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Efek tyw ność ener ge tycz na, miks ener ge tycz ny oraz go spo dar ki ni -
sko emi syj ne – to wy zwa nia dla ca łej Unii Eu ro pej skiej wy ra żo ne w Pa -
kie cie ener ge tycz no-kli ma tycz nym z 2008 r.

Unij ne ce le: 3 x 20% – nie bę dą mo gły by być zre ali zo wa ne bez
znacz ne go prze kszał ca nia pro efek tyw no ścio we go go spo da rek UE,
w tym go spo dar ki i prze my słu w Pol sce.

W przy ję tej przez rząd w 2010 r. Po li ty ce Ener ge tycz nej 2030 kła -
dzie się na cisk na roz wój wy twa rza nia ener gii ja ko mik su ener ge tycz ne -
go z wie lu źró deł, któ ry mo że być z pew no ścią re ali zo wa ny w opar ciu
o myśl in ży nier ską, pro jek to wą i pro duk ty pol skich firm, w tym Fa bry ki
Ko tłów SE FA KO S.A.

Nasz pro fil pro duk cji
Fa bry ka Ko tłów SE FA KO S.A. w Sę dzi szo wie k/Ję drze jo wa, na le żą -

ca do gru py Po li mex -Mo sto stal jest jed nym z 3 naj więk szych pro du cen -
tów ko tłów ener ge tycz nych w Pol sce, wy twa rza jąc ale rów nież mon tu -
jąc jed nost ki ko tło we pa ro we i wod ne, sto so wa ne w ener ge ty ce za wo -
do wej, prze my sło wej, a tak że w tzw. ma łej ener ge ty ce – na róż ne pa li -
wa sta łe: wę giel, bio ma sę oraz od pa dy, w tym od pa dy ko mu nal ne.

SE FA KO S.A. pro du ku je rów nież ko tły od zy sk ni co we (HRSG) dla
blo ków opa la nych ga zem.

Jest rów nież wio dą cym pro du cen tem ele men tów ci śnie nio wych
do wszel kie go ro dza ju ko tłów opa la nych pa li wem sta łym, płyn nym lub
ga zo wym. 

Do świad cze nia wy twór cze
W Pol sce na mar kę SE FA KO mo że my na tknąć się wszę dzie tam,

gdzie nie zbęd ny jest nie za wod ny ko cioł o mo cy od 1 do 100 MWe
– opa la ny róż ny mi pa li wa mi sta ły mi: w ener ge ty ce cie płow ni czej i prze -
my sło wej, w prze my śle ogrod ni czym, prze twór stwie owo co wo-wa rzyw -
nym, za kła dach mię snych, mle czar niach, bro wa rach, szpi ta lach i obiek -
tach uży tecz no ści pu blicz nej. W cią gu 36 lat hi sto rii za kła du wy pro du -
ko wa no po nad 8000 ko tłów oraz ty sią ce ton czę ści ci śnie nio wych.

Dzię ki do świad czo nej ka drze in ży nie ryj nej, pro jek to wej i no wo cze -
sne mu par ko wi ma szy no we mu oraz wy so kim stan dar dom ja ko ścio wym
SE FA KO S.A. wy ko nu je rów nież ele men ty ko tłów o pa ra me trach nad -
kry tycz nych, pro po nu jąc swo im part ne rom oprócz pro duk cji urzą dzeń

ko tło wych, opra co wa nie do ku men ta cji tech nicz nej, mon taż ko tłów
oraz nad zór nad mon ta żem i ich roz ruch.

Mar ka SE FA KO roz wi ja się o no we ro dza je ko tłów i uzy sku je atrak -
cyj ne ryn ki sprze da ży – ja ko do staw ca ko tła do wio dą cych firm w Unii
Eu ro pej skiej.

Tech no lo gia 
W 2009 r. roz sze rzy li śmy nasz pro fil pro duk cji o ko tły pa ro we o wy -

daj no ści do ~300 t/godz. w ra mach li cen cji nie miec kiej fir my Ec krohr -
kes sel (ERK) i prze wi du je my dal sze zwięk sza nie ich mo cy w za leż no ści
od po trzeb pol skie go ryn ku elek tro ener ge ty ki dla:
• elek tro cie płow ni wę glo wych i wę glo wo-bio ma so wych (od pa dy

drzew ne i agro),
• elek tro cie płow ni ga zo wo pa ro wych,
• czę ści wy so ko ci śnie nio wych ko tłów.

W opar ciu o no we tech no lo gie ofe ru je my wy ko naw stwo:
• ele men tów ko tłów wy ko na ne ze sta li au ste ni tycz nych (bia łych),
• ele men ty ko tłów wy ko na ne z na pa wa niem po wierzch ni (in co ne lo wa -

niem).
Wy po sa że nie tech nicz ne Fa bry ki Ko tłów SE FA KO S.A., jak rów nież

or ga ni za cja pro ce sów pro duk cyj nych jest zgod na ze stan dar da mi wio -
dą cych firm ko tło wych Eu ro py Za chod niej a po twier dze niem wzor co -
wej or ga ni za cji pra cy są licz ne cer ty fi ka ty eu ro pej skie, m.in. SZJ
ISO 9001 oraz upraw nie nia do sto so wa nia stem pla ko dek su ASME w za -
kre sie wy twa rza nia i mon ta żu ko tłów.

Re fe ren cje 
W ostat nim dzie się cio le ciu Fa bry ka Ko tłów SE FA KO S.A. wy spe cja -

li zo wa ła się w pro duk cji ko tłów do ter micz nej uty li za cji od pa dów oraz
ko tłów opa la nych bio ma są, sta jąc się ich naj więk szym pro du cen tem
w Eu ro pie. W po nad 50 te go ty pu in sta la cjach ist nie ją cych w Eu ro pie
pra cu ją ko tły wy pro du ko wa ne w SE FA KO.

Na szy mi od bior ca mi i part ne ra mi są naj więk sze fir my z bran ży ener -
ge tycz nej Eu ro py, w szcze gól no ści: Al stom Po wer Stut t gard – Niem cy,
Bab cock Wil cox & Vo lund– Da nia, Fi sia Bab cock Envi ron ment– Niem -
cy, Met so Wart sil la Po wer– Fin lan dia, Aal borg En gi ne ering i Aal borg
Ener gie Tech nik – Da nia, AEE INO VA –Niem cy, LLT Nan tes, Ste in Ener -
gie -Fran cja, Bertsch - Au stria. 

Ener gy mix – miks ener ge tycz ny 
Obec ny cel dla Pol ski tj: wzro stu OZE do 15% jej udzia łu w bi lan -

sie ener ge tycz nym kra ju nie był by moż li wy bez róż ne go ro dza ju ko tłów
na bio ma sę, od pa dy uty li zo wa ne w spa lar niach lub ko tłów współ spa la -
ją cych bio ma sę, w tym ko tłów ofe ro wa nych przez SE FA KO S.A.,
przy wspar ciu wio dą cych Biur Pro jek to wych z Gru py Po li mex - Mo sto -
stal lub współ pra cu ją cych (Gli wi ce, Tar now skie Gó ry).

SE FA KO to kom pe tent ny i pro fe sjo nal ny ze spół, za pew nia ją cy wy -
so ką ja kość wy ro bów. Dzię ki te mu na sze pro duk ty cie szą się do sko na łą
opi nią wśród użyt kow ni ków a lo go SE FA KO jest po twier dze niem ja ko -
ści i so lid no ści wy ko na nia.

Miks ener ge tycz ny – to nie tyl ko wy zwa nie dla wy twór ców ener gii
ale i dla nas – do staw ców ko tłów, od po wia da ją cych po trze bom klien ta
i ryn ku – dla zwięk sza nia efek tyw no ści pol skiej go spo dar ki.

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny

Jerzy Mieczysław Łaskawiec

Belgia 2007, Biowanze, 520C, 127 bar, 100 th

Kotły SEFAKO S.A.
– marka sprawdzona i uznana dla „ energy mix”!







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

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

Światowy kryzys, mimo iż obszedł się z nami bardziej łagodnie niż z innymi, to jednak z pewnym opóźnieniem dotknął także i nasz
kraj. Na szczęście, coraz bardziej wyraźne są oznaki mijającego kryzysu zarówno w wymiarze globalnym, jak i w odniesieniu do naszej
gospodarki. Jednym z dowodów na to jest rosnąca w mijającym roku sprzedaż energii elektrycznej w naszym kraju. Mimo tych
optymistycznych zjawisk mijający rok „sprzątania po kryzysie”, był dla polskiej elektroenergetyki rokiem trudnym. Anomalie pogodowe
w okresie zimy, wiosny i lata doprowadziły do licznych i o znacznych rozmiarach awarii sieci. Chwała służbom elektroenergetyki,
że uporały się z nimi z sukcesem.

Wzrost popytu na energię elektryczną, awarie sieci, postawiły ponownie w ostrym świetle konieczność przyspieszenia opóźnionego,
ogromnego programu inwestycyjnego, jaki czeka polską elektroenergetykę. Będzie on dotyczył inwestycji zarówno w podsektorze wytwarzania
energii elektrycznej /odtworzeniowych, modernizacyjnych, rozwojowych/, ale także w podsektorach jej dystrybucji i przesyłu – jak się
szacuje, każdej złotówce zainwestowanej w podsektorze wytwarzania, powinny towarzyszyć inwestycje w sieć na poziomie około 70 groszy.
Projektów inwestycyjnych znajdujących się w różnych fazach – gotowych, w fazie opracowywania lub „przymiarek” - jest wiele. Chciałoby

się jedynie rzec – niech wreszcie ruszą. Bez ich realizacji w stosownym czasie, dalszy rozwój
gospodarczy i cywilizacyjny naszego kraju nie będzie bowiem możliwy. Z oczywistych
względów. Czeka nas również budowa energetyki jądrowej, w który to temat Izba jest
bardzo głęboko zaangażowana. Mamy nadzieję, iż koncentracja oraz postępująca
prywatyzacja polskiego sektora elektroenergetycznego ułatwi i przyspieszy konieczne procesy
inwestycyjne.

Są one ściśle związane z koniecznością redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery
wynikającą m.in. z Pakietu Energetyczno-Klimatycznego. Musimy inwestować w nowe
technologie przyczyniające się do redukcji emisji zanieczyszczeń, bezemisyjne źródła energii
oraz poprawę efektywności jej wykorzystania. W tym pakiecie „spraw do załatwienia”,
ma swoje miejsce energetyczne wykorzystanie biomasy. To kolejny temat, w który Izba jest
mocno zaangażowana.

W mijającym roku IGEiOŚ wspierała swą wiedzą i doświadczeniem działania
zmierzające do tworzenia korzystnych warunków dla funkcjonowania polskiej
elektroenergetyki. Zorganizowaliśmy w 2010 roku wiele szkoleń i konferencji, podczas
których zajmowaliśmy się m.in. próbą odpowiedzi na kluczowe dla branży pytania.
Uczestniczyliśmy także w wielu targach. 

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

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

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

Dariusz Lubera
Prezes Izby Gospodarczej Energetyki

i Ochrony Środowiska

Sła wo mir Kry stek
Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej

Energetyki i Ochrony Środowiska
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Na prze ło mie 2010/2011 w Miej skim
Za kła dzie Ener ge ty ki Ciepl nej w Świd -
ni cy zo sta nie od da na do eks plo ata cji
w Pol sce i jed na z nie wie lu w Eu ro pie,
in sta la cja zga zo wa nia sło my z wy ko -
rzy sta niem zga zo war ki flu idal nej o mo -
cy ciepl nej 5 MWt. Pra cu ją cą in sta la -
cję moż na zo ba czyć już dziś.

Kosz tu ją cą 7 mln zł in we sty cję, z cze go
60% sta no wi do ta cja z Fun da cji Eko Fun -
dusz, a 15% z Na ro do we go Fun du szu Ochro -
ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej, re ali-
zu je kon sor cjum firm Mo sto stal Dol ny
Śląsk Sp. z o.o. z sie dzi bą we Wro cła wiu
(li der i Ge ne ral ny Wy ko naw ca), bry tyj ska fir -
ma Tor ftech Ltd. i ŚFUP Se rvis Sp. z o.o.
z sie dzi bą w Świd ni cy. 

Pod pi sa na pod ko niec 2009 r. umo wa obej -
mo wa ła za pro jek to wa nie i bu do wę in sta la cji,
w któ rej pa li wem jest sło ma psze nicz na, rze -
pa ko wa i zręb ki drew na, a czyn ni kiem zga zo -
wu ją cym – po wie trze at mos fe rycz ne. „Ser -
cem” ca łe go ukła du jest, opa ten to wa ny przez
fir mę Tor ftech Ltd., re ak tor flu idal ny Tor bed ze
zło żem wi ru ją cym. Pa li wo w po sta ci siecz ki ze
sło my, zręb ków drew na bądź in nej bio ma sy
opa da na zło że ma ją ce po stać wi ru ją ce go
pier ście nia, w któ rym na stę pu je prze kształ ce -
nie sub stan cji pal nych do po sta ci go rą ce go
ga zu ni sko ka lo rycz ne go (LCV, Low Ca lo ri fic
Va lue). 

– Za cho dzą ce we wnątrz re ak to ra Tor bed re -
ak cje tym się róż nią od roz wią zań kon wen cjo -
nal nych, że prze bie ga ją znacz nie dy na micz niej,
a więc czas po trzeb ny do ter micz ne go prze -
kształ ce nia pa li wa jest bar dzo krót ki. Do dat ko -
wą za le tą jest kom pak to wość pro po no wa nych
przez nas roz wią zań, np. ko mo ra pro ce so wa re -
ak to ra o mo cy 5 MWt ma 1 m śred ni cy i oko -
ło 2 m wy so ko ści. Tak ma łe ga ba ry ty spra wia ją,
że kon tro la pro ce su prze bie ga prak tycz nie
w cza sie rze czy wi stym, a za sto so wa nie re cyr ku -
la cji czę ści stru mie nia pro du ko wa ne go ga zu
po zwa la na pre cy zyj ne daw ko wa nie ilo ści po -
wie trza. Umożliwia to ustawienie temperatury
procesu i jego kontrolę z dokładno ścią do
±10°C, co spra wia, że je ste śmy w sta nie prze -
kształ cać ter micz nie wie le ro dza jów pa liw, za -
rów no ko pal nych, jak i od na wial nych – wy ja -
śnia Piotr Ba wiec, pre zes Za rzą du Mo sto stal
Dol ny Śląsk.

Za kre sem do sta wy ob ję ta by ła tak że kom -
plet na li nia przy go to wa nia oraz trans por tu
sło my, któ ra skła da się ze sto łów po daw czych
do be li sło my, roz drab nia cza wstęp ne go, sys -
te mu wy chwy ty wa nia za nie czysz czeń (ka -
mie nie, me ta le, szkło, itp.) urzą dzeń sie ka ją -
cych sło mę do od po wied niej frak cji oraz si lo -

su peł nią ce go ro lę za sob ni ka siecz ki ze sło my
(lub in nej bio ma sy).

Dla za pew nie nia moż li wo ści zga zo wa nia
pa li wa al ter na tyw ne go w po sta ci zrę bek
drew na – lub bio ma sy in ne go ty pu – do star -
czo ny zo stał do dat ko wy za sob nik wraz z sys -
te mem prze no śni ków trans por tu ją cych zręb -
ki do si lo su przed re ak to rem.

Wy pro du ko wa ny w re ak to rze gaz, po
przej ściu przez „go rą cy” sys tem od py la nia,
prze sy ła ny jest sys te mem ru ro cią gów
do spe cjal nie za pro jek to wa nej ko mo ry spa la -
nia (do spa la nia ga zu nie jest wy ma ga ne żad -
ne pa li wo do dat ko we). Go rą ce spa li ny (ich
tem pe ra tu ra ogra ni czo na zo sta ła do mak si -

mum 1000°C) wpro wa dza ne są do ist nie ją ce -
go ko tła WR -25 wy ko na ny mi w je go przed -
niej ścia nie otwo ra mi. Mo der ni za cja ko tła
kon sul to wa na by ła z Biu rem Tech ni ki Ko tło -
wej z Tar now skich Gór. 

Sta łe pro duk ty zga zo wa nia, po ich od se pa -
ro wa niu w od py la czu cy klo no wym, tra fia ją
do sys te mu trans por tu, któ re go za da niem
jest schło dze nie i prze sła nie do dal sze go wy -
ko rzy sta nia.

– Jest to tzw. kar bo ni zat, któ ry po wsta je ja ko
dru gi z pro duk tów zga zo wa nia pa liw w in sta la -
cjach z re ak to rem Tor bed. Cha rak te ry zu je się
ka lo rycz no ścią na po zio mie kil ku na stu kJ/kg
i ma bar dzo istot ną za le tę – po cho dzi z pro ce su
ter micz ne go prze kształ ce nia bio ma sy, co ozna -
cza, że sam jest bio ma są. Obec nie trwa cer ty fi -
ka cja kar bo ni za tu ja ko bio ma sy. W przy szło ści
po zwo li to czer pać ko rzy ści z han dlu tym pro -
duk tem i znacz nie po pra wi efekt eko no micz ny
in we sty cji, a jed no cze śnie spra wi, że pro duk cja
ener gii ze sło my nie bę dzie obar czo na ko niecz -
no ścią uty li za cji od pa dów sta łych (jak wia do -
mo po pio ły z bio ma sy nie są tak atrak cyj ne dla
prze my słu jak np. po piół z wę gla) – mó wi Piotr
Ba wiec.

In sta la cja zwięk szy moż li wo ści świd nic kie -
go MZEC -u, któ ry obec nie pro du ku je 64 MWt
i uła twi je go dzia łal ność po 2016 r., kie dy w ży -
cie wej dą unij ne dy rek ty wy od no śnie do emi -
sji CO2, a za upraw nie nia do emi sji bę dzie się
pła cić. – Ko lej nym kro kiem bę dzie dru ga in sta -
la cja umoż li wia ją ca rów nież pro duk cję ener gii
elek trycz nej – de kla ru je Ry szard So bań ski,
pre zes Za rzą du MZEC Świd ni ca Sp. z o.o.

