
dzie mia ła for mę pro jek tów, któ re omó wio ne zo sta ną na ko lej nym
szczy cie na je sie ni. 

Pod czas spo tka nia dys ku to wa no rów nież na te ma ty wspól nej po li -
ty ki w ob li czu kry zy su go spo dar cze go, dzia łań na rzecz wzmoc nie nia
glo bal ne go za rzą dza nia go spo dar ką, uni ka nia pro tek cjo ni zmu
i wspar cia Ro sji w przy stą pie niu do WTO. Wy mie nio no po glą dy do -
ty czą ce spo so bu przy spie sze nia pro ce su mię dzy na ro do wych ne go cja -
cji w spra wie zmian kli ma tycz nych i współ pra cy w za kre sie re duk cji
emi sji ga zów cie plar nia nych. 

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 03-06-2010

PRIO RY TE TY
DLA ŚRÓD ZIEM NO MOR SKIE GO

PLA NU SO LAR NE GO
11 i 12 ma ja w ra mach przy go to wań do Szczy tu Unii na rzecz Re -

gio nu Mo rza Śród ziem ne go, pre zy den cja hisz pań ska zor ga ni zo wa ła
kon fe ren cję wy so kie go szcze bla do ty czą cą Śród ziem no mor skie go
Pla nu So lar ne go (Me di ter ra ne an So lar Plan). Wcze śniej, 10 ma ja,
mia ła miej sce kon fe ren cja Eu ro pej skie go Ban ku In we sty cyj ne go po -
świę co na in we sty cjom i part ner stwu re gio nu Mo rza Śród ziem ne go.
W obu im pre zach uczest ni czy li lo kal ni li de rzy za an ga żo wa ni we
współ pra cę ener ge tycz ną, a przed mio tem de ba ty by ły wy zwa nia
i szan se zwią za ne z Pla nem, któ re go głów nym ce lem jest do pro wa dze -
nie do bu do wy na po łu dnio wym brze gu Mo rza Śród ziem ne go od na -
wial nych źró deł ener gii o łącz nej mo cy 20 GW. 

Ko mi sja Eu ro pej ska pod kre śla ła po par cie dla Śród ziem no mor skie -
go Pla nu So lar ne go, ja ko głów ne go na rzę dzia współ pra cy z kra ja mi
śród ziem no mor ski mi, i za zna cza ła swą ro lę w pro mo wa niu spo łecz ne -
go i eko no micz ne go roz wo ju Re gio nu. Przed sta wi cie le Eu ro pej skie go

Ban ku In we sty cyj ne go za ję li sta no wi sko, że w pierw szej ko lej no ści
na le ży skon cen tro wać dzia ła nia na roz wo ju po ten cja łu kra jów po łu -
dnio we go wy brze ża w ce lu za spo ko je nia ich we wnętrz ne go po py tu
na ener gię, w związ ku z czym na le ży wzmac niać kra jo we sie ci elek -
tro ener ge tycz ne i po łą cze nia mię dzy sys te mo we.

Ko mi sja zwró ci ła też uwa gę na pro ble my z fi nan so wa niem Pla nu.
Jak do tąd środ ki zo sta ły za bez pie czo ne dla 0,6 GW no wo bu do wa -
nych mo cy wy twór czych, a dla 2 GW uzgod nie nia są za awan so wa ne.
Z uwa gi na fakt, że więk szość źró deł bę dą sta no wi ły źró dła wia tro we,
tań sze niż sło necz ne, Ko mi sja chce aby w per spek ty wie 2–3 lat uru -
cho mio ne zo sta ły od po wied nie pro jek ty pi lo ta żo we. Do dat ko wo Ko -
mi sja opo wie dzia ła się za przy ję ciem jed no znacz nych za sad uzy ski -
wa nia zwro tu kosz tów i za pod ję ciem dzia łań ma ją cych na ce lu wy eli -
mi no wa nie sub sy dio wa nia pa liw ko pal nych.

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 26-05-2010

ENEF – SIL NE I SŁA BE STRO NY
ENER GE TY KI NU KLE AR NEJ

25 i 26 ma ja w Bra ty sła wie od by ło się 5. ple nar ne po sie dze nie Eu -
ro pej skie go Fo rum Ener gii Nu kle ar nej (Eu ro pe an Nuc le ar Ener gy Fo -
rum – ENEF), w któ rym udział wzię ło oko ło 250 wy so kich ran gą de -
le ga tów. Spo tka nie otwo rzy li wspól nie Ro bert Fi co, Pre mier Sło wa cji,
i Jan Fi scher, Pre mier Czech. 