In sta la cje pro jek to wa ne są pod kon kret -
ne po trze by klien ta. Moż na je sto so wać ja -
ko sys te my pra cu ją ce sa mo dziel nie bądź ja -
ko przed -pa le ni ska do ko tłów już pra cu ją -
cych. Wte dy za le tą jest moż li wość po zby cia
się więk szo ści pro ble mów zwią za nych
z wpro wa dza niem bio ma sy do ko tłów wę -
glo wych i po zo sta wie nia ich w ob rę bie in -
sta la cji ze wnętrz nej. Moż li wo ści tech no lo -
gicz ne po zwa la ją na bu do wę urzą dzeń
o mo cy od kil ku do kil ku dzie się ciu me ga -
wat ter micz nych.

Sys te my przy go to wa nia i trans por tu bio -
ma sy to roz wią za nia po wszech nie sto so wa ne
na ryn ku. Ist nie je tak że moż li wość prze pro -
wa dze nia prób zga zo wa nia, od ga zo wa nia,
spa la nia czy su sze nia róż ne go ro dza ju pa liw
na in sta la cji pi lo to wej zlo ka li zo wa nej w ŚFUP
Se rvis w Świd ni cy. To wła śnie w tym za kła dzie,
obok rusz tów do spa lar ni śmie ci, urzą dzeń
prze my słu cu krow ni cze go czy obu dów ge ne -
ra to rów do tur bin wia tro wych po wsta ją mon -
to wa ne w wie lu kra jach Eu ro py re ak to ry Tor -
bed oraz in ne ele men ty in sta la cji wy ko na ne
ze sta li wy so ko ga tun ko wych.

Pionierska instalacja zgazowania słomy

Utwo rzo ny w 1996 r. Mo sto stal Dol ny Śląsk Sp. z o.o. po cząt ko wo zaj mo wał się pro duk cją i mon ta żem kon -
struk cji sta lo wych i obiek tów prze my sło wych w bran ży ener ge tycz nej, sa mo cho do wej oraz ogól ne go prze zna -
cze nia. Więk szość klien tów by ła z kra jów Unii Eu ro pej skiej.

Kil ka lat te mu pod ję to de cy zję o roz sze rze niu dzia łal no ści i wej ściu na ry nek pro du cen tów in sta la cji wy ko -
rzy stu ją cych od na wial ne źró dła ener gii. Fir ma ofe ru je pro jek to wa nie, do sta wę, mon taż i uru cha mia nie kom plet -
nych li nii do zga zo wa nia lub spa la nia pa liw. Nad pro wa dzo ny mi in we sty cja mi spra wu je nad zór i ge ne ral ne wy -
ko naw stwo.

ul. Racławicka 2/4, 53-146 Wrocław
tel. +48 71 361 27 54, fax +48 71 361 27 54
www.mostostal-ds.com



• Kie ru je Pan jed nym z naj więk szych pod -
mio tów go spo dar czych w Pol sce, hol din giem
Tau ron Pol ska Ener gia, bę dą cym naj więk -
szym dys try bu to rem ener gii elek trycz nej
w kra ju oraz dru gim jej pro du cen tem. Po -
nad to w struk tu rze hol din gu znaj du ją się ko -
pal nie wę gla (ok. 20% pol skich za so bów wę -
gla ka mien ne go). Czy uwa ża Pan ta ką wła -
śnie struk tu rę hol din gu za mo de lo we roz wią -
za nie or ga ni za cyj no -tech nicz ne i eko no -
micz ne, wła ści wie słu żą ce in te re som sek to ra
oraz je go klien tów?

– Kon so li da cja pol skiej ener ge ty ki do ko na -
ła się w wy ni ku przy ję cia przez rząd w 2006
ro ku „Pro gra mu dla elek tro ener ge ty ki”, któ ry
za kła dał utwo rze nie czte rech du żych pod mio -
tów go spo dar czych, któ re skon so li do wać mia -
ły za rów no dys try bu to rów jak i wy twór ców
ener gii. Ce lem kon so li da cji by ło stwo rze nie
pod mio tów na ty le sil nych, by mo gły sku tecz -
nie kon ku ro wać z in ny mi eu ro pej ski mi przed -
się bior stwa mi na wol nym ryn ku ener gii. Tau -
ron po wstał w grud niu 2006 ro ku, a fak tycz nie
roz po czął dzia łal ność w ma ju 2007 ro ku. Gru -
pa po sia da ak ty wa we wszyst kich ele men tach
łań cu cha war to ści cha rak te ry stycz ne go dla
sek to ra elek tro ener ge tycz ne go (wy do by cie,
wy twa rza nie, od na wial ne źró dła ener gii, dys -
try bu cja, sprze daż). W skład Gru py Tau ron
wcho dzą m.in. Po łu dnio wy Kon cern Wę glo -
wy, Po łu dnio wy Kon cern Ener ge tycz ny,
Enion, Ener gia Pro, Enion Ener gia, Ener gia Pro
Gi ga wat, Elek trow nia Sta lo wa Wo la, PEC Ka -
to wi ce, EC Ty chy, Elek tro cie płow nia EC No -
wa, PEC w Dą bro wie Gór ni czej oraz Tau ron
Eko ener gia. Struk tu ra Gru py – in te gra cja pio -
no wa spół ek oraz efekt ska li – po zwa la ją
na re ali za cję na szych ce lów biz ne so wych, np.
w ob sza rze ob ni ża nia kosz tów dzia łal no ści, co
prze kła da się oczy wi ście na ko rzy ści dla na -
szych klien tów oraz ak cjo na riu szy. 

Od 30 czerw ca 2010 ro ku Tau ron jest no to -
wa ny na Gieł dzie Pa pie rów War to ścio wych.
Dzia ła my na per spek ty wicz nym ryn ku,
na któ rym spo dzie wa ny jest dal szy wzrost za -
po trze bo wa nia na ener gię elek trycz ną. Na sza
stra te gia za kła da wzrost i mak sy ma li za cję
war to ści Gru py dla ak cjo na riu szy. Uwa ża my,
że obec ność na gieł dzie po mo że nam w re ali -
za cji na sze go głów ne go ce lu. Gieł da ozna cza
otwar tość i trans pa rent ność ze wzglę du
na obo wiąz ki in for ma cyj ne oraz sta łe ra por to -
wa nie wy ni ków. To po win no być po zy tyw nie
od bie ra ne nie tyl ko przez in sty tu cje fi nan so -
we czy in we sto rów, ale tak że przez po nad 4
mi lio ny na szych klien tów, na szych kon tra -
hen tów oraz oto cze nie. Je ste śmy dru gą spół ką
z naj licz niej szym ak cjo na ria tem in dy wi du al -
nym w kra ju. 
• Z da nych po da nych przez Pań stwa wy ni -

ka, iż Tau ron w pierw szym pół ro czu 2010 ro -

ku od no to wał wzrost przy cho dów i zy sków.
Każ dy me ne dżer ma rzy o tak do brych wy ni -
kach. Co zło ży ło się na uzy ska nie przy ro stu
zy sku hol din gu?

– Pierw sze pół ro cze 2010 ro ku mo że my za -
li czyć do uda nych. Od no to wa li śmy wzrost
naj waż niej szych wy ni ków fi nan so wych,
dzię ki m.in. sprzy ja ją cym wa run kom ryn ko -
wym i ro sną ce mu po py to wi na ener gię, a tak -
że co raz lep szej sy tu acji we wnętrz nej w Gru -
pie, któ ra jest efek tem pro wa dzo nej re struk tu -
ry za cji i pro gra mu re duk cji kosz tów. Na sze
dzia ła nia przy czy nia ją się do wzro stu efek -
tyw no ści funk cjo no wa nia. Gru pa Tau ron od -
no to wa ła w pierw szym pół ro czu 2010 ro ku
przy cho dy na po zio mie 7,26 mld zł, tj. oko -
ło 7 proc. wyż szym niż w ana lo gicz nym okre -
sie ubie głe go ro ku. To w głów nej mie rze efekt
wzro stu wo lu me nu wy two rzo nej, jak i sprze -
da nej ener gii. Od no to wa li śmy wzrost zy sku
net to o nie mal 9 proc. z 527 mln zł w pierw -
szym pół ro czu 2009 ro ku do 573 mln zł
w pierw szym pół ro czu 2010 i zwięk sze nie
wskaź ni ka EBIT DA o po nad 8 proc. Na szym
atu tem jest ni ski po ziom za dłu że nia. Wskaź -
nik za dłu że nia fi nan so we go net to/EBIT DA
na ko niec pierw sze go pół ro cza 2010 ro ku to
za le d wie 0,2x, pod czas gdy ak cep to wal ny
przez in sty tu cje fi nan so we po ziom w bran ży
ener ge tycz nej w Eu ro pie wy no si śred nio 2,5x.

Wzrost po py tu na ener gię elek trycz ną
w kra ju zna lazł po twier dze nie w wy ni kach
Gru py Tau ron. Za no to wa li śmy wzrost sprze -
da ży ener gii elek trycz nej do od bior ców koń -
co wych o 9 proc. – z 15,5 TWh w pierw szym
pół ro czu 2009 ro ku do 16,9 TWh w tym sa -
mym okre sie bie żą ce go ro ku. Jest to efek tem
wzro stu po py tu wśród ist nie ją cej ba zy klien -
tów oraz po zy ska nia no wych. Gru pa od no to -
wa ła pół ro cze do pół ro cza przy rost licz by
klien tów o 20 tys. – do 4,09 mln. Wi dać też
efek ty na szych pro gra mów skut ku ją ce wzro -
stem sprze da ży do klien tów biz ne so wych o 12
proc. Po ma ga w tym na pew no kon se kwent ne
bu do wa nie mar ki fir my. Po zy sku je my też no -
wych klien tów, zwłasz cza w seg men cie klien -
tów stra te gicz nych. Ofe ru je my im róż ne pro -
duk ty lo jal no ścio we, na przy kład gwa ran cję
sta łej ce ny na dwa la ta.
• Ja kie są głów ne ce le stra te gii kor po ra -

cyj nej Tau ro na? 

– W mi nio nych mie sią cach sku pi li śmy się,
obok przy go to wa nia ofer ty pu blicz nej, na re ali -
za cji na szej stra te gii dzia łal no ści na la ta 2008-
2012 z per spek ty wą do 2020 ro ku. Gru pa kon -
cen tru je się na zy skow nym wzro ście w ob sza -
rach dzia łal no ści pod sta wo wej, in te gra cji za -
rzą dza nia wszyst ki mi ele men ta mi łań cu cha
war to ści oraz na po pra wie efek tyw no ści funk -
cjo no wa nia. Za da nia te są prio ry te tem. Tau ron
pro wa dzi dzia ła nia re struk tu ry za cyj ne w za kre -
sie upo rząd ko wa nia struk tu ry wła ści ciel skiej
oraz wdro że nia mo de lu biz ne so we go. Stra te -
gicz nym ce lem jest tak że re duk cja kosz tów
ope ra cyj nych. W la tach 2010–2012 oszczęd no -
ści ma ją wy nieść 1 mld zł. Już w pierw szym
pół ro czu 2010 ro ku się gnę ły one ok. 140 mln zł,
za no to wa li śmy je przede wszyst kim w seg men -
cie wy twa rza nia, w któ rym uda ło się za osz czę -
dzić 106 mln zł. Naj waż niej sze za da nia to m.in.
po pra wa efek tyw no ści ope ra cyj nej i in te gra cja
ak ty wów wy twór czych, ob ni że nie ob cią żeń
zwią za nych z emi sją za nie czysz czeń i re ali za -
cja pro gra mu do bro wol nych odejść. Pro wa dzi -
my rów nież dzia ła nia zwią za ne z upo rząd ko -
wa niem m.in. han dlu ener gią, upraw nie nia mi
do emi sji i za ku pa mi. 
• Bio rąc pod uwa gę ko niecz ność do ko na -

nia mo der ni za cji jed no stek wy twór czych
oraz wy ma ga nia zwią za ne z ochro ną śro do -
wi ska na tu ral ne go Tau ron – po dob nie, jak
i in ne pod mio ty go spo dar cze sek to ra – bę dzie
re ali zo wał swój pro gram in we sty cyj ny. Czym
bę dzie się on cha rak te ry zo wał? Ja ki bę dzie
je go za kres? Jak du że na kła dy in we sty cyj ne
są pla no wa ne? 

– Pro gram in we sty cyj ny do ty czą cy wszyst -
kich głów nych ob sza rów dzia łal no ści Gru py
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jest, obok pro gra mu re duk cji kosz tów, jed -
nym ze stra te gicz nych prio ry te tów. Za in we -
sto wa ne środ ki po zwo lą nam osią gnąć cel
stra te gicz ny i stać się czo ło wym gra czem
w bran ży ener ge tycz nej w re gio nie. W ra mach
pro gra mu in we sty cyj ne go re ali zu je my pro -
jek ty bu do wy blo ków ener ge tycz nych opar -
tych na wę glu, jak i na ga zie oraz od na wial -
nych źró dłach ener gii. Za mie rza my też
zwięk szyć wy do by cie wę gla ka mien ne go
w ist nie ją cych ko pal niach i po zy skać no we
za kła dy wy do byw cze. W ra mach pro gra mu
in we sty cyj ne go mo der ni zo wa na i roz bu do -
wy wa na jest też sieć dys try bu cyj na.

Za koń czo na w 2009 ro ku bu do wa no wo -
cze sne go, pierw sze go na świe cie blo ku ener -
ge tycz ne go z ko tłem prze pły wo wym CFB
w Elek trow ni Ła gi sza o mo cy 460 MW po -
twier dza przy go to wa nie Gru py do re ali za cji
du żej ska li pro jek tów bu do wy no wych mo cy.
Wska zu je tak że na ko rzy ści efek tyw no ścio we
i eko lo gicz ne in we sty cji w bu do wę blo ków
ener ge tycz nych wy ko rzy stu ją cych no we
tech no lo gie wę glo we. Spraw ność blo ku 460
MW w Ła gi szy wy no si 45 proc., pod czas gdy
spraw ność więk szo ści obec nie eks plo ato wa -
nych blo ków kształ tu je się po ni żej 40 proc.
Jed no cze śnie, ten blok cha rak te ry zu je się
znacz nie niż szą emi syj no ścią dwu tlen ku wę -
gla oraz in nych szko dli wych sub stan cji. 

W la tach 2008–2009 Gru pa Tau ron za in we -
sto wa ła łącz nie 3,8 mld zł. W la tach
2010–2020 pro gram in we sty cyj ny bę dzie
mieć war tość 48,8 mld zł, z cze go w la -
tach 2010-2012 wy da ne zo sta nie 9 mld zł. In -
we sty cje fi nan so wa ne bę dą fun du sza mi ze -
wnętrz ny mi (kre dy ty, ob li ga cje, itp.) środ ka -
mi z dzia łal no ści ope ra cyj nej Gru py oraz we
współ pra cy z in ny mi pod mio ta mi.
• Ja kie pro jek ty Pań stwo już wdro ży li ście

w ra mach „Stra te gii Kor po ra cyj nej dla Gru -
py Tau ron na la ta 2008-2012 z per spek ty wą
do ro ku 2020”?

– Gru pa roz po czę ła bu do wę mo cy w ener -
ge ty ce wia tro wej – w lip cu opu bli ko wa no za -
mó wie nie na do sta wę, mon taż, uru cho mie nie,
ser wis oraz fi nan so wa nie Far my Wia tro wej
Wic ko. Do 2020 ro ku pla nu je my uru cho mić
far my wia tro we o łącz nej mo cy 440 MW. Re -
ali zu je my też, za pi sa ne w stra te gii, in we sty cje
opar te na wę glu ka mien nym. W ZEC Biel sko -
-Bia ła po wsta je blok cie płow ni czy. W sierp -
niu roz po czę ła się bu do wa jed nost ki o mo -
cy 50 MWe/182 MWt. Pla no wa ny ter min od -
da nia tej jed nost ki do eks plo ata cji to po ło -
wa 2013 ro ku. Ru szy ły pra ce zwią za ne z re -
ali za cją bu do wy blo ku ga zo wo -pa ro we go
w Sta lo wej Wo li o mo cy 400 MW. W paź -
dzier ni ku wpły nę ły wnio ski w po stę po wa -
niach na in ży nie ra kon trak tu i ge ne ral ne go
wy ko naw cę blo ku. Otrzy ma li śmy tak że zgo -
dę UOKiK na kon cen tra cję, po le ga ją cą
na utwo rze niu przez Tau ron Pol ska Ener gia
i PGNiG wspól ne go przed się bior cy w for mie
spół ki ce lo wej pod na zwą Elek tro cie płow nia
Sta lo wa Wo la. Za koń cze nie pro jek tu pla no -

wa ne jest na dru gą po ło wę 2014 ro ku.
W Elek trow ni Ja worz no III po wsta nie blok
wę glo wy 800-910 MW. Wnio ski o do pusz -
cze nie do udzia łu w re ali za cji pro jek tu zło ży -
ło dzie więć firm, wy bór wy ko naw cy za pla no -
wa ny jest na dru gi kwar tał 2011 ro ku, a pla no -
wa ny ter min od da nia do eks plo ata cji to 2016
rok. Po nad to re ali zu je my za da nia in we sty cyj -
ne w za kre sie bu do wy i prze bu do wy ko tłów
na bio ma sę (EC Ty chy, Elek trow nia Ja worz no
III) oraz mo der ni za cyj ne. Na szym ce lem, któ -
ry już re ali zu je my, jest rów nież roz wój dzia -
łal no ści po za gra ni ca mi Pol ski. 
• Czy po sia da nie spół ki w Cze chach to po -

czą tek ak tyw nej dzia łal no ści na ryn kach za -
gra nicz nych?

– Spół ka Tau ron Czech Ener gy zo sta ła
utwo rzo na pod ko niec 2009 ro ku i jest pierw -
szym za gra nicz nym pod mio tem Tau ro na.
Spół ka zo sta ła za re je stro wa na u cze skie go
ope ra to ra ryn ku ener ge tycz ne go OTE i po sia -
da kwa li fi ka cje do pro wa dze nia ob ro tu ener -
gią na gieł dach to wa ro wych i in nych do stęp -
nych ryn kach oraz sys te mach trans gra nicz -
nych. Tau ron Czech Ener gy bę dzie dzia łać
na ryn ku cze skim nie tyl ko w za kre sie han dlu
hur to we go, ale tak że ja ko sprze daw ca ener gii
do klien tów koń co wych. 29 wrze śnia do szło
do pod pi sa nia po mię dzy na szą cze ską spół ką
a gieł dą ener gii Po wer Exchan ge Cen tral Eu -
ro pe umo wy, na mo cy któ rej Gru pa Tau ron
roz po czę ła dzia łal ność na cze skiej gieł dzie
ener gii. Wy da rze nie to jest ko lej nym kro kiem
w re ali za cji dłu go ter mi no wej stra te gii kor po -
ra cyj nej za kła da ją cej m. in. roz wój dzia łal no -
ści po za gra ni ca mi Pol ski. 

War to przy po mnieć, że Gru pa obec nie do -
ko nu je tak że licz nych trans ak cji z za kre su
han dlu ener gią i pro duk tów po wią za nych
na za gra nicz nych plat for mach ob ro tu i gieł -
dach, tj. na gieł dzie Blu enext i EPEX Spot SE
w Pa ry żu, No ord Po ol w Oslo, EEX w Lip sku. 
• Pod kre śla cie, ja ko Gru pa Tau ron, iż pro -

wa dzi cie po li ty kę spo łecz nej od po wie dzial no -
ści biz ne su, na czym ona po le ga? 

– Od ro ku w Gru pie Tau ron obo wią zu je
stra te gia funk cjo nal na pu blic re la tions i ko -
mu ni ka cji, któ ra jest ści śle zwią za na z przy ję -
tą wcze śniej stra te gią kor po ra cyj ną. Jed nym
z klu czo wych ele men tów te go do ku men tu jest
część po świę co na spo łecz nej od po wie dzial -
no ści biz ne su. W ra mach tej stra te gii, w czę -
ści do ty czą cej spo łecz nej od po wie dzial no ści
biz ne su, bu du je my wi ze ru nek mar ki Tau ron
wo kół czte rech war to ści: bez pie czeń stwo,
tro ska o spo łecz no ści lo kal ne, zrów no wa żo ny
roz wój i eko lo gia. Gru pa Tau ron dzia ła na ob -
sza rze po łu dnio wej Pol ski. Ma my wio dą cą
po zy cję w sprze da ży ener gii i jej wy twa rza -
niu. Uwa run ko wa nia te spra wia ją, że za kres
dzia łań pro wa dzo nych na rzecz spo łecz no ści,
w któ rych funk cjo nu ją na sze spół ki, był i jest
bar dzo sze ro ki. Czu je my się od po wie dzial -
nym „oby wa te lem kor po ra cyj nym” i wspie ra -
my wie le pro jek tów waż nych dla miesz kań -
ców re gio nów Gór ne go i Dol ne go Ślą ska,

Opolsz czy zny, Ma ło pol ski i Pod kar pa cia.
Do na szych prio ry te tów na le ży me ce nat spor -
tu, kul tu ry i eko lo gii. Tyl ko w tym ro ku za sa -
dzi li śmy kil ka dzie siąt ty się cy drzew w par -
kach na ro do wych na po łu dniu Pol ski, wspie -
ra li śmy war to ścio we wy da rze nia, in sty tu cje
kul tu ral ne i spor to we (m in. Ope ra Wro cław -
ska, NO SPR, Fe sti wal Ener gii, Me mo riał
Aga ty Mróz-Ol szew skiej). Na szym sztan da -
ro wym pro jek tem csr -owskim na Dol nym
Ślą sku jest ak cja ad re so wa na do wy cho wan -
ków do mów dziec ka „Do my po zy tyw nej
ener gii”. W przy szłym ro ku chce my za pro po -
no wać zmie nio ną for mu łę tej ak cji, a tak że
szer szy jej za sięg geo gra ficz ny. W ra mach
tro ski o oto cze nie zmie nia my się – na sze spół -
ki są co raz bar dziej eko lo gicz ne.

Prio ry te tem wy zna czo nym w na szej stra te -
gii funk cjo nal nej jest stwo rze nie fun da cji
Gru py Tau ron, któ ra po zwo li na jesz cze bar -
dziej efek tyw ną re ali za cję dzia łań CSR w za -
kre sie tro ski o bez pie czeń stwo spo łecz no ści
lo kal nych. Po nad to, me cha nizm wo lon ta ria tu
pra cow ni cze go, an ga żu ją cy pra cow ni ków
Gru py, po zwo li na utwo rze nie struk tu ry re -
pre zen tan tów fun da cji pra cu ją cych pro bo no
w każ dej ze spół ek.

Tau ron Pol ska Ener gia jest tak że sy gna ta -
riu szem de kla ra cji za wie ra ją cej za sa dy zrów -
no wa żo ne go roz wo ju w bran ży ener ge tycz nej
w Pol sce, pod pi sa nej 17 czerw ca 2009 ro ku
pod czas ogól no pol skiej kon fe ren cji z cy klu
„Od po wie dzial na Ener gia”. Do ku ment sta wia
so bie za cel wdro że nie w bran ży za sad zrów -
no wa żo ne go roz wo ju, aby za gwa ran to wać
w ten spo sób roz wój, ochro nę śro do wi ska
i sze ro ko ro zu mia ny roz wój spo łecz ny. Re la -
cje  z oto cze niem, tro ska o nie za wsze by ły dla
nas waż ne.
• Czy ja ko li der sprze da ży ener gii elek -

trycz nej ma cie spe cjal ne ofer ty dla klien tów,
kon kur sy, pro mo cje? Mam na my śli klien tów
za rów no in dy wi du al nych, jak in sty tu cjo nal -
nych.

– Tau ron Pol ska Ener gia ma po nad czte ry
mi lio ny klien tów. Klien ci in dy wi du al ni mo gą
ko rzy stać z róż nych ofert po zwa la ją cych
na wy bór opty mal ne go roz wią za nia w za leż -
no ści od po trzeb, np. zwięk szo ne go po bo ru
w no cy lub w week en dy. Stwo rzy li śmy np.
ofer ty Dom wy god ny, Dom oszczęd na noc,
Dom oszczęd ny week end. Oprócz te go na si
klien ci mo gą sko rzy stać z róż nych pro mo cji
i kon kur sów, wśród któ rych moż na wy mie nić
ta kie, jak pro mo cja „Łą czy nas wspól na ener -
gia”, w ra mach któ rej moż na by ło otrzy mać
ener gię elek trycz ną w pre zen cie, czy kon kurs
„Wiel ki wy ścig po na gro dy” przy oka zji To ur
de Po lo gne. 

Tau ron po sia da nie mal pół mi lio na klien -
tów biz ne so wych, wśród któ rych znaj du ją się
ma łe i śred nie fir my oraz du że przed się bior -
stwa i in sty tu cje. Na po cząt ku czerw ca 2010
ro ku roz po czę ła się kam pa nia skie ro wa na
do gru py tych ostat nich klien tów pod ha słem
„Na sza ener gia two rzy przy szłość”. Prio ry te -
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tem jest do sto so wa nie ofer ty sprze da żo wej
do po trzeb i wy ma gań klien tów. Klien tom
biz ne so wym Tau ron ofe ru je po moc spe cja li -
stów. De dy ko wa ni do rad cy pro po nu ją m.in.
usłu gę bi lan so wa nia han dlo we go, co uspraw -
nia pra cę przed się biorstw. Tau ron ofe ru je
swo im klien tom nie tyl ko usłu gi na wy so kim
po zio mie, ale tak że uni kal ne w ska li kra ju
pro duk ty, jak na przy kład Tau ron Eko Pre -
mium. To eko lo gicz na ener gia po zy ski wa na
z od na wial nych źró deł, któ rej po cho dze nie
– ja ko pierw szej i obec nie je dy nej w kra ju
– po twier dza Pol skie To wa rzy stwo Cer ty fi ka -
cji Ener gii. 

Po wsta ła tak że pro po zy cja dla ma łych
i śred nich przed się biorstw – Tau ron Eko. To
ofer ta, dzię ki któ rej klien ci przy czy nia ją się
do po pra wy sta nu śro do wi ska na tu ral ne go
– z każ dej 1 MWh zu ży tej ener gii Tau ron Eko
jest prze zna cza na zło tów ka na sa dze nie
drzew. Rów nież w ra mach pro mo cji fir my
pła cą mniej za prąd oraz otrzy mu ją gwa ran cję
ce ny.

Po za tym ma łe i śred nie fir my mo gły sko -
rzy stać z pro mo cji „Prąd 10% ta niej”, do któ -
rej przy stą pi ło kil ka na ście ty się cy pod mio -
tów. Ze wzglę du na za in te re so wa nie klien tów
ty mi pro mo cja mi od 1 wrze śnia 2010 ro ku
ma łe i śred nie fir my mo gą sko rzy stać z pro -
mo cji „Na tu ral nie ta niej dla Two jej fir my”.
W jej ra mach klien ci mo gą pła cić o 10%

mniej za ener gię elek trycz ną oraz wspie rać
śro do wi sko – tu rów nież z każ dej zu ży tej
1 MWh ener gii elek trycz nej zo sta nie prze zna -
czo na zło tów ka na sa dze nie drzew. 
• Jest Pan rów nież pre ze sem Izby Go spo -

dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska -
naj więk szej or ga ni za cji bran żo wej sek to ra
elek tro ener ge tycz ne go w Pol sce. Jak oce nia
Pan pol ski ry nek elek tro ener ge tycz ny i w ja -
kim kie run ku po wi nien Pa na zda niem się
roz wi jać? 

– Pol ski sek tor elek tro ener ge tycz ny na le ży
do jed ne go z naj więk szych w Eu ro pie.
W 2008 ro ku był kla sy fi ko wa ny ja ko szó sty
co do wiel ko ści sek tor w Unii Eu ro pej skiej
pod wzglę dem cał ko wi tej mo cy wy twór czej.
Z uwa gi na wy so ki po ziom wy ko rzy sta nia
zdol no ści pro duk cyj nych, pro gno zo wa ny
wzrost za po trze bo wa nia na ener gię elek trycz -
ną oraz nie unik nio ne odłą cze nia prze sta rza -
łych blo ków ener ge tycz nych, naj waż niej -
szym wy zwa niem sto ją cym przed pol skim
sek to rem ener ge tycz nym jest za pew nie nie
no wych mo cy wy twór czych oraz roz bu do wa
sys te mu prze sy ło we go i dys try bu cyj ne go.
Mi mo istot nej re gu la cji ryn ku przez Urząd
Re gu la cji Ener ge ty ki i re stryk cyj nej po li ty ki
kli ma tycz nej Unii Eu ro pej skiej, ana li ty cy
gieł do wi i spe cja li ści oce nia ją, że ener ge ty ka
w dłu go fa lo wej per spek ty wie jest do brą in we -
sty cją i po win na przy nieść zwrot za in we sto -

wa ne go ka pi ta łu. Kie ru nek roz wo ju sek to ra
ener ge tycz ne go w Pol sce jest w du żym stop -
niu uza leż nio ny od ko niecz no ści speł nie nia
licz nych wy ma gań w za kre sie ochro ny śro do -
wi ska, w szcze gól no ści od no szą cych się
do usta lo ne go po zio mu emi sji dwu tlen ku wę -
gla, tlen ków azo tu, dwu tlen ku siar ki oraz mi -
ni mal ne go udzia łu ener gii po cho dzą cej ze
źró deł od na wial nych i ko ge ne ra cji w ko szy ku
ener gii sprze da wa nej od bior com koń co wym.

Za sad ni czym ce lem przed się biorstw sek to -
ra elek tro ener ge tycz ne go jest za pew nie nie
nie prze rwa ne go i nie za kłó co ne go ko rzy sta -
nia przez klien tów z ener gii elek trycz nej
po roz sąd nej ce nie, w krót kiej i dłu giej per -
spek ty wie cza so wej. Cel ten jest co raz le piej
re ali zo wa ny. Aby uspraw nić dzia ła nie przed -
się biorstw sek to ra i spo wo do wać od czu cie
po pra wy je go funk cjo no wa nia przez ogół
spo łe czeń stwa, na le ża ło by przede wszyst kim
sta bi li zo wać pra wo pol skie, kon se kwent nie
re ali zo wać po li ty kę ener ge tycz ną Pol ski bez
na głych zwro tów i zmian pla nów, pro mo wać
kon ku ren cję mię dzy przed się bior stwa mi
ener ge tycz ny mi w za bie ga niu o od bior ców,
kon ty nu ować pro ces pry wa ty za cji i kon se -
kwent nie bu do wać na sta wie nie kie ru ją cych
przed się bior stwa mi sek to ra i je nad zo ru ją -
cych z „pro pro duk cyj ne go” na „pro sprze da -
żo we”.
• Dzię ku ję za roz mo wę.
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• Czy coś z „Po li ty ki ener ge tycz nej Pol -
ski do 2030 r.” już uda ło się zre ali zo wać?

– Bar dzo du żo. Do ku ment zo stał przy ję -
ty w li sto pa dzie ub.r. Rów no le gle, pra co -
wa li śmy nad usta wa mi „Pra wo ener ge tycz -
ne”, któ ra we szła w ży cie w mar cu i o efek -
tyw no ści ener ge tycz nej, któ rą ostat nio za -
ak cep to wał rząd. W usta wie „Pra wo ener -
ge tycz ne” wie le miej sca zaj mu ją kwe stie
do ty czą ce bez pie czeń stwa do staw ener gii
elek trycz nej. Są to nie tyl ko za pi sy im ple -
men tu ją ce dy rek ty wy unij ne do pol skie go
pra wa, ale tak że wpro wa dza ją ce wie le po -
trzeb nych w na szym kra ju roz wią zań. Na -
le ży do nich m.in. sys tem wspar cia bio ga -
zow ni rol ni czych i za sa dy wpro wa dza nia
wy two rzo ne go bio ga zu do sie ci, co jest
szcze gól nie istot ne tam, gdzie nie ma moż -
li wo ści zu ży cia go do pro duk cji ener gii
elek trycz nej, np. w ko ge ne ra cji. W usta wie
wpro wa dzo no rów nież za pis prze no szą cy
nad zór wła ści ciel ski nad ope ra to rem sys te -
mu prze sy ło we go do kom pe ten cji mi ni stra
go spo dar ki. Jest to istot na zmia na, zwłasz -
cza w spra wach do ty czą cych pla nów roz -
wo ju ogól ne go nad zo ru nad bez pie czeń -
stwem Kra jo we go Sy te mu Elek tro ener ge -
tycz ne go. Oso bi ście ubo le wam, że nie uda -
ło się tak że za wrzeć ana lo gicz ne go roz wią -
za nia w od nie sie niu do ope ra to ra ga zo we -
go. W no we li za cji Pra wa ener ge tycz ne go
za war li śmy prze pi sy do ty czą ce roz wo ju
ryn ku, gieł dy ener gii, uła twień w zmia nie
sprze daw cy, itd.

Opra co wa ne zo sta ły po nad to pro po zy cje
roz wią zań usu wa ją cych ba rie ry w two rze -
niu in fra struk tu ry. Uda ło nam się wpro wa -
dzić zmia nę do usta wy o dro gach, któ ra
umoż li wi po sa da wia nie in fra struk tu ry
ener ge tycz nej w pa sach dro go wych i tech -
no lo gicz nych. Ra da Mi ni strów przy ję ła też
pro jek ty zmian w usta wie o ochro nie przy -
ro dy i o la sach, któ rej prze pi sy utrud nia ły
do tych czas usu wa nie skut ków awa rii sie ci
prze sy ło wych. Wpro wa dzi li śmy rów nież
do usta wy o la sach prze pis umoż li wia ją cy
usta na wia nie na te re nach La sów Pań stwo -
wych słu żeb no ści prze sy łu na po trze by in -
fra struk tu ry prze sy ło wej, co jest istot ne
w sy tu acji, gdy nie ure gu lo wa ny po zo sta je
stan praw ny nie ru cho mo ści, na któ rej znaj -
du je się in fra struk tu ra ener ge tycz na.
• Czy Pan mó wi o usta wie uła twia ją cej

tzw. in we sty cje li nio we?
– Ta no we li za cja ma in ny za kres niż

usta wa o in we sty cjach li nio wych. Awa rie
sie ci, któ re mia ły miej sce w stycz niu i w lu -
tym br. wy mu si ły wie le zmian, m.in. do ty -
czą cych wy cin ki drzew, któ ra by ła do tąd
nie zwy kle skom pli ko wa na w przy pad ku li -
nii ener ge tycz nych, któ re sta ły na nie ru -
cho mo ściach bez for mal nych ure gu lo wań.
Te prze pi sy roz wią zu ją do tych cza so we
pro ble my w tym wzglę dzie.

Do dat ko wo, do kon sul ta cji spo łecz nych
skie ro wa li śmy rów nież pro jekt roz po rzą -
dze nia Ra dy Mi ni strów do ty czą ce go „Rzą -
do we go pro gra mu bu do wy sie ci”. Wy dłu -

ży li śmy ter min zgła sza nia uwag przez sej -
mi ki wo je wódz kie. Po win ny tra fić one
do nas do koń ca paź dzier ni ka, dzię ki cze -
mu Ra da Mi ni strów jesz cze w tym ro ku bę -
dzie mo gła wy dać to roz po rzą dze nie.

W paź dzier ni ku do kon sul ta cji spo łecz -
nych prze ka za li śmy tak że usta wę o ko ry ta -
rzach prze sy ło wych. Ure gu lu je ona wła śnie
kom plek so wo kwe stie zwią za ne z nie unor -
mo wa ny mi sta na mi praw ny mi nie ru cho -
mo ści pod li nia mi ener ge tycz ny mi, ale tak -
że i in ny mi ro dza ja mi in fra struk tu ry prze -
sy ło wej, ga zo wej, wod nej, ście ko wej itd.
Ma ona tak że uła twić pro wa dze nie no wych
in we sty cji li nio wych, głów nie przez
uprosz cze nie pro ce dur pro wa dzą cych
do po zy ska nia nie zbęd ne go te re nu i uprosz -
cze nie za sad okre śla nia i wy pła ty wy na gro -
dze nia za za ję te nie ru cho mo ści.

Ob sza rem cze ka ją cym na no we re gu la -
cje jest – za pi sa na w „Po li ty ce ener ge tycz -
nej” – ochro na złóż. Jest już pro jekt usta wy
„Pra wo gór ni cze i geo lo gicz ne”, któ ra
w pew nym za kre sie tę ochro nę wpro wa -
dza, ale w mo jej oce nie po trzeb ne są roz -
wią za nia da lej idą ce. Do dat ko wo, co waż -
ne, za gad nie nie to zo sta ło uwzględ nio ne
w kon cep cji prze strzen ne go za go spo da ro -
wa nia kra ju, któ rą przy go to wu je Mi ni ster -
stwo Roz wo ju Re gio nal ne go.

Z do ku men tów przy go to wy wa nych
w Mi ni ster stwie Go spo dar ki war to wspo -
mnieć rów nież o pro gra mie czy stych tech -
no lo gii wę glo wych i dzia ła niach zwią za -
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w roz mo wie
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nych z wy ko rzy sta niem fun du szy unij -
nych na in we sty cje w od na wial ne źró dła
ener gii. 
•Wiel kość emi sji CO2 wią że się z Pa kie -

tem Kli ma tycz no -Ener ge tycz nym. Jed nak
wcze śniej mu si my zwięk szyć udział źró deł
od na wial nych w pro duk cji ener gii, a z tym
mo gą być pro ble my.

– W 2020 r. 15% ener gii elek trycz nej
w Pol sce bę dzie mu sia ło być wy twa rza ne
ze źró deł od na wial nych. Obec nie prze kro -
czy li śmy wskaź nik 5,75%. Wspie ra my
kon cep cję roz wo ju ener ge ty ki roz pro szo -
nej, w któ rej klu czo wą ro lę ode gra ją m.in.
bio ga zow nie. Tro chę ina czej sy tu acja wy -
glą da w przy pad ku ener ge ty ki wia tro wej,
któ ra wy ma ga za bez pie cze nia w sys te mie.
Dla te go też w prak ty ce farm wia tro wych
mo że po wstać mniej niż chcia ło by śro do -
wi sko ener ge ty ki wia tro wej. 
• A co się nie uda ło?
– Zgła sza ne w kon sul ta cjach uwa gi

do po szcze gól nych za pi sów opóź nia ją
wy da nie roz po rzą dzeń. Chciał bym, by już
funk cjo no wa ło roz po rzą dze nie o bu do wie
sie ci, ale mu si my jesz cze na nie po cze kać.
Li czy łem też, że wcze śniej uda się uru -
cho mić ca łą pro ce du rę le gi sla cyj ną usta -
wy o ko ry ta rzach. To tak że pra ce zwią za -
ne z no wą ar chi tek tu rą ryn ku ener gii, któ -
re wy ma ga ją wię cej cza su niż za kła da li -
śmy...
• …czy cho dzi o han del ener gią na

Gieł dzie Pa pie rów War to ścio wych?
– Nie. To do ty czy kwe stii spo so bu ta ry -

fo wa nia. A je śli cho dzi o pla ny GPW, to im
wię cej moż li wo ści han dlu, tym le piej dla
ryn ku.
• Wróć my na chwi lę do „Po li ty ki ener -

ge tycz nej”: na ile jej mo der ni za cję wy -
mu si ła kon cep cja kup na Ener gii przez
PGE?

– Nie zbęd ne zmia ny Ra da Mi ni strów już
przy ję ła. Usu nię te zo sta ły wąt pli wo ści, ja -
kie ro dzi ły po szcze gól ne za pi sy, nie zmie -
ni ła się na to miast sa ma pro ce du ra zby wa -
nia ak cji Ener gii na rzecz PGE. Na dal,
zgod nie z pra wem, ko niecz na jest zgo da
wła ści wych or ga nów. Do dam, że w mi ni -
ster stwie zo stał po wo ła ny spe cjal ny ze spół
ds. re ali za cji „Po li ty ki ener ge tycz nej”,
w ra mach któ re go pla nu je my po wo ła nie
grup ro bo czych zaj mu ją cych się po szcze -
gól ny mi te ma ta mi, jak np. in te li gent ne sie -
ci, od na wial ne źró dła ener gii, czy zmniej -
sza nie emi sji CO

2
w go spo dar ce.

• A co z ener ge ty ką ją dro wą, bo wła ści -
wie już wia do mo, że pierw sza elek trow nia
nie zo sta nie uru cho mio na w 2020 r. lecz
2-3 la ta póź niej?

– Pro gram pol skiej ener ge ty ki ją dro wej
zo stał skie ro wa ny do uzgod nień mię dzy re -
sor to wych i spo łecz nych. Rze czy wi ście,
w ich trak cie po ja wi ły się pew ne róż ni ce
mię dzy PGE i rzą dem od no śnie do ter mi nu
uru cho mie nia pierw sze go blo ku. Obie da ty

są orien ta cyj ne, a koń co wy efekt za le ży
od re ali za cji wie lu dzia łań po śred nich,
z któ rych każ de mo że mieć wpływ na ter -
min ukoń cze nia in we sty cji. Ewen tu al ne
opóź nie nie bę dzie mieć oczy wi ście wpływ
na re ali za cję ce lów za war tych w „Po li ty -
ce”, np. do ty czą cych dy wer sy fi ka cji
i wpro wa dze nia ener ge ty ki ją dro wej do na -
sze go ener gy -mix. Dla te go przyj mo wa ne
przez rząd ko lej ne do ku men ty mu szą
uwzględ niać bar dziej re al ne ter mi ny i har -
mo no gra my, a nie sztyw no trzy mać się
usta leń, któ re po wsta wa ły w in nych wa run -
kach.
• Rząd od po wia da za bez pie czeń stwo

ener ge tycz ne kra ju, ale po nad 50% mo cy
jest w rę kach pry wat nych. Jak Pan wi dzi
po go dze nie ce lów sta wia nych przez rząd
z po li ty ką pro wa dzo ną przez nie za leż ne go
od nie go wła ści cie la elek trow ni?

– Te kwe stie w znacz nej mie rze upo rząd -
ko wa ła no we li za cja „Pra wa ener ge tycz ne -
go”. Wpro wa dzo ne roz wią za nia or ga ni za -
cyj no -praw ne da ły ope ra to ro wi sys te mu
od po wied nie na rzę dzia, jak np. od po wied -
nie umo co wa nie do wy da wa nia po le ceń
ope ra tor skich wy twór com oraz ope ra to rom
sys te mów dys try bu cyj nych lub w skraj nym
przy pad ku wpro wa dza nia ogra ni czeń
w po bo rze ener gii, za nim to zro bi Ra da Mi -
ni strów. Ina czej jest w sek to rze ga zo wym,
ale nie chcę się wy po wia dać za ko le gów
z De par ta men tu Ro py i Ga zu.
• Wspo mi nał Pan o roz bu do wie sie ci

prze sy ło wej, a tym cza sem mó wi się
o wstrzy ma niu bu do wy mo stu ener ge tycz -
ne go Pol ska – Li twa. Jak wy glą da przy -
szłość po łą czeń trans gra nicz nych?

– Bu do wa po łą czeń mię dzy sys te mo -
wych wy ma ga współ pra cy dwóch stron.
Po łą cze nie z Li twą jest na szym prio ry te -
tem na wscho dzie. Obo wią zu je nas har mo -
no gram, tak że do ty czą cy wy ko rzy sta nia
fun du szy unij nych. Usta le nia co do bu do -
wy re ali zo wa ne są nor mal nie, a dys ku sje
na płasz czyź nie dy plo ma tycz nej pro wa -
dzo ne są nie za leż nie.

Trwa ją tak że pra ce nad bu do wą trze cie -
go po łą cze nia z Niem ca mi: Eisenhütten -
stadt – Ba czy na. Od by ło się kil ka spo tkań
ro bo czych do ty czą cych for my i har mo no -
gra mu współ pra cy, przy go to wy wa ne są
ana li zy sys te mo we do ty czą ce wpły wu po -
łą cze nia na sys te my ener ge tycz ne obu kra -
jów. Obec nie roz mo wy pro wa dzą przed sta -
wi cie le ope ra to rów. My ślę, że po łą cze nie
za cznie dzia łać po 2020 r. 
•Most, mo stem, ale mó wi się też o bu do -

wie elek trow ni na Bia ło ru si, któ ra ener gię
bę dzie do star czać do Pol ski.

– Trze ba roz gra ni czyć bu do wę po łą czeń
trans gra nicz nych od bu do wy za gra ni cą
elek trow ni przez pod miot pry wat ny. Nas
in te re su je two rze nie po łą czeń mię dzy sys -
te mo wych, któ re przede wszyst kim słu żyć
po win ny za pew nie niu bez pie czeń stwa

i sta bil no ści pra cy na sze go sys te mu kra jo -
we go. Mię dzy Pol ską i Bia ło ru sią dzia ła
obec nie jed no, ma łe po łą cze nie. Roz ma -
wia my o roz bu do wie po łą cze nia Roś – Bia -
ły stok. Wy ko na ne zo sta ły ana li zy sys te mo -
we okre śla ją ce opty mal ną ilo ści ener gii, ja -
ka mo gła by być prze sy ła na tym po łą cze -
niem. Cze ka my na od po wiedź stro ny bia ło -
ru skiej.

Je śli cho dzi o po łą cze nie z Ukra iną, to
stro na ukra iń ska do tych czas nie by ła za in -
te re so wa na uru cha mia niem po łą cze nia,
gdyż chce po łą cze nia syn chro nicz ne go,
a to wy ma ga spo rych in we sty cji po ich
stro nie i cza su. Nie wy klu cza my, że
w przy szło ści zmie ni swo je sta no wi sko
i za cznie my roz ma wiać o uru cho mie niu
ist nie ją ce go już po łą cze nia ja ko asyn chro -
nicz ne go. 

Trwa ją rów nież pra ce nad ryn ko wym
udo stęp nie niem po łą cze nia ka blo we go ze
Szwe cją. 
• A co z pro po zy cją od bio ru ener gii

z elek trow ni ją dro wej, któ ra ma zo stać wy -
bu do wa na w Ob wo dzie Ka li nin gradz kim?

– Dla nas prio ry te tem jest po łą cze nie
z Li twą i do brze by by ło, gdy by tam po -
wsta ło no we, du że źró dło wy twa rza nia
ener gii. Prze pro wa dzi li śmy ana li zy do ty -
czą ce po łą cze nia z sys te mem Ob wo du Ka -
li nin gradz kie go, ale to dość od le gła per -
spek ty wa. Pa mię taj my, że prio ry te tem
w za pew nie niu bez pie czeń stwa ener ge -
tycz ne go jest roz bu do wa źró deł kra jo -
wych.
• Trwa se zon je sien no -zi mo wy. Czy gro -

zi nam po wtór ka i dłu go trwa ły brak prą du
na du żych ob sza rach?

– Wspo mnia ne roz wią za nia praw ne mo -
gą w znacz nym stopniu uła twić za po bie ga -
nie ta kim sy tu acjom, dla te go istot ne jest,
by szyb ko zo sta ły uchwa lo ne od po wied nie
usta wy. Z dru giej stro ny, in we sty cje w wy -
twa rza nie czy prze sył trwa ją la ta mi, więc
trze ba się uzbro ić w cier pli wość.

Awa rie, po dob ne do tych ja kie wy stą pi ły
na po cząt ku ro ku czy w kwiet niu 2008 r.
w Szcze ci nie, za wsze mo gą się zda rzyć, bo
nie ma my wpły wu na wy stą pie nie eks tre -
mal nych wa run ków po go do wych. Waż ne
jest, by usu wa nie tym po wo do wa nych
awa rii by ło szyb kie i spraw ne. I na tym się
skon cen tro wa li śmy pro jek tu jąc re gu la cje
praw ne.
•A kie dy za czną się pra ce nad „Po li ty ką

ener ge tycz ną do ro ku 2035”?
– My ślę, że w po ło wie 2011 r. roz pocz -

nie my pew ne pra ce, na ra zie bar dzo
wstęp ne. Obec nie trud no mó wić o kwe -
stiach, któ re wy ma ga ły by no wych sfor -
mu ło wań. Oczy wi ście, ewen tu al ne zmia -
ny mo gą być wy mu szo ne przez po li ty kę
Unii Eu ro pej skiej, ale tę w pew nej mie rze
– ja ko pań stwo człon kow skie – tak że
współ two rzy my.
• Dzię ku ję za roz mo wę.
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• Mi ja 20 lat od cza su gdy roz wią za ne zo -
sta ły okrę gi ener ge tycz ne. Wy dzie li ły się
z nich po je dyn cze elek trow nie, któ re otrzy -
ma ły sta tus sa mo dziel nych przed się biorstw
pań stwo wych, a na stęp nie zo sta ły prze -
kształ co ne w spół ki ak cyj ne Skar bu Pań -
stwa. Po dob nie zo sta ły prze kształ co ne za -
kła dy ener ge tycz ne zaj mu ją ce się dys try bu -
cją i han dlem ener gią elek trycz ną. Ener ge -
ty ka ule gła nie sły cha ne mu roz drob nie niu.
Jak dziś na le ży oce nić de cy zje sprzed 20 lat?

– J.M. Ła ska wiec: – Prze ży łem tam te
cza sy. Zo sta ły ze rwa ne wię zi kor po ra cyj ne,
po wsta ły 63 pod mio ty – elek trow nie, elek -
tro cie płow nie, za kła dy ener ge tycz ne. Te ma -
łe przed się bior stwa nie by ły w sta nie re ali -
zo wać ja kich kol wiek in we sty cji od two rze -
nio wych. Moż li wo ści in we sto wa nia po ja wi -
ły się do pie ro wów czas, gdy na wzór bry tyj -
ski, wpro wa dzo no kon trak ty dłu go ter mi no -
we. Eko no mia nie zno si próż ni, po wstał
więc su ro gat po wią zań kor po ra cyj nych,
z PSE w ro li głów nej. W pew nym jed nak
mo men cie ry nek, naj praw do po dob niej in -
spi ro wa ny przez han dla rzy prą dem, za czął
sy gna li zo wać, że kon trak ty dłu go ter mi no we
są nie do bre, bo fał szu ją wy ni ki na ryn ku.
Kon trak ty dłu go ter mi no we zo sta ły więc
znie sio ne. Po wsta ła sy tu acja wręcz na ka zu -
ją ca po now ne zjed no cze nie ener ge ty ki. Po -
wsta ły PKE, BOT, by ły też in ne pró by kon -

cen tra cji, któ re nie do koń ca po wio dły się.
To je dy nie słusz ny kie ru nek dzia łań, bo lo -
gicz ny. Ro śnie zdol ność kre dy to wa tych du -
żych or ga ni za cji, któ ra po win na być ob ró co -
na na ma te rial ne in we sty cje, a nie tyl ko port -
fe lo we, czy fi nan so we.
• Dziś oce nia my ne ga tyw nie de cy zję

o roz drob nie niu pol skiej elek tro ener ge ty ki

przed 20. la ty. Ale czy gdy by po zo sta wio no
ją w ów cze snym kształ cie, nie wy glą da ła-
by ona obec nie jak Pol skie Ko le je Pań -
stwo we?

– S. Kry stek: – Ope ra cję roz bi cia struk tur
pol skiej elek tro ener ge ty ki przed 20. la ty
oce niam zde cy do wa nie ne ga tyw nie. W jej
wy ni ku po wsta ły bo wiem przed się bior stwa
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Struk tu ra or ga ni za cyj na pol skiej elek tro ener ge ty ki ule ga ła i na dal ule ga do syć za sad ni czym zmia nom. Mia ło to, ma
i bę dzie mia ło okre ślo ne kon se kwen cje dla bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go kra ju, funk cjo no wa nia elek tro ener ge ty ki,
a tak że od bior ców ener gii elek trycz nej. Ja kie go ro dza ju są to kon se kwen cje, ja ki jest sto pień ra cjo nal no ści zmian
w struk tu rze or ga ni za cyj nej pol skiej elek tro ener ge ty ki oraz jak ma się ona do kształ tu or ga ni za cyj ne go elek tro ener ge -
ty ki w in nych kra jach?

Wy da je się, iż o tych i im po dob nych 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 te ma to wi pod ha słem „Struk tu ra or ga ni za cyj na pol skiej elek tro ener ge ty ki – wczo raj, dziś, ju tro”.

Spo śród za pro szo nych go ści udział w dys ku sji wzię li:
– Grze gorz Barszcz – Za stęp ca Dy rek to ra De par ta men tu Nad zo ru Wła ści ciel skie go w Mi ni ster stwie Skar bu Pań stwa,
– Dr Mi ro sław Du da – ARE,
– Ro man Kucz kow ski – Ko mi sja ds Re gu la cji Praw nych w Pol skim To wa rzy stwie Prze sy łu i Roz dzia łu Ener gii Elek -

trycz nej,
– Je rzy Mie czy sław Ła ska wiec – Pre zes Za rzą du, Dy rek tor Ge ne ral ny Fa bry ki Ko tłów „SE FA KO” S. A.,
– Edward Sło ma – Za stęp ca Dy rek to ra De par ta men tu Ener ge ty ki w Mi ni ster stwie Go spo dar ki.
Stro nę re dak cyj ną re pre zen to wa li: Prof. dr hab. inż. Ja nusz Le wan dow ski PW – mo de ra tor dys ku sji oraz 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.
Ni żej pre zen tu je my au to ry zo wa ny za pis tej re dak cyj nej dys ku sji.

Struktura organizacyjna
polskiej elektroenergetyki

– wczoraj, dziś, jutro
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nie ma ją ce żad nych szans roz wo ju. Do pie ro
kon trak ty dłu go ter mi no we po pra wi ły sy tu -
ację. Me na dże ro wie pol skiej elek tro ener ge -
ty ki pró bo wa li ja koś so bie ra dzić w tych wa -
run kach. Raz by ły to po my sły bar dziej, in -
nym zaś ra zem mniej ra cjo nal ne.

– E. Sło ma: – Tuż przed roz bi ciem struk -
tur pol skiej elek tro ener ge ty ki przed 20. la ty,
wy je cha łem na trzy let ni kon trakt za gra ni cę.
Opu ści łem więc in ną ener ge ty kę, a wró ci -
łem do zu peł nie in nej. Już wów czas uwa ża -
łem, że za miast to tal nie roz drab niać pol ską
elek tro ener ge ty kę, le piej by ło pięć pań stwo -
wych okrę gów ener ge tycz nych prze kształ -
cić w spół ki pra wa han dlo we go. W ten spo -
sób utrzy ma li by śmy du ży po ten cjał ja kim
okrę gi dys po no wa ły, ja ko du żych grup ener -
ge tycz nych. Nie za po mi naj my jed nak tak że
o tym, że w UE do pie ro w po ło wie lat 90.,
dy rek ty wą 92/96, wpro wa dzo no re gu ły ryn -
ko we, seg men tu jąc elek tro ener ge ty kę na
czte ry pod sek to ry. Roz drob nie nie elek tro -
ener ge ty ki bar dzo szyb ko uświa do mi ło me -
na dże rom sek to ra, że jest to dro ga do ni kąd.
Elek trow nie i elek tro cie płow nie szu ka ły
więc „ra tun ku” w kon trak tach dłu go ter mi -
no wych, zaś dys try bu cja w two rze niu grup
in te gru ją cych, sku pia ją cych za kła dy ener ge -
tycz ne le żą ce te ry to rial nie bli sko sie bie. Pol -
ska elek tro ener ge ty ka przed 20. la ty, oprócz
in nych po wo dów, zo sta ła „roz sa dzo na” tak -
że dla te go, że nie któ rym ów cze snym me na -
dże rom sek to ra wy da wa ło się, iż elek trow -
nia o mo cy np. 2000 MW to ogrom ny po ten -
cjał. Na ska lę gmi ny, po wia tu, wo je wódz twa
– ow szem. Na ska lę zaś eu ro pej ską – nie ste -
ty nie, je śli spoj rza ło się ja kim po ten cja łem
już wów czas dys po no wa ły or ga ni za cje ener -
ge tycz ne np. w Niem czech, czy we Fran cji,
któ re, nie by ło co do te go wąt pli wo ści, bę dą
wy wie ra ły wpływ na to jak elek tro ener ge ty -
ka w Eu ro pie bę dzie się kształ to wa ła. To się
sta ło.

– R. Kucz kow ski: – Mi nę ło 20 lat i dziś
jest nam bar dzo ła two do ko ny wać te go ro -
dza ju ocen. Gdy by śmy nie „roz bi li” wów -
czas ener ge ty ki, pró bo wa li prze kształ cać to
co by ło, a w okrę gach ener ge tycz nych by ły
na to po my sły i lu dzie go to wi pod jąć się no -
wych wy zwań, to bez wąt pie nia za osz czę -
dzi li by śmy ma sę ener gii i pie nię dzy. Roz -
drob nie nie elek tro ener ge ty ki przy nio sło jed -
nak tak że pew ne po zy tyw ne re zul ta ty.
Znacz nie wię cej lu dzi by ło za an ga żo wa nych
w za rzą dza nie fir ma mi, co wy zwo li ło mnó -
stwo róż no ra kich ini cja tyw, choć by do ty czą -
cych in for ma ty za cji firm. Wcze śniej, in no -
wa cyj ne roz wią za nia wdra ża ne by ły z tru -
dem, trak to wa no je bo wiem ja ko coś na rzu -
co ne go od gór nie. W no wym ukła dzie wdra -
ża nie in no wa cji mia ło cha rak ter od dol ny.
Ko lej nym, po zy tyw nym zja wi skiem by ło
po wsta nie w sek to rze elek tro ener ge tycz nym
towarzyst integrujących śro do wi sko, agre -
gujących je go po glą dy. Nie ste ty, „zgu bio ne”
zo sta ło to co obec ne by ło w okrę gach ener -

ge tycz nych, tzn. po nad bran żo we wi dze nie
sek to ra.

– E. Sło ma: – Nie wol no nam abs tra ho -
wać od tła go spo dar cze go na ja kim na stą pi -
ło roz drob nie nie elek tro ener ge ty ki. Na po -
cząt ku lat 90. za nik nę ło wie le branż prze my -
słu cięż kie go. Elek tro ener ge ty ka, któ ra
do te go mo men tu pra co wa ła na peł nych ob -
ro tach, na gle uzy ska ła „od dech” – ob cią że -
nie Kra jo we go Sys te mu Elek tro ener ge tycz -
ne go zma la ło bo wiem na gle o 30-40%.

– S. Kry stek: – Okrę gi ener ge tycz ne zo -
sta ły roz wią za ne przez pre mie ra Ra kow -
skie go. I by ła to de cy zja stric te po li tycz na.

– M. Du da: – Są dzę, że uświa do mie nie
so bie przy czyn ów cze snych de cy zji do ty -
czą cych elek tro ener ge ty ki jest ko niecz ne by
zro zu mieć ca ły ciąg pro ce sów, któ re na stą -
pi ły po tem. Ża den z Pa nów nie wspo mniał

o naj waż niej szej przy czy nie te go co sta ło się
przed 20. la ty w elek tro ener ge ty ce. Mam
mia no wi cie na my śli re for my ryn ko we.
Wte dy do wszyst kich sek to rów go spo dar ki
pró bo wa ło się wpro wa dzić re gu ły ryn ko we.
Do elek tro ener ge ty ki pró bo wa no zaś prze -
szcze pić mo del bry tyj ski, nie bar dzo wia do -
mo dla cze go. W tym mo de lu przed się -
biorstw mia ło być jak naj wię cej, bo tyl ko
wów czas me cha ni zmy kon ku ren cji mia ły
być sku tecz ne. Nikt wte dy nie za sta na wiał
się nad ujem ny mi skut ka mi te go ro dza ju
roz drob nie nia, nikt nie za sta na wiał się
nad przy szło ścią, któ ra wy ma ga ła od po -
wied niej si ły eko no micz nej przed się biorstw.
Okre śle nie „nikt” jest tu za pew ne prze sa -
dzo ne, nie mniej zwy cię ży ły po glą dy zwo -
len ni ków wpro wa dze nia na si łę kon ku ren cji
do elek trow ni, któ re sta ły się sa mo dziel ny mi
przed się bior stwa mi. Nie uwzględ nio no
ogra ni czeń pra cy po je dyn czych elek trow ni
w sys te mie. Każ da elek trow nia ma swo je
miej sce w sys te mie i nie po win na funk cjo -
no wać ja ko sa mo dziel ne przed się bior stwo,
w do dat ku na ryn ku dział ają cym w opar ciu
o TPA. W „Po li ty ce ener ge tycz nej Pol ski
do 2010 ro ku” był za pis o ko niecz no ści
utwo rze nia czte rech przed się biorstw wy -
twór czych, któ re by ze so bą kon ku ro wa ły
na ryn ku, za miast trzy dzie stu kil ku, któ re
dłu go na ryn ku nie utrzy ma ły by się. Dla cze -
go te go za pi su nie zre ali zo wa no – nie wiem.
Za miast te go po dej mo wa no przed się wzię cia
„ra tun ko we”, w ro dza ju KDT -ów. Gdy
uświa do mio no so bie wa dy te go sys te mu,
pod ję to róż ne pró by na praw cze, nie ste ty
nie uda ne. Jed ną z nich, bar dzo lo gicz ną
z wie lu wzglę dów, by ła pró ba po łą cze nia
ko palń wę gla bru nat ne go z elek trow nia mi.
Po mysł ten zo stał stor pe do wa ny przez
związ ki za wo do we. Był to po czą tek wie lu
re form w elek tro ener ge ty ce „ska żo nych” in -
te re sa mi związ ków, któ re by ły zu peł nie in ne
niż in te res go spo dar ki.

– S. Kry stek: – Nad rzęd nym jed nak mo -
ty wem dzia łań wo bec elek tro ener ge ty ki ów -
cze śnie rzą dzą cych, by ła „wal ka z mo no po -
la mi”.

– R. Kucz kow ski: – Dziś, z per spek ty -
wy 20. lat ja kie mi nę ły, je stem pra wie pew -
ny, że gdy roz bi ja no struk tu ry elek tro ener -
ge ty ki ci, któ rzy to czy ni li nie mie li żad nej
wi zji do ty czą cej przy szło ści sek to ra. Stąd
po tem roz pacz li we po szu ki wa nia no wych
roz wią zań, „obi ja nie się od ściany do
ściany”. Wy ko na no ruch po li tycz ny, nie
określając co da lej.

– M. Du da: – To praw da, ty le że tak że za -
rów no w Eu ro pie jak i w USA nikt za bar dzo
nie wie dział jak, przy ogra ni cze niach sys te -
mo wych, ma wy glą dać kon ku ren cja w elek -
tro ener ge ty ce. Tyl ko w żad nym z kra jów nie
po dej mo wa no naj pierw de cy zji, a do pie ro
po tem pa trzo no na ich skut ki. 

– S. Kry stek: – Nikt le piej niż ja nie od -
czuł skut ków ta kie go po stę po wa nia. By łem

Grzegorz Barszcz
– Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru

Właścicielskiego w Ministerstwie Skarbu Państwa

Dr Mirosław Duda
– ARE



ostat nim dy rek to rem tech nicz nym Wspól no -
ty Ener ge ty ki Wę gla Bru nat ne go. De cy zja
o jej roz wią za niu za pa dła, ku za sko cze niu
wszyst kich, przy pad ko wo, w wa run kach
wrze nia po li tycz ne go. W ten sam spo sób za -
pa dła de cy zja o li kwi da cji elek trow ni ato -
mo wej w Żar now cu.
•Do dziś w Pol sce sprze da no in we sto rom

pry wat nym, głów nie za gra nicz nym, tyl ko
kil ka elek trow ni i za kła dów ener ge tycz -
nych, na to miast więk szość elek tro cie płow -
ni. Elek tro cie płow nia w za kre sie wy twa rza -
nia cie pła zwią za na jest z lo kal nym, wy dzie -
lo nym ryn kiem i jest zwy kle na ta kim ryn ku
je dy nym wy twór cą. Czy za tem sprze daż
elek tro cie płow ni nie ozna cza w prak ty ce
sprze da ży ryn ku? Czy o ta ką sprzew daż
cho dzi ło?

– S. Kry stek: – Naj gor sze jest to, iż nie -
kie dy sprze da no na da nym te re nie ca ły ry -
nek, naj pierw elek tro cie płow nię, a po tem
rów nież sieć. Przy kła dem choć by Po znań.
Nie zro bio no te go co wy mu sza te raz na nas
Unia, że jest miej ski ope ra tor, któ ry do -
pusz cza do sie ci in nych do staw ców cie pła.
Na byw cy elek tro cie płow ni, a w za sa dzie
ryn ku na cie pło, zro bi li na tym do sko na ły
in te res. Gdy się po pa trzy na War sza wę, to
na byw ca elek tro cie płow ni, po sprze da ży
nie po trzeb nych mu grun tów, z na wiąz ką
zwró cił so bie kosz ty na by cia owych elek -
tro cie płow ni.

– M. Du da: – Pro ces pry wa ty za cji elek -
tro ener ge ty ki był ste ro wa ny: z jed nej stro ny
– przez de cy zje władz bę dą cych wła ści cie la -
mi ma jąt ku ener ge tycz ne go, z dru giej zaś
– przez ofer ty kup na skła da ne przez in we -
sto rów. Dla cze go elek tro cie płow nie cie szy -
ły się du żym po py tem? Bo to pew ny biz nes.
Ry zy ko in we sty cyj ne jest tu ni kłe. Po za tym,
w elek tro cie płow niach by ły du że moż li wo -
ści zmniej sze nia kosz tów, a więc osią gnię cia
znacz nych pro fi tów z wpro wa dze nia pew -
nych pro ce dur wy ni ka ją cych z pry wat nej
wła sno ści. No i w przy pad ku elek tro cie -
płow ni, przy oka zji, ku pu je się ry nek lo kal -
ny. Z ko lei w przy pad ku pry wa ty zo wa nych
elek trow ni naj chęt niej by ły wi dzia ne po sia -
da ją ce kon trak ty dłu go ter mi no we po strze ga -
ne ja ko naj lep szy biz nes.

– S. Kry stek: – Nie któ re elek tro cie płow -
nie zo sta ły ku pio ne przez in we sto rów, któ -
rzy w swo ich kra jach nie pro wa dzą elek tro -
cie płow ni. W związ ku z tym, do tych ku pio -
nych u nas nie wnie śli zna czą ce go po stę pu
tech nicz ne go. 

– R. Kucz kow ski: – Dla mnie od po cząt -
ku by ło ja sne, że sprze da jąc elek tro cie płow -
nie przede wszyst kim sprze da je my ry nek.
Je że li ktoś są dził ina czej to zna czy, że żył
w świe cie złu dzeń. Na mar gi ne sie, o ile wy -
dzie le nie ope ra to ra sie ci prze sy ło wych ener -
gii elek trycz nej jest do syć ła twe, to wy dzie -
le nie ope ra to ra sie ci cie płow ni czych już ła -
twe nie jest, co po ka zu je prak ty ka. Pusz cze -
nie pry wa ty za cji elek tro cie płow ni na ży -

wioł, bez wcze śniej sze go usta le nia pew nych
za sad, pryn cy piów by ło błę dem.
• Od no szę wra że nie, że pry wa ty za cja

elek tro cie płow ni nie by ła efek tem okre ślo -
nej po li ty ki Skar bu Pań stwa lecz sa mo -
sprze da żą. Tzn., je że li pre zes, za rząd da nej
jed nost ki by li ob rot ni i chcie li się pry wa ty -
zo wać, to się pry wa ty zo wa li. A mi ni ster
Skar bu Pań stwa jak przy oka zji do stał z te -
go ja kieś pie nią dze, to był za do wo lo ny.

– S. Kry stek: – Ale by ło też tak, że gdy
mia sto Łódź zde cy do wa nie prze ciw sta wi ło
się pry wa ty za cji elek tro cie płow ni, to rząd
nie wziął te go ab so lut nie pod uwa gę.

– E. Sło ma: – W koń cu 1998 r., na gieł dę
we szła Elek tro cie płow nia Bę dzin. Był to
okres chwiej nej ko niunk tu ry na gieł dzie i ta
pry wa ty za cja nie na la ża ła do uda nych.
W na stęp stwie za nie cha no tej ścież ki pry wa -
ty za cji elek tro cie płow ni.

– M. Du da: – W dzie dzi nie wła sno ści ma -
jąt ku ener ge tycz ne go za miast pro fe sjo na li -
zmu i prag ma ty zmu, ope ro wa no ha sła mi.
A jed nym z na czel nych by ło ha sło – „pry wa -
ty za cja”. Na to miast nie spe cjal nie za sta na -
wia no się nad tym, czy to jest istot nie pry wa -
ty za cja. Prze cież nasz pań stwo wy ma ją tek
był ku po wa ny przez fir my pań stwo we, ty le
że z in nych kra jów. Pod wpły wem tych ha -
seł, wpro wa dzo no prze pi sy za chę ca ją ce pra -
cow ni ków do po pie ra nia pry wa ty za cji, np.
wpro wa dzo no dla nich pre mie. Nikt nie do -
pusz czał my śli, że przed się bior stwa pań -
stwowe też mo gą do brze dzia łać na ryn ku.
Tyl ko trze ba wpro wa dzić ta kie za sa dy by
mo gły dzia łać ko mer cyj nie, jak dzie je się to
we Fran cji, czy też w Szwe cji.

– S. Kry stek: – Po wiem wię cej, nie kie dy
fir my pań stwo we są w sta nie dzia łać na ryn -
ku le piej niż pry wat ne, któ rych ce lem jest
za wsze mak sy ma li za cja zy sku.

– R. Kucz kow ski: – Swe go cza su wy ra zi -
łem po gląd, że gdy by na sza bran ża mo gła
funk cjo no wać tak jak Vet ten fall funk cjo nu je
w Szwe cji, to nie by ło by po trze by pry wa ty -
zo wa nia.
• Dzia łal ność za gra nicz nych firm w pol -

skiej elek tro ener ge ty ce jest mar gi ne sem dla
ca ło ści ich dzia łal no ści. RWE ma sprze daż
ener gii dla od bior ców koń co wych na po zio -
mie po nad 350 TWh rocz nie, a w Pol sce
sprze da je tyl ko 6 TWh. Moc jed no stek
w Pol sce Vat ten fal la, to oko ło 3% ca ło ści
mo cy jed no stek w je go wła da niu. Dla tych
firm, dzia łal ność w na szym kra ju to „in te -
re sik” na wet nie dru gie go, ale dal sze go rzę -
du, któ re go w każ dej chwi li mo gą się po -
zbyć.

– M. Du da: – Przed się bior stwa pań stwo -
we w elek tro ener ge ty ce zde rza ją się z kon -
flik tem in te re sów pań stwa ja ko wła ści cie la
i pań stwa ja ko re gu la to ra. Wła ści ciel dą ży
do mak sy ma li za cji zy sków, na to miast pań -
stwo, ja ko re gu la tor dą ży do ochro ny in te re -
sów od bior ców ener gii. Roz wią zy wa nie
na bie żą co tych sprzecz no ści jest nie zwy kle
trud ne. Dla te go je stem za pry wa ty za cją
elek tro ener ge ty ki, ale pod wa run kiem, że
od po wied nio sil na bę dzie ro la re gu la to ra.
Ry nek, je że li bę dzie pań stwo wy, nie bę dzie
dzia łał do brze.

– S. Kry stek: – Żad na z in sty tu cji cen tral -
nych w Pol sce, od po wie dzial nych za ener -
ge ty kę, nie dzia ła do brze. Jak to wy glą da
gdy owe in sty tu cje dzia ła ją do brze, po dam
na przy kła dzie Da nii. W połowie lat 90. mi -
ni ster stwo go spo dar ki te go kra ju wy da ło
roz po rzą dze nie, że wszyst kie ko tły wod ne
o mo cy ciepl nej po wy żej pew ne go pu ła pu,
mu szą pro du ko wać ener gię w sko ja rze niu.
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Roman Kuczkowski
– Komisja ds Regulacji Prawnych

w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału
Energii Elektrycznej

Jerzy Mieczysław Łaskawiec
– Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Fabryki

Kotłów „SEFAKO” S.A.
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Da no na to 5 lat. Dziś moc ciepl na ko tłów
wod nych w Pol sce „po wia to wej” jest więk -
sza niż moc ciepl na ko tłów w ener ge ty ce za -
wo do wej. Gdy by więc 5, czy 10 lat te mu
pol ski mi ni ster go spo dar ki wy dał po dob ne
roz po rzą dze nie, jak 15 lat te mu je go od po -
wied nik w Da nii, to obec nie mie li by śmy
w kra ju nad miar ener gii elek trycz nej pro du -
ko wa nej ze spraw no ścią 70–80%. To ozna -
cza ło by za ra zem ko lo sal ną re duk cję emi sji
CO2.

– J.M. Ła ska wiec: – Pa mię tam roz mo wę
z fran cu ski mi elek tro ener ge ty ka mi z po cząt -
ku lat 90. Mó wi li: – no nie da się chy ba
utrzy mać ca ło ści elek tro ener ge ty ki w pań -
stwo wych rę kach, bo przyj dą ci z Unii i ka żą
nam spry wa ty zo wać 30%. – A sko ro tak, to
my tę spry wa ty zo wa ną od zy ska my so bie
gdzie in dziej. I przy szli do Pol ski, Ame ry ki
Po łu dnio wej. Gdy ich na to miast zmu szo no
do pry wa ty za cjo 30% elek tro ener ge ty ki, to
sprze da no ją na gieł dzie róż nym swo im pod -
mio tom pań stwo wym. Fran cu zi wy ka za li
za tem zu peł nie in ne po dej ście do pry wa ty -
za cji elek tro ener ge ty ki niż my.

– S. Kry stek: – We Fran cji dzia ło się i na -
dal dzie je coś co u nas w ogó le nie ma miej -
sca, że pań stwo we fir my ener ge tycz ne ku -
po wa ły i ku pu ją fir my pry wat ne z sek to ra.

– M. Du da: – Po praw ne dzia ła nie przed -
się biorstw pań stwo wych jest u nas za kłó ca -
ne przez nad mier ne ape ty ty po li ty ków by
czer pać z nich jak naj więk sze pro fi ty. Prze -
ja wia się to m.in. w tym, że zmia na eki py
u wła dzy ozna cza na tych miast zmia nę za -
rzą dza ją cych przed się bior stwa mi pań stwo -
wy mi. Jest to nie sły cha nie groź ne zja wi sko.

– S. Kry stek: – Tu pań stwo znów za wio -
dło, prze sta ło dzia łać ja ko re gu la tor w spra -
wach per so nal nych, za ni kły jed no li te kry te -
ria na bo ru kadr za rzą dza ją cych elek tro ener -
ge ty ką. Gdy by ist nia ły, za mknię to by dro gę
do kie row ni czych sta no wisk dla lu dzi nie
po sia da ją cych sto sow nych kwa li fi ka cji. Jest
to dziw ne, bo ta ki sys tem w Pol sce obo wią -
zu je np. dla ban ków.
• Przy ję ty w 2006 ro ku Pro gram dla elek -

tro ener ge ty ki do pro wa dził do kon so li da cji
nie sprze da nych jesz cze elek trow ni, elek tro -
cie płow ni za wo do wych i za kła dów ener ge -
tycz nych w 4 pod mio ty go spo dar cze: PGE,
Tau ron, Ener ga i Enea, o zna czą co zróż ni -
co wa nej wiel ko ści oraz re la cji mię dzy wy -
twa rza niem a dys try bu cją. Dziś pod mio ty te
są w trak cie kon so li da cji, a emo cje wzbu dza
za kup Ener gii przez PGE. Czte ro let nia per -
spek ty wa jest pew nie jesz cze zbyt krót ka dla
obiek tyw nej oce ny pro gra mu, ale nie moż -
na nie po dej mo wać prób ta kiej oce ny. Jak
ona wy glą da?

– G. Barszcz: – Ten Pro gram był przy go -
to wa ny przez Mi ni stra Go spo dar ki i przy ję -
ty przez Ra dę Mi ni strów. Zresz tą, prze mia -
ny struk tu ral ne w pol skiej elek tro ener ge ty ce
są efek tem okre ślo nych pro gra mów rzą do -
wych. W ostat niej de ka dzie z 2003, 2006,

2008 i 2009 ro ku. Na te mat ich skut ków trwa
dys ku sja i zda nia by wa ją róż ne.

– E. Sło ma: – W 2006 ro ku pod ję ta zo sta -
ła pró ba, i wy da je się, że sku tecz na, zbu do -
wa nia na ba zie po zo sta łe go po pry wa ty za cji
w rę kach pań stwa po nad 80% po ten cja łu
pol skiej elek tro ener ge ty ki, no wej jej or ga ni -
za cji w po sta ci sil niej szych przed się biorstw
zdol nych do roz wo ju i eks pan sji go spo dar -
czej. W ra mach pro gra mu wy dzie lo no tak że
i uma jąt ko wio no ope ra to ra sys te mu prze sy -
ło we go. Po wsta ło za tem pięć du żych grup
ener ge tycz nych, któ re uma jąt ko wio no.
Czte ry, któ re ma ją wy twa rza nie, dys try bu cję
i ob rót oraz ope ra to ra sys te mu prze sy ło we -
go. Licz ba tych pod mio tów, ich wiel kość,
udział w ryn ku mu sia ły za do wo lić Ko mi sję
Eu ro pej ską oraz UOKiK. Do bór skład ni ków

po szcze gól nych grup bu dzi do dziś dys ku -
sje. In ten cje by ły ta kie, by jed na z tych grup
by ła li de rem, my ślę tu o PGE, któ rej więk -
szo ścio wy udział bę dzie miał Skarb Pań -
stwa. Dru ga gru pa pod wzglę dem wiel ko ści,
to Tau ron, w któ rym Skarb Pań stwa nie za -
cho wu je więk szo ścio we go pa kie tu ak cji, ale
po przez spe cjal ny za pis w sta tu cie, ma jąc
po nad 30% ak cji, za cho wu je władz two kor -
po ra cyj ne, któ re prze kła da się na de cy do wa -
nie o naj waż niej szych spra wach tej spół ki.
Dziś ko lej ną spra wą są pro ce sy pry wa ty za -
cyj ne do ty czą ce czte rech grup ener ge tycz -
nych, przy czym ope ra tor po zo sta nie spół ką
Skar bu Pań stwa oraz pro ce sy dal szych re or -
ga ni za cji we wnętrz nych by uzy skać efekt
sy ner gii.

Na wszyst ko to na kła da ją się dwie kwe -
stie. Pierw sza – to ta, że rze czy wi stość unij -
na, go spo dar cza, roz wój cy wi li za cyj ny Pol -
ski spra wia ją, iż nie tyl ko wę giel bę dzie su -
row cem, z któ re go bę dzie się pro du ko wa ło
ener gię elek trycz ną, ale tak że in ne no śni ki,
źró dła. To po wo du je ko niecz ność zu peł nie
in ne go niż do tych czas pa trze nia na roz wój
ca łe go pol skie go sys te mu elek tro ener ge tycz -
ne go. Dru ga kwe stia – do ty czy te go, że ener -
ge ty ka by ła bu do wa na za pań stwo we pie nią -
dze. No wa rze czy wi stość go spo dar cza spra -
wi ła, że te raz przed się bior stwa ener ge tycz ne
mu szą sa me my śleć o swej przy szło ści.

– J.M. Ła ska wiec: – Umy ka nam w tym
wszyst kim rzecz pod sta wo wa – bez pie czeń -
stwo ener ge tycz ne kra ju. Nie da się go za -
pew nić przy po mo cy pro stych me cha ni -
zmów ryn ko wych. My ślę, że de cy den ci go -
spo dar czy nie zda ją so bie zu peł nie spra wy
co nas w tym wzglę dzie cze ka. Bez pie czeń -
stwo ener ge tycz ne za stą pio no bez pie czeń -
stwem eko no micz nym elek trow ni, a resz ta
sa ma się za ła twi Wła ści ciel żą da atrak cyj ne -
go zwro tu z wy ło żo ne go ka pi ta łu i ma w tym
wzglę dzie wie le moż li wo ści. Tym cza sem,
pie nią dze z ener ge ty ki nie idą na jej roz wój.

– M. Du da: – Przed się bior stwa ener ge -
tycz ne po win ny kon cen tro wać się na ryn ku
ener gii by za pew nić bez pie czeń stwo do staw.
Tym cza sem, wy star czy się gnąć po pra sę
ener ge tycz ną by skon sta to wać, że fir my
ener ge tycz ne kon cen tru ją się na ryn ku ka pi -
ta ło wym. To nie zwy kle nie bez piecz ne zja -
wi sko. Przed się bior stwa ener ge tycz ne, ow -
szem, mo gą funk cjo no wać na ryn ku ka pi ta -
ło wym, ale po to by speł nić cel pod sta wo wy,
czy li za spo ko ić po trze by ener ge tycz ne.
W przed się bior stwach pań stwo wych, gdy
po ja wi ła się dziu ra bu dże to wa, za żą da no
wy pła ty dy wi den dy. To jest strzał w sto pę,
bo wiem ogra ni cza się moż li wo ści roz wo jo -
we po przez za bie ra nie środ ków fi nan so -
wych.

– J.M. Ła ska wiec: – Wczo raj przej rza -
łem mi sje na szych du żych grup ener ge tycz -
nych. Wszyst kie ma ją w swych mi sjach za -
pi sa ną sa tys fak cję ak cjo na riu szy, żad na bez -
pie czeń stwa ener ge tycz ne go.

Edward Słoma
– Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki

w Ministerstwie Gospodarki

Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
– PW



– E. Sło ma: – W ener ge ty ce po win ny in -
we sto wać nie tyl ko fir my bran ży, ale tak że
in ni dys po nen ci ka pi ta łu. Ener ge ty ka jest
bo wiem in trat nym i pew nym biz ne sem. Wy -
twa rza dwa pro duk ty po wszech nie uży wa ne
i nie zbęd ne, tzn. cie pło i ener gię elek trycz -
ną. Je że li przy tym zwa ży się ska lę od bu do -
wy istniejących mo cy i ko niecz ność bu do wy
w cią gu 20. naj bliż szych lat no we go po ten -
cja łu w wielkości około 40% ist nie ją ce go
dzisiaj – to wi dać ja kim biz ne sem jest in we -
sto wa nie w elek tro ener ge ty kę.

– R. Kucz kow ski: – Pa dły tu sło wa o eks -
pan sji pol skich grup ener ge tycz nych, kon -
ku ren cji na eu ro pej skim ryn ku. Ale że by by -
ło moż li we to ostat nie, trze ba mieć moż li -
wo ści im por tu i eks por tu ener gii elek trycz -
nej, któ rych nie ma. Spra wa ko lej na, kon -
cen tru je my się na ko niecz no ści od bu do wy
mo cy, bu do wy no wych. Za po mi na się, iż
na każ dą zło tów kę za in we sto wa ną w wy -
twa rza nie ener gii elek trycz nej na le ży, mi ni -
mum, 70 gro szy za in we sto wać w sie ci. Ina -
czej, ener gii elek trycz nej nie bę dzie czym
prze słać. No i wresz cie, kwe stia oto cze nia
praw ne go ener ge ty ki umoż li wia ją ce go,
w sy tu acji gdy po ja wi się za gro że nie bez pie -
czeń stwa ener ge tycz ne go, pod ję cie dzia łań
za rad czych. Cze ka nas dłu ga dro ga by ta kie
oto cze nie praw ne po wsta ło.

– E. Sło ma: – Wy da je się, że dzia ła nia
rzą du w spo sób jed no znacz ny wska zu ją, iż
tak wła śnie po strze ga on pro ble my elek tro -
ener ge ty ki. Co się zaś ty czy eks por tu i im -
por tu ener gii oraz roz wo ju sie ci, to do tych -
czas w Eu ro pie hoł do wa no za sa dzie, że po -
łą cze nia trans gra nicz ne po win ny umoż li -
wiać „tech nicz ne pod par cie” z ze wnątrz
oko ło 10% po sia da ne go po ten cja łu wła sne -
go. Dziś dą ży my do bu do wy wspól ne go, eu -
ro pej skie go ryn ku ener gii elek trycz nej,
a Unia stoi przed pro ble mem zmo bi li zo wa -
nia kra jo wych ope ra to rów do roz wo ju po łą -
czeń trans gra nicz nych. Z na szej stro ny są
w tym wzglę dzie po dej mo wa ne licz ne dzia -
ła nia – Li twa, Bia ło ruś, Ukra ina, Niem cy.
Ener gię elek trycz ną ku pu je się i sprze da je
na ryn kach mię dzy na ro do wych al bo ze
wzglę dów ope ra tor skich, al bo też czy sto
han dlo wych. Co zaś ty czy zmian w otocz ce
praw nej elek tro ener ge ty ki, to one sys te ma -
tycz nie na stę pu ją, m.in. trwa ją pra ce
nad roz wią za nia mi uła twia ją cy mi bu do wę
sie ci, w przy szłym ro ku po win ni śmy z ni mi
fi ni szo wać.
• W li be ral nej, ryn ko wej Eu ro pie naj -

więk sze kon cer ny ener ge tycz ne EdF i Vat -
ten fall, to spół ki pań stwo we. W kra jach Eu -
ro py Wschod niej roz sze rza swo je wpły wy
pań stwo wy CEZ. Ja kie są per spek ty wy dla
ta kich pań stwo wych gi gan tów? Czy jest po -
trze ba aby w Pol sce utwo rzyć po dob ne
przed się bior stwo? Czy mo że nim stać się
PGE? Jak moż na oce nić pol ski mo del ko -
mer cja li za cji ener ge ty ki? Jak po wi nien wy -
glą dać mo del opty mal ny?

– E. Sło ma: – Pod czas kry zy su ener ge -
tycz ne go w la tach 70., w USA na stą pi ły
pierw sze pró by prze bu do wa nia ryn ku ener -
gii elek trycz nej w kie run ku ryn ku kon ku ren -
cyj ne go. Na stęp nie po dob ne dzia ła nia pod -
ję to w Eu ro pie. W UE pro ces bu do wy ryn ku
ener gii elek trycz nej na brał pew ne go wy mia -
ru od mo men tu wej ścia w ży cie dy rek ty -
wy 92/96. Bu do wa ryn ku ener gii w UE trwa
więc już 15 lat. I na tym nie ko niec, bo pro -
ces bu do wa nia ryn ku ener gii jest za gad nie -
niem nie zwy kle zło żo nym i za ra zem trud -
nym. My tak że w „Po li ty ce ener ge tycz nej
Pol ski do 2030 ro ku” za pi sa li śmy do syć ra -
dy kal ną prze bu do wę ryn ku ener gii.

– R. Kucz kow ski: – Pry wa ty za cja firm
sek to ra elek tro ener ge tycz ne go po win na być
na dal pro wa dzo na. In we sto rzy zaś uczest ni -
czą cy w tym pro ce sie wca le nie mu szą być
bran żo wi – to po pierw sze. Po dru gie – oto -
cze nie praw ne bran ży elek tro ener ge tycz nej
mu si zo stać tak ukształ to wa ne aby w przy -
pad kach ko niecz no ści za pew nie nia bez pie -
czeń stwa ener ge tycz ne go kra ju, pań stwo
mo gło mieć kon tro lę nad pro ce sa mi dzie ją -
cy mi się w elek tro ener ge ty ce. I wca le nie
mu si to być kon tro la ka pi ta ło wa.

– M. Du da: – Ostat nie zda nie wy po wie -
dzi mo je go przed mów cy jest za ra zem od po -
wie dzią na py ta nie: czy pol skiej elek tro ener -
ge ty ce po trzeb na jest fir ma, gru pa – li der?
Otóż, nie jest po trzeb na.

– J.M. Ła ska wiec: – Wy da je się, że do -
brze by jed nak by ło gdy by na si in we sto rzy
bran żo wi by li in we sto ra mi w elek tro ener ge -
ty ce in nych kra jów. Po ostat nich, przy krych
do świad cze niach z go spo dar ką li be ral ną
w wy mia rze świa to wym, zwłasz cza w sfe rze
prze pły wów pie nięż nych, pań stwo ma pra wo
do odro bi ny ego izmu, nie pa trząc na ry nek.

Ry nek nie za pew ni bo wiem bez pie czeń stwa
ener ge tycz ne go. Je że li ener gię im por tu je my,
to ro bot ni ka z kra ju eks por te ra stać w nie -
dzie lę na do bry obiad, a nie na sze go.

– E. Sło ma: – Spójrz my na pro ble my
z pro duk cją „Fia ta” w Pol sce. Co z nich wy -
ni ka? Otóż, po pierw sze – że często po tra fi -
my le piej niż in ni. Po dru gie – że cza sa mi
po dej mo wa ne są de cy zje biz ne so we nie dla -
te go, iż się opła ca, tyl ko dla te go, jak w przy -
pad ku „Fia ta”, że trze ba utrzy mać za trud nie -
nie we Wło szech. Ale to dy gre sja. Je ste śmy
w trak cie przy go to wy wa nia za ło żeń do no -
we go Pra wa ener ge tycz ne go w ob sza rze
ener ge ty ki. Lu dzie ener ge ty ki, zna ją cy się
naj le piej na rze czy, po win ni w tym pro ce sie
aktywnie uczest ni czyć. Jak bo wiem za pi sze -
my te re gu ły praw ne, tak w przy szło ści ener -
ge ty ka bę dzie dzia łać, tak bę dą się za cho wy -
wać in we sto rzy w tym sek to rze.

– M. Du da: – Nie da się przy po mo cy pra -
wa ure gu lo wać wszyst kich aspek tów ży cia.
Nie na le ży tu mieć złu dzeń. Trze ba sto so wać
roz wią za nia sys te mo we, tzn. po dej mo wać
de cy zje zgod nie z pra wem, ale rów no cze -
śnie z za ło że nia mi sys te mo wy mi. Te ostat -
nie zaś mu szą być kla row ne, np. w od nie sie -
niu do bez pie czeń stwa do staw, któ re po win -
no być prio ry te tem. Po chod ną te go prio ry te -
tu po win ny być po dej mo wa ne de cy zje i for -
mu ło wa ne prze pi sy pra wa. Nie ste ty, 70%
na sze go pra wa kształ to wa ne jest w Bruk se li.
Dla cze go „nie ste ty”? Bo tam po ku tu ją nie -
bez piecz ne po my sły, np. po mysł roz dzie le -
nia wła sno ścio we go przed się biorstw sie cio -
wych od wy twór czych. Na szczę ście zo sta ło
to za blo ko wa ne w Par la men cie Eu ro pej -
skim. Te go ro dza ju po my sły po ku tu ją wśród
tam tej szych eks per tów, któ rzy ma ją in ne
prio ry te ty niż my. I tu znów od ży wa sta ry
po stu lat zwięk sze nia na szej ak tyw no ści
w Bruk se li na eta pie two rze nia za ło żeń
do dy rek tyw, przy go to wy wa nia ak tów praw -
nych. Bo po tem, gdy zo sta ną już uchwa lo ne
przez Par la ment Eu ro pej ski i Ra dę, na dzia -
ła nia jest już za póź no.

– G. Barszcz: – Czy PGE mo że być li de -
rem pol skiej elek tro ener ge ty ki? Otóż uwa -
żam, że z ra cji po ten cja łu, za so bów, ak ty -
wów ja kie po sia da mo że peł nić tę funk cję.
Jest w po sia da niu ca łe go, nie ja ko łań cu cha
umoż li wia ją ce go nie tyl ko wy twa rza nie
ener gii elek trycz nej, ale tak że do star cze nie
jej do od bior cy. Oczy wi ście prio ry te tem
w dzia łal no ści owe go li de ra mu si być bez -
pie czeń stwo ener ge tycz ne, co po win ny za -
pew niać sto sow ne roz wią za nia praw ne i sys -
te mo we.
• My ślę, iż za sad nym jest w tym miej scu

po sta wie nie py ta nia: dla cze go sa mo rząd
go spo dar czy dzia ła ją cy w ob sza rze pol -
skiej elek tro ener ge ty ki nie ma do tych czas
w Bruk se li biu ra, któ re zaj mo wa ło by się
pil no wa niem tam in te re sów na szej elek tro -
ener ge ty ki?
• Dzię ku je my za roz mo wę.
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Sławomir Krystek
– Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej Energetyki

i Ochrony Środowiska
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7 ma ja te go ro ku TAU RON Pol ska Ener gia S.A. oraz Pol skie Gór -
nic two Naf to we i Ga zow nic two pod pi sa ły umo wę w spra wie bu -
do wy i eks plo ata cji blo ku ener ge tycz ne go za si la ne go ga zem
ziem nym. No wa in sta la cja po wsta nie na te re nie Elek trow ni Sta -
lo wa Wo la i bę dzie pro du ko wać ener gię elek trycz ną oraz cie pło.
Koszt in we sty cji ma wy nieść ok. 2 mld zł. Pro jek tem bę dzie za -
rzą dzać po wo ła na w tym ce lu spół ka Elek tro cie płow nia Sta lo wa
Wo la S.A.

Bu do wa no we go blo ku ru szy w dru giej po ło wie przy szłe go ro ku
i we dle prze wi dy wań przed sta wi cie li spół ki po win na za koń czyć
się we wrze śniu 2014 r. Moc elek trycz na in sta la cji wy nie sie oko -
ło 400 MW, na to miast moc ciepl na w pa rze tech no lo gicz nej i wo -
dzie grzew czej – 240 MWt. Prze wi du je się, że no wy blok bę dzie
pro du ko wał 3,1 TWh ener gii elek trycz nej i 1,8 PJ cie pła rocz nie.

Po nad 70 lat hi sto rii ener ge ty ki
w Sta lo wej Wo li

Ko rze nie ener ge ty ki w Sta lo wej Wo li się ga ją okre su mię dzy wo -
jen ne go. Elek trow nia Sta lo wa Wo la zo sta ła wy bu do wa na w ra -
mach Cen tral ne go Okrę gu Prze my sło we go i mia ła być pod sta wo -
wym pro du cen tem ener gii elek trycz nej dla po wsta ją cych w tam -
tym cza sie Za kła dów Po łu dnio wych (póź niej szej Hu ty Sta lo wa
Wo la). Wła ści cie lem Elek trow ni był, na le żą cy do Skar bu Pań stwa,
Okrę go wy Za kład Elek trycz ny w Tar no wie. Tem po prac by ło bły -
ska wicz ne. Bu do wę roz po czę to w 1938 r. i za koń czo no rok póź -
niej. Za pro jek to wa nie i wy ko na nie elek trow ni po wie rzo no fran cu -
skiej fir mie Al stom Bel fort. Ca łość skła da ła się z czte rech ko tłów
rusz to wych OR -45 i dwóch tur bin o mo cy 20 MW każ da. Da wa ło
to, im po nu ją cą jak na owe cza sy, moc 40 MW.

Pierw sze dwa ko tły i tur bi nę uru cho mio no w ma ju 1939 r., po -
zo sta łe już w cza sie nie miec kiej oku pa cji na prze ło mie wrze śnia
i paź dzier ni ka 1939 r. Do pro duk cji ener gii wy ko rzy sty wa no wę -
giel spro wa dza ny ze Ślą ska. Elek trow nia zo sta ła wy po sa żo na we
wła sną bocz ni cę ko le jo wą. W prze ci wień stwie do in nych za kła -
dów COP -u, Elek trow nia Sta lo wa Wo la prze trwa ła woj nę bez
więk sze go szwan ku. Już w 1945 r. pod ję to de cy zję o jej roz bu do -
wie. Po wsta ły trzy ko tły py ło we OP -100 wy po sa żo ne w mły ny wę -
glo we i elek tro fil try, tur bi na kon den sa cyj na o mo cy 35 MW oraz
tur bi na prze ciw pręż na AR -10 o mo cy 10 MW, do któ rej do bu do -
wa no człon cie płow ni czy. W ten spo sób elek trow nia, oprócz ener -
gii elek trycz nej, pro du ko wa ła rów nież cie pło. Ca łość od da no
do użyt ku na po cząt ku lat 50. Elek trow nia I dzia ła ła do 1998 r., kie -
dy roz po czę to jej osta tecz ną li kwi da cję za koń czo ną w 2003 r.

W la tach 50. roz po czę to ko lej ny etap roz bu do wy za kła du.
W 1956 r. po wsta je tzw. Elek trow nia II, skła da ją ca się z czte rech
ko tłów py ło wych OP -130 oraz dwóch tur bin kon den sa cyj nych
o mo cy po 55 MW. W dru giej po ło wie lat 60. po wsta je Elek trow -
nia III, skła da ją ca się z dwóch blo ków ener ge tycz nych o mo cy 125
MW każ dy, wy po sa żo nych w tur bi ny TK -120 i ko tły OP -380.
W la tach sie dem dzie sią tych roz po czę to prze bu do wę i roz bu do wę
elek trow ni dla po trzeb pro duk cji go rą cej wo dy do wy to pu siar ki
w po bli skiej ko pal ni w Je ziór ku. Zo sta ją wy mie nio ne tur bi ny
z kon den sa cyj nych na cie płow ni cze w Elek trow ni II, a na stęp nie
zo sta ją wy bu do wa ne dwa ko tły wod ne WP 70 i WP 120 dla uzu -
peł nie nia moż li wo ści pro duk cji cie pła dla od bior ców ko mu nal -
nych i miej sco we go prze my słu.

Elek trow nia Sta lo wa Wo la sta je się jed nym z naj więk szych pro -
du cen tów cie pła w kra ju. Plan prze bu do wy urzą dzeń dla ce lów cie -
płow ni czych ob jął rów nież Elek trow nię III, ale nie do cho dzi do je -
go peł nej re ali za cji. Po wo dem jest de ko niunk tu ra na ryn ku siar ki,
któ ra przy cho dzi z po cząt kiem lat 90. W ra mach tej prze bu do wy
uda je się zmo der ni zo wać ca ły układ ste ro wa nia i re gu la cji w Elek -
trow ni III. W 2004 r. na stę pu je wy mia na jed nej z tur bin cie płow ni -
czych na tur bi nę upu sto wo -kon den sa cyj ną, któ ra za pew nia pro duk -
cję za rów no ener gii elek trycz nej jak i cie pła. Dzia ła nia te po zwo li ły
za kła do wi za pew nić ren tow ność i zna leźć miej sce na co raz trud niej -
szym ryn ku ener gii elek trycz nej. Obec nie Elek trow nia II peł ni funk -
cję elek tro cie płow ni, na to miast blo ki Elek trow ni III są Jed nost ka mi
Wy twór czy mi Cen tral nie Dys po no wa ny mi w za kre sie pro duk cji
ener gii elek trycz nej. Elek trow nia Sta lo wa Wo la, ja ko jed na z pierw -
szych w kra ju, roz po czę ła współ spa la nie bio ma sy. Ak tu al nie pro ces
ten jest pro wa dzo ny we wszyst kich ko tłach Elek trow ni.

Po cząt ko wo Elek trow nia Sta lo wa Wo la dzia ła sa mo dziel nie, na -
stęp nie zo sta je włą czo na do Przed się bior stwa Pań stwo we go – Za kła -
dów Ener ge tycz nych Okrę gu Wschod nie go, któ re w la tach 80. zo sta -
ją prze kształ co ne we Wschod ni Okręg Ener ge tycz ny. W 1989 r. elek -
trow nia sta je się sa mo dziel nym przed się bior stwem pań stwo wym.
W 1996 r. zo sta je sko mer cja li zo wa na. W for mie jed no oso bo wej spół -
ki Skar bu Pań stwa trwa do ma ja 2007 r., kie dy zo sta je włą czo na
do gru py ener ge tycz nej TAU RON Pol ska Ener gia S.A.

Pro duk cja
W obec nym kształ cie Elek trow nia Sta lo wa Wo la skła da się

z dwóch czę ści. Elek trow nia II pra cu je w sys te mie ko lek to ro wym
i cha rak te ry zu je się osią gal ną mo cą elek trycz ną wy no szą ca 91 MW
oraz ciepl ną – 341 MWt. Ener gia elek trycz na i cie pło są wy twa rza -
ne w peł nym sko ja rze niu. Na to miast Elek trow nia III dzia ła w sys -
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W poszukiwaniu
optymalnego rozwiązania

JU LIAN PIOTR KO ZA (ur. 1950), Pre zes Za rzą du Elek tro cie płow ni Sta lo -
wa Wo la S.A. Jest ab sol wen tem Po li tech ni ki Rze szow skiej (spe cjal ność
elek tro tech ni ka prze my sło wa). Od 1970 ro ku zwią za ny z Elek trow nią
Sta lo wa Wo la. Prze cho dzi ko lej ne szcze ble ka rie ry. W la tach 1987–1992
peł ni funk cję kie row ni ka Wy dzia łu Nad zo rów In we sty cyj nych w Pio nie
In we sty cji. W ko lej nych la tach jest od po wie dzial ny za ko or dy na cję re -
mon tów i in we sty cje. W 2001 ro ku zo sta je głów nym in ży nie rem ds. za -
rzą dze nia ma jąt kiem, a w 2005 ro ku – głów nym in ży nie rem ds. re mon -
tów i in we sty cji. W lu tym 2010 ro ku zo sta je po wo ła ny na sta no wi sko
Pre ze sa Za rzą du Elek tro cie płow ni Sta lo wa Wo la S.A.



te mie blo ko wym, zaś jej cał ko wi ta moc wy twór cza wy no si 250
MW. Mo że rów nież pro du ko wać cie pło o mo cy 25 MWt i jest re -
zer wą dla Elek trow ni II. W szczy to wym okre sie moc wy twór cza
Elek trow ni Sta lo wa Wo la wy no si ła 455 MW. Obec nie rocz na pro -
duk cja ener gii elek trycz nej wy no si oko ło 1 TWh, zaś cie pła oko -
ło 1,8 PJ. Zu ży cie wę gla kształ tu je się na po zio mie oko ło 500 tys.
ton rocz nie. Ener gia elek trycz na jest sprze da wa na do Pol skich Sie -
ci Ener ge tycz nych i Pol skiej Gru py Ener ge tycz nej, na to miast od -
bior ca mi cie pła są mia sta Sta lo wa Wo la i Ni sko, tar no brze ska spe -
cjal na stre fa eko no micz na oraz in ni od bior cy prze my sło wi.

– Elek trow nia II i III są w trak cie mo der ni za cji i ma my pla ny do -
ty czą ce ich dal szej eks plo ata cji – mó wi Ju lian Piotr Ko za, Pre zes
Za rzą du Elek tro cie płow ni Sta lo wa Wo la S.A. – jed nak aby za pew -
nić od bior com do sta wy cie pła na od po wied nim po zio mie, jak rów -
nież osią gnąć od po wied ni po ziom pro duk cji ener gii elek trycz nej
mu si być od bu do wa na za rów no moc ciepl na jak i elek trycz na.
Z prze pro wa dzo nych ana liz wy ni ka, że naj lep szym roz wią za niem
jest bu do wa blo ku ga zo wo -pa ro we go, któ ry za pew ni od po wied ni
po ziom pro duk cji ener gii elek trycz nej i cie pła. Co się ty czy ist nie ją -
cych urzą dzeń to pro wa dzo ne są dzia ła nia w kie run ku do sto so wa -
nia ich do pro duk cji tzw. ener gii zie lo nej. Ist nie ją pla ny, aby w per -
spek ty wie kil ku lat cał ko wi cie zre zy gno wać z wę gla ja ko pa li wa.
Ma to swo je uza sad nie nie eko no micz ne. Po pierw sze – kosz ty trans -
por tu wę gla są dziś wy so kie, po dru gie – nie trze ba bę dzie ku po wać
po zwo leń na emi sję CO2. Prze wi du je się, że z chwi lą uru cho mie nia
blo ku ga zo wo -pa ro we go Elek trow nia II bę dzie eks plo ato wać dwa
ko tły i pro du ko wać ener gię z bio ma sy. To sa mo bę dzie do ty czyć jed -
ne go z blo ków w Elek trow ni III, dru gi zo sta nie zli kwi do wa ny. Pro -
duk cję cie pła przej mie w ca ło ści blok ga zo wo -pa ro wy. Jed no cze -
śnie, w Elek trow ni II za cho wa ne zo sta ną urzą dze nia cie płow ni cze
dla za pew nie nia re zer wy na czas po sto ju blo ku ga zo wo -pa ro we go.

No wy blok ga zo wo -pa ro wy
Idea bu do wy no we go blo ku ener ge tycz ne go zro dzi ła się jesz cze

w la tach 90. i by ła zwią za na z upad kiem ko pal ni siar ki w Je ziór ku
i wy ni ka ją cym stąd dra stycz nym spad kiem za po trze bo wa nia na do -
sta wy go rą cej wo dy. Roz po czę to wów czas dys ku sję nad przy szło -
ścią elek trow ni. Po wsta wa ły ko lej ne ana li zy. Ba da no moż li wość
za sto so wa nia róż nych roz wią zań, rów nież z wy ko rzy sta niem wę -
gla. Oka za ło się jed nak, że po zo sta nie przy tym pa li wie nie jest ko -
rzyst ne. Wy so kie kosz ty trans por tu te go su row ca ob ni ża ły kon ku -
ren cyj ność elek trow ni w sto sun ku do pro du cen tów ener gii zlo ka li -
zo wa nych na Ślą sku. Ko lej nym pro ble mem, przed ja kim sta nę li
sze fo wie elek trow ni, by ło zna le zie nie me to dy, któ ra po zwo li ła by
na utrzy ma nie pro duk cji ener gii w ko ge ne ra cji. Trze ba pa mię tać, że
Elek trow nia Sta lo wa Wo la jest je dy nym do staw cą cie pła dla miast
Sta lo wa Wo la i Ni sko oraz po bli skich za kła dów prze my sło wych.
Opty mal nym roz wią za niem oka za ła się bu do wa blo ku za si la ne go
ga zem ziem nym. O wy bo rze blo ku ga zo wo -pa ro we go za de cy do -
wał rów nież do god ny do stęp do te go su row ca. Przez te ren elek -
trow ni prze bie ga bo wiem ga zo ciąg prze sy ło wy. Za pew ni on do sta -
wy ga zu w ilo ści wy star cza ją cej do za si le nia blo ku.

– Ana li zy tech nicz no-eko no micz ne wy ko na ne w ra mach stu dium
wy ko nal no ści pro jek tu po twier dzi ły re al ność i opła cal ność je go re -
ali za cji – wy ja śnia pre zes Ju lian Piotr Ko za. – De cy du jąc się
na bu do wę blo ku o mo cy 400 MW mie li śmy rów nież na wzglę dzie
moż li wość „wy pro wa dze nia” tej mo cy do sie ci prze sy ło wych bez
ko niecz no ści do dat ko wej znacz nej roz bu do wy in fra struk tu ry. Sło -
wem, o wy bo rze blo ku ga zo wo -pa ro we go za de cy do wa ły dwa czyn -
ni ki: ist nie ją ca in fra struk tu ra i wa run ki lo ka li za cyj ne. Pod ję cie
de cy zji o bu do wie no wej in sta la cji wpi su je się w stra te gię roz wo ju
TAU RON PE i PGNiG.

20 paź dzier ni ka br. za koń czo no przyj mo wa nie wnio sków o do -
pusz cze nie do udzia łu w po stę po wa niu na wy bór Ge ne ral ne go Wy -
ko naw cy i In ży nie ra Kon trak tu. O re ali za cję in we sty cji w cha rak te -
rze ge ne ral ne go wy ko naw cy ubie ga się 12 ofe ren tów, na to miast

do peł nie nia funk cji in ży nie ra kon trak tu zgło si ło się 5 pod mio tów.
Wśród za in te re so wa nych są kon sor cja oraz po je dyn cze fir my za -
rów no z kra ju jak i z za gra ni cy. Ge ne ral ny wy ko naw ca zo sta nie wy -
ło nio ny w try bie ne go cja cji z za pro sze niem, na to miast o wy bo rze
in ży nie ra kon tak tu za de cy du je wy nik prze tar gu ogra ni czo ne go.

– Po stę po wa nie jest obec nie na eta pie pre kwa li fi ka cji – mó wi
Ju lian Piotr Ko za. – Zło żo ne wnio ski zo sta ną wkrót ce pod da ne
oce nie pod wzglę dem for mal nym. Na stęp nie spo śród firm, któ re
pra wi dło wo przy go tu ją wnio ski zo sta nie wy ło nio nych pię ciu ofe -
ren tów, któ rzy zo sta ną za pro sze ni do zło że nia wstęp nych ofert,
w po stę po wa niu do ty czą cym wy bo ru Ge ne ral ne go Wy ko naw cy
i ofert osta tecz nych, w po stę po wa niu do ty czą cym wy bo ru In ży nie -
ra Kon trak tu, na pod sta wie spe cy fi ka cji istot nych wa run ków za -
mó wie nia (SIWZ). Po prze pro wa dze niu ne go cja cji z wy bra ny mi
ofe ren ta mi, w po stę po wa niu do ty czą cym wy bo ru Ge ne ral ne go Wy -
ko naw cy, usta li my osta tecz ne po sta no wie nia SIWZ i bę dzie my
ocze ki wać na zło że nie koń co wych ofert z pro po no wa ną ce ną. Z te -
go gro na wy ło ni my ge ne ral ne go wy ko naw cę in we sty cji. O wy bo rze
naj ko rzyst niej szej ofer ty, oprócz ce ny, bę dą de cy do wać wy mo gi
tech nicz ne w pro por cjach 60:40. O wy bo rze In ży nie ra Kon trak tu
de cy do wać bę dzie naj niż sza ce na ofer ty.