ENEF sku pia przed sta wi cie li państw człon kow skich UE, unij nych
in sty tu cji, ener ge ty ki i śro do wisk po za rzą do wych. Ce lem tej kie ro wa -
nej przez Ko mi sję Eu ro pej ską or ga ni za cji jest za chę ca nie do sze ro kiej
dys ku sji do ty czą cej szans i ry zyk zwią za nych z roz wo jem ener ge ty ki
nu kle ar nej w Eu ro pie. 

Pod czas se sji ro bo czej na te mat ry zy ka po da no in for ma cję, że Ko -
mi sja Eu ro pej ska pla nu je opu bli ko wa nie re ko men da cji w spra wie dłu -
go ter mi no wych dzia łań do ty czą cych elek trow ni ją dro wych. Za pre -
zen to wa ny zo stał po nad to plan dzia łań do ty czą cy geo lo gicz ne go skła -
do wa nia od pa dów, eks po nu ją cy po trze bę bu do wy in fra struk tu ry re -
gio nal nej. Se sja po świę co na szan som sku pia ła się głów nie na kon ku -
ren cyj no ści ener ge ty ki ją dro wej oraz ła two ści uzy ska nia fi nan so wa nia
dla te go ro dza ju przed się wzięć. Pod kre śla no po trze bę za pew nie nia
przej rzy sto ści kształ to wa nia cen po zwo leń na emi sję CO2 i dłu go ter -
mi no wych kon trak tów kup na -sprze da ży. 

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 04-06-2010

KON SUL TA CJE W SPRA WIE GO SPO -
DAR KI OD PA DA MI NU KLE AR NY MI

6 lat po wcze śniej szym nie po wo dze niu, Ko mi sja Eu ro pej ska go to -
wa jest do pu bli ka cji pod ko niec bie żą ce go ro ku pro jek tu ure gu lo wań
do ty czą cych za rzą dza nia zu ży tym pa li wem i od pa da mi ra dio ak tyw ny -
mi. W tym ce lu w ma ju prze pro wa dzo ne zo sta ły pu blicz ne kon sul ta -
cje – po przez stro nę in ter ne to wą, któ rych wy ni ki uwzględ nio ne ma ją
być w pro po zy cji Ko mi sji, jak za po wie dział Ko mi sarz UE ds. Ener gii,
Günther Oet tin ger.

W kwe stio na riu szu py ta no o to czy po trzeb ne są kra jom eu ro pej skim
ujed no li co ne za sa dy po stę po wa nia oraz czy po win ny być to wią żą ce
wy ma ga nia, czy też tyl ko re ko men da cje. W od nie sie niu do ob li ga to ryj -
nych wy ma gań na le ża ło do dat ko wo wska zać wa riant: 1) wzmoc nie nie
prze strze ga nia za sad mię dzy na ro do wych okre ślo nych w Stan dar dach
Bez pie czeń stwa Mię dzy na ro do wej Agen cji Ener gii Ato mo wej oraz
Wspól nej Kon wen cji w spra wie za rzą dza nia zu ży tym pa li wem i od pa -
da mi ra dio ak tyw ny mi, co wy ma ga ło by przy ję cia przez każ de z państw
UE wła sne go pro gra mu od no śnych dzia łań, lub 2) roz sze rze nie po wyż -
sze go wa rian tu o usta no wie nie za sad do ty czą cych za kre su, za war to ści
i we ry fi ka cji kra jo wych pro gra mów w po szcze gól nych pań stwach UE.

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 07-05-2010
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Jakość energii - dzisiaj rynkową koniecznością,
jutro formalnym obowiązkiem.

Jako  energii to strategiczne zadanie Zak adów Energetycznych.  

Wysoka, zgodna z europejskimi standardami jako  energii elektrycz-

nej b dzie  wzmacnia   pozycj  na rynku dostawców energii oraz 

utrzyma  pozycj  Zak adów Energetycznych  jako kompetentnych 

partnerów   w stosunku do odbiorców.

Wykonanie tego z o onego zadania wymaga zrozumienia podsta-

wowych poj  zwi zanych  z pomiarem jako ci energii. Podstawow

spraw , poza parametrami technicznymi, jest koncepcja dzia ania sys-

temu monitorowania jako ci energii elektrycznej w danym rejonie, a 

opracowanie takiej, b dzie w najbli szych latach najwi kszym wyzwa-

niem dla energetyki zawodowej w Polsce.