Za bu do wę i póź niej szą eks plo ata cję no we go blo ku bę dzie od po -
wia dać po wo ła na w lu tym te go ro ku spół ka Elek tro cie płow nia Sta -
lo wa Wo la S.A. W naj bliż szym cza sie spół ka po win na uzy skać po -
zwo le nie na bu do wę. Pod pi sa nie umo wy z ge ne ral nym wy ko naw -
cą jest pla no wa ne na li piec 2011 r. Wte dy roz pocz nie się rów nież
bu do wa. Prze wi dy wa ny czas re ali za cji in we sty cji wy no si 38 mie -
się cy. No wy blok po wi nien roz po cząć pra cę we wrze śniu 2014 r.
W je go skład wej dą dwa tur bo ge ne ra to ry – z tur bi ną ga zo wą i pa -
ro wą o łącz nej mo cy oko ło 400 MW. Do staw cą ga zu bę dzie
PGNiG. Prze wi dy wa ny czas eks plo ata cji no we go blo ku ma wy -
nieść ok. 35 lat. Bę dzie zu ży wał oko ło 600 mln me trów sze ścien -
nych ga zu rocz nie.

– Ob słu ga urzą dzeń w blo ku ga zo wo -pa ro wym ma swo ją spe cy -
fi kę, ale nie po win na stwa rzać trud no ści – za pew nia pre zes Ju lian
Piotr Ko za. – To kwe stia do bre go przy go to wa nia za ło gi, od po wie -
dzial no ści i od po wied nie go nad zo ru. W no wym blo ku znaj dą za sto -
so wa nie naj no wo cze śniej sze tech no lo gie, zaś ob słu ga urzą dzeń
bę dzie w peł ni zauto ma ty zo wa na. Eks plo ata cja blo ku ga zo wo -pa -
ro we go jest mniej kło po tli wa niż wę glo we go. Wy ni ka to ze spe cy fi -
ki sa me go pa li wa. Wę giel mo że róż nić się ja ko ścią, skła dem, na to -
miast gaz jest pa li wem za sad ni czo jed no rod nym. Po nad to ener gia
wy twa rza na w blo ku ga zo wo -pa ro wym jest „czyst sza” od ener gii
pro du ko wa nej z wę gla. Spa la nie ga zu nie po wo du je po wsta wa nia
py łów i dwu tlen ku siar ki, zaś emi sja dwu tlen ku wę gla jest dwu krot -
nie mniej sza. Do ce lo wo, przy ob słu dze no we go blo ku, bę dzie za -
trud nio nych oko ło 70 osób.

Przed sta wi cie le Elek tro cie płow ni Sta lo wa Wo la wie rzą w suk -
ces. I choć nie ma ją wąt pli wo ści, że ener ge ty ka wę glo wa jesz cze
przez dłu gie la ta po zo sta nie pod sta wo wym pro du cen tem ener gii
w kra ju, to jed no cze śnie są prze ko na ni o po trze bie roz wo ju al ter -
na tyw nych roz wią zań. Bu do wa blo ku ga zo wo -pa ro we go jest te go
naj lep szym przy kła dem.

To masz Uznań ski
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Przegląd Energetyczny
Nowa Energia

Dozór Techniczny



XII Sym po zjum:
DIA GNO STY KA I RE MON TY URZĄ DZEŃ CIEPL NO -ME CHA NICZ NYCH

ELEK TROW NI,
w tym ro ku, pod ha słem: 

„Mo der ni za cje urzą dzeń ener ge tycz nych w ce lu prze dłu że nia
ich eks plo ata cji po wy żej 300 000 godzin”

od by ło się w dniach 28-30.09 w Ho te lu STOK, w Wi śle. 
Pa tro nat ho no ro wy nad Sym po zjum ob jął – po dob nie jak w la tach ubie -

głych – Pre zes Urzę du Do zo ru Tech nicz ne go, Pan Ma rek Wal czak. Głów -
ny mi part ne ra mi Pro No vum przy or ga ni za cji te go rocz nej edy cji Sym po -
zjum by ły fir my: Po łu dnio wy Kon cern Ener ge tycz ny S.A., To wa rzy stwo
Go spo dar cze Pol skie Elek trow nie oraz Po li tech ni ka Ślą ska, Po li tech ni ka
Kra kow ska i Po li tech ni ka War szaw ska.

Udział w Sym po zjum wzię ło 160 osób, w więk szo ści przed sta wi cie li pol -
skich elek trow ni, firm re mon to wych i dia gno stycz nych, Urzę du Do zo ru
Tech nicz ne go oraz uczel ni. Pod czas pię ciu se sji wy gło szo no 23 re fe ra ty.

Te go rocz ne, 12-te Sym po zjum: DIA GNO STY KA I RE MON TY URZĄ DZEŃ
CIEPL NO -ME CHA NICZ NYCH ELEK TROW NI by ło jed no cze śnie trze cim z rzę -
du spo tka niem po świę co nym prze dłu ża niu cza su eks plo ata cji elek trow ni.
Sta ło się tak co naj mniej z trzech po wo dów:
• trzy la ta te mu, w ostat nim ro ku, przed kry zy so wej pro spe ri ty, pra wie nikt

– z uczest ni ków X Sym po zjum – prze dłu ża nia cza su pra cy elek trow ni nie
ode brał ja ko re al ne wy zwa nie wy ma ga ją ce głęb szej re flek sji i od po wied -
nich przy go to wań; dwa la ta te mu by ło nie co le piej ale ja ko ścio we go prze -
ło mu nie da ło się za uwa żyć,

• nt. prze dłu ża nia cza su pra cy elek trow ni prak tycz nie nikt, w ogól no pol skiej
ska li nie pró bu je or ga ni zo wać głęb szej dys ku sji, da ło się na wet spo tkać
opi nię, że te mat ten jest ra czej try wial ny i … wsty dli wy,

• Pro No vum, wraz z part ne ra mi te go rocz ne go Sym po zjum tj. Urzę dem Do -
zo ru Tech nicz ne go oraz Po łu dnio wym Kon cer nem Ener ge tycz nym S.A.,
po sta no wi ło przed sta wić ak tu al ny stan prac i głów ne za ło że nia do ku -
men tu:

„Re ko men da cje w za kre sie kwa li fi ko wa nia ele men tów urzą dzeń
ciepl no -me cha nicz nych blo ków 200 MW w PKE S.A.

do pra cy do 350 000 go dzin”
Z re fe ra ta mi przed sta wi cie li Pro No vum pre zen tu ją cy mi:

1. Ogól ne za ło że nia „Re ko men da cji….” – dr inż. Je rzy Trzesz czyń ski
(Pro No vum)

2. Kwa li fi ko wa nie do prze dłu żo nej eks plo ata cji urzą dzeń pod le ga ją cych
Urzę do wi Do zo ru Tech nicz ne go – dr Woj ciech Brunné (Pro No vum)

3. Wa run ki prze dłu ża nia cza su pra cy tur bin 200 MW – mgr inż. Ste fan
Ko tow ski (PRO ZA MECH)

4. Wpływ wa run ków che micz nych pra cy blo ków na moż li wość prze dłu ża -
nia ich eks plo ata cji po wy żej 300 000 go dzin – mgr inż. Pa weł Gaw ron
(Pro No vum)
ko re spon do wa ły wy stą pie nia in nych uczest ni ków Sym po zjum w szcze -

gól no ści z: Al stom Po wer Sp. z o.o., Vat ten fall He at Po land S.A., PKE S.A.
Elek trow ni Ła zi ska, ZE Pąt nów -Ada mów -Ko nin S.A., ZRE Ka to wi ce S.A.
oraz Tur bo Ca re Sp. z o.o. Pre zen to wa no w nich za rów no stra te gie jak rów -
nież re ali zo wa ne ak tu al nie pro jek ty oraz tech no lo gie prze dłu ża ją ce trwa -
łość urzą dzeń ener ge tycz nych.

XII Sym po zjum by ło wspie ra ne me ry to rycz nie przez Urząd Do zo ru Tech -
nicz ne go, Po li tech ni kę Ślą ską, Po li tech ni kę War szaw ską i Po li tech ni kę
Kra kow ską. Wy stą pie nia Pa na Pre ze sa Hen ry ka Ty mow skie go (PKE S.A.),
Pa na Dy rek to ra Mar ka Bar na sia (UDT) oraz przed sta wi cie li w/w Po li tech nik
wy ra ża ły opi nię, że bez piecz na i przy wy so kiej dys po zy cyj no ści, prze dłu żo -
na eks plo ata cja urzą dzeń ener ge tycz nych mu si być opar ta na pro fe sjo nal -
nej, od po wied nio za pla no wa nej dia gno sty ce oraz wie dzy o rze czy wi stych
wa run kach eks plo ata cji.

Na pod sta wie zna nych or ga ni za to rom opi nii, ini cja ty wa Pro No vum po le -
ga ją ca na opra co wa niu Re ko men da cji w za kre sie kwa li fi ko wa nia urzą -
dzeń ciepl no -me cha nicz nych blo ków 200 MW w PKE S.A. do pra cy
do 300 000 go dzin spo tka ła się z po wszech ną apro ba tą oraz su ge stią aby
w przy pad ku po zy tyw nej opi nii UDT pro mo wać w/w do ku ment tak że w in -
nych elek trow niach w Pol sce za in te re so wa nych prze dłu ża niem eks plo ata cji
urzą dzeń ener ge tycz nych nie tyl ko blo ków 200 MW.



Mo sto stal War sza wa S.A. to jed na z naj -
więk szych firm bu dow la nych w Pol sce,
któ ra na prze strze ni 65 lat dzia łal no ści
wie lo krot nie uczest ni czy ła w re ali za cji
naj bar dziej pre sti żo wych in we sty cji. Po -
wszech nie ko ja rzo na przede wszyst kim
z bu dow nic twem prze my sło wym, in fra -
struk tu ral nym i dro go wym, w ostat nim
cza sie co raz czę ściej jest obec na na ryn ku
bu dow nic twa ener ge tycz ne go. Obec nie
re ali zo wa na stra te gia spół ki za kła da dy -
na micz ny roz wój fir my na tym po lu. Są ku
te mu so lid ne pod sta wy, bo wiem w naj bliż -
szych la tach pla no wa ny jest wzrost licz by
in we sty cji w sek to rze ener ge tycz nym.

Mo sto stal War sza wa to fir ma o bo ga tej
tra dy cji. Choć po cząt ki dzia łal no ści nie ro -
ze rwal nie wią żą się z po wo jen ną od bu do wą
war szaw skich mo stów, to na prze strze ni kil -
ku dzie się ciu lat fir ma zdo by ła sze ro kie do -
świad cze nie w re ali za cji kon struk cji sta lo -
wych i in sta la cji tech no lo gicz nych m.in. dla
prze my słu pe tro che micz ne go, che micz ne -
go, ce men to we go i ener ge tycz ne go za rów -
no w kra ju jak i za gra ni cą. Dzię ki te mu
spół ka jest dziś obec na we wszyst kich seg -
men tach ryn ku bu dow la ne go. Od 1991 r.
Mo sto stal War sza wa dzia ła ja ko fir ma pry -
wat na. Dwa la ta póź niej de biu tu je na war -
szaw skiej Gieł dzie Pa pie rów War to ścio -
wych. Od 1994 r. Mo sto stal War sza wa roz -
po czy na bu do wę gru py ka pi ta ło wej, któ ra
obec nie sku pia kil ka firm pro duk cyj nych,
mon ta żo wych i pro jek to wych. Trzon gru py
sta no wi osiem spół ek. Mo sto stal War sza wa
S.A, ja ko li der gru py na da je kie ru nek jej
roz wo ju i peł ni ro lę ge ne ral ne go wy ko naw -
cy. Po zo sta łe fir my to Mo sto stal Kiel ce,
Mo sto stal Pu ła wy, Mo sto stal Płock, AMK
Kra ków, Re mak Opo le, Wro bis i Mie lec kie
Przed się bior stwo Bu dow la ne. W 1999 r.
stra te gicz nym part ne rem i głów nym udzia -
łow cem war szaw skiej fir my zo sta je hisz -
pań ska Ac cio na, po ten tat na świa to wym
ryn ku bu dow la nym. W ten spo sób Mo sto -
stal zy sku je nie tyl ko wspar cie ka pi ta ło we,
ale rów nież uzy sku je do stęp do za awan so -
wa nej my śli tech no lo gicz nej i opty mal nych
roz wią zań or ga ni za cyj nych.

– Więk szość spół ek wcho dzą cych w skład
gru py wy wo dzi się z Mo sto sta lu War sza wa
– mó wi Ta de usz Szy mań ski, Dy rek tor
Prze my słu i Ener ge ty ki Mo sto sta lu War sza -
wa S.A. – Mo sto stal Pu ła wy utwo rzo no
w związ ku z bu do wą za kła dów azo to wych.
Mo sto stal Kiel ce po wstał w ce lu bu do wy ce -
men tow ni. Po zo sta łe spół ki zo sta ły za ku pio -
ne w póź niej szym okre sie. Na sze spół ki dzia -
ła ją na ryn ku sa mo dziel nie, ale w przy pad -

ku du żych pro jek tów dla ener ge ty ki wy stę -
pu je my ja ko gru pa. W prze tar gach bie rze
udział Mo sto stal War sza wa S.A. ja ko li der
gru py, na to miast po zo sta łe spół ki wy stę pu ją
w ro li pod wy ko naw ców. Z chwi lą po zy ska -
nia Ac cio ny ja ko stra te gicz ne go part ne ra
wzro sło na sze za an ga żo wa nie w przed się -
wzię ciach na rzecz ener ge ty ki.

Dzia łal ność
Gru pa Mo sto stal War sza wa jest ak tyw na

we wszyst kich dzie dzi nach ryn ku bu dow la -
ne go, a za kres ofe ro wa nych usług obej mu je
ge ne ral ne wy ko naw stwo in we sty cji oraz
kom plek so wą re ali za cję pro jek tów
„pod klucz”. Dzia łal ność gru py sku pia się
w trzech pod sta wo wych ob sza rach. Pierw -
szym jest bu dow nic two in fra struk tu ral ne
i dro go we. Dzia ła ją ca w ra mach te go ob sza -
ru Dy rek cja Bu dow nic twa In fra struk tu ral -
ne go od po wia da za bu do wę mo stów, wia -
duk tów, wie lo po zio mo wych skrzy żo wań,
a tak że tu ne li i obiek tów dla me tra. Z ko lei
Dy rek cja Bu dow nic twa Dro go we go zaj mu -
je się mo der ni za cją i bu do wą dróg kra jo -
wych i wo je wódz kich oraz ele men tów miej -
skiej in fra struk tu ry ko mu ni ka cyj nej. Dru gi
to ob szar roz wo ju re gio nal ne go, któ ry od -
po wia da za re ali za cję in we sty cji ogól no bu -
dow la nych o cha rak te rze lo kal nym. Trze ci
ob szar obej mu je bu dow nic two prze my sło -
we i ener ge tycz ne oraz ochro nę śro do wi ska
i zaj mu je się bu do wą wiel ko ku ba tu ro wych
obiek tów prze my sło wych (hal pro duk cyj -
nych i ma ga zy no wych), in sta la cji tech no lo -
gicz nych i kon struk cji sta lo wych dla prze -
my słu cięż kie go oraz ener ge ty ki, a tak że
obiek tów zwią za nych z ochro ną śro do wi ska

jak oczysz czal nie ście ków, czy sta cje uzdat -
nia nia wo dy. W dzie dzi nie ener ge ty ki ofer ta
spół ek wcho dzą cych w skład gru py ma cha -
rak ter kom plek so wy, po cząw szy od ro bót
bu dow la nych po przez do sta wę i mon taż
kon struk cji sta lo wych, a skoń czyw szy
na mon ta żu czę ści ci śnie nio wej ko tłów. Za -
kres usług obej mu je pro jek to wa nie, pre fa -
bry ka cję, do sta wy i mon ta że urzą dzeń
na po trze by ener ge ty ki za wo do wej, prze -
my sło wej i ko mu nal nej.

– Ja ko fir ma bu dow la na nie wy twa rza my
urzą dzeń tech no lo gicz nych przez co ro zu -
miem głów nie ko cioł i tur bi nę – mó wi Ry -
szard Ka pluk, Dy rek tor Han dlo wy ds.
Ener ge ty ki Mo sto sta lu War sza wa. – Dla te -
go do każ de go za da nia do bie ra my so bie
gro no od po wied nich part ne rów. Na szy mi
głów ny mi part ne ra mi przy ofe ro wa niu du -
żych przed się wzięć in we sty cyj nych jest Ra -
fa ko ja ko do staw ca ko tła i Sie mens ja ko do -
staw ca tur bi ny. Istot nym part ne rem dla na -
szej Gru py w wie lu przed się wzię ciach
w ener ge ty ce jest fir ma Al stom. Trze ba pa -
mię tać, że do re ali za cji in we sty cji po trzeb ny
jest układ mi ni mum trzech pod mio tów: do -
staw cy tur bi ny, do staw cy ko tła oraz wy ko -
naw cy, któ ry jest od po wie dzial ny za mon taż
wszyst kich ele men tów i ko or dy na cję prac.
Mo sto stal War sza wa wy stę pu je wła śnie
w tej ro li. Oprócz wy ko naw stwa zaj mu je my
się rów nież pro duk cją i do sta wą kon struk cji
sta lo wych i urzą dzeń po moc ni czych.

Od lat Mo sto stal War sza wa uczest ni czy
w pro jek tach zwią za nych z ochro ną śro do -
wi ska jak bu do wa elek tro fil trów oraz in sta -
la cji do od siar cza nia i oda zo to wa nia spa lin.
Kra kow ski AMK opra co wał wła sną tech no -
lo gię od siar cza nia. W dzie dzi nie ener ge ty ki
od na wial nej spół ka ofe ru je in sta la cje do po -
da wa nia bio ma sy, bu do wę i mo der ni za cję
elek trow ni wod nych, bu do wę elek trow ni
wia tro wych i bio ga zow nie dla rol nic twa
i prze my słu. W pla nach jest roz sze rze nie
dzia łal no ści