Nowoczesny system monitorowania jako ci energii musi przewidywa  procedury dzia a  w obszarach: pewno  dostawy, wspó praca

z innymi rejonami, normy i przepisy, miejsce wykonywania   pomiaru, reprezentatywne parametry mierzone, odpowiedzialno   i 

pewno  informacji, monitorowanie zdarze , redukcja kosztów, historia awarii  i przerw w zasilaniu, przetwarzanie danych, rodki

zaradcze itd.

Oprócz administracji, która zarz dza jako ci  energii potrzebne s  niezawodne urz dzenia pomiarowe.  Europejskie Normy EN50160 

zdefi niowa y kryteria zgodnie z którymi konstruowane s  przyrz dy do oceny jako ci energii . Normy te okre laj ce tak zwan  klas

A urz dze , których wyniki pomiarowe s  zgodne z przyj tymi standardami i powtarzalne dla wszystkich mierników tej klasy.  Klasa 

A urz dzenia pomiarowego musi zosta  potwierdzona przez odpowiednie laboratoria certyfi kuj ce przyrz dy, a techniczna strona  

(samego pomiaru) jest na tyle skomplikowana, e tylko nieliczni producenci na wiecie s  w stanie sprosta  temu wyzwaniu. 

Firma  ASTAT z Poznania aktualnie jest w trakcie realizacji projektu pod nazw   Ogólnopolskie Centrum Promowania Monitoringu 

Jako ci i Zu ycia Energii. Projekt ten realizujemy wraz z Urz dem Marsza kowskim w Poznaniu  oraz niemieck fi rm  a-eberle.

Na podstawie trzydziestoletnich do wiadcze  zdobytych w rzeczywistych warunkach sieci energetycznej, niemiecka fi rma a-eberle 

opracowa a i wdro y a  analizatory parametrów sieci klasy A.   Przyrz dy pomiarowe fi rmy a-eberle   posiadaj  liczne certyfi katy , 

wyró nienia i s   najlepsze w swojej klasie. Skonstruowane dla energetyki i z energetyk ,  przy du ym udziale rodowisk naukowych, 

sta y si  na terenie Niemiec standardem. Lista referencyjna jest bardzo d uga. Do klientów fi rmy a-eberle nale  takie fi rmy jak: E.ON, 

RWE,EnBW, Vattenfall Europe, EWE AG, Amprion , Transpower Stromübertragungs GmbH itd.   

Urz dzenia do kontroli jako ci energii fi rmy a-eberle s  reprezentowane przez systemy stacjonarne serii PQI-D i PQI-DA oraz sys-

temy przeno ne serii PQ BOX 100. Analizatory zbudowane s  w oparciu o najnowsze wieloprocesorowe technologie przetwarzania 

sygna ów, umo liwiaj ce jednoczesne obliczanie i rejestrowanie w czasie rzeczywistym ponad 3000 parametrów.

Jednak e samo kupno urz dze  nie rozwi zuje problemu jako ci energii.  W zwi zku z wprowadzaniem do sieci nowych alterna-

tywnych róde  energii ,problemy z utrzymaniem w a ciwej jako ci energii zaostrzaj  si .  Zarówno dostawca jak i odbiorca energii 

powinni by  razem zainteresowani w przyspieszeniu prac  przy opracowaniu oraz wcieleniu w ycie rozwi za  w obszarze jako ci

energii . Dlatego w a nie fi rma ASTAT zorganizowa a i wdro y a wspomniane powy ej  Ogólnopolskie Centrum Promowania Monito-

ringu Jako ci i Zu ycia Energii.  Celem tej inicjatywy jest organizowanie spotka  klientów z zakresu monitorowania jako ci i zu ycia

energii  oraz przy ich wspó udziale opracowanie koncepcji systemu pomiarowego i procedur wykorzystania wyników pomiarów  do 

poprawy  parametrów jako ciowych sieci elektrycznej.

Do wiadczenia fi rmy ASTAT  oraz fi rmy a-eberle  na pewno mog  si  Pa stwu przyda .  Zapraszamy do  kontaktu. Grupa wykszta -

conych i do wiadczonych in ynierów  w fi rmie ASTAT pomo e Pa stwu w wdro eniu systemu kontroli jako ci energii i optymalizacji 

jej zu ycia.

autor: Prezes fi rmy Astat Sp. z o.o. Romuald Winter
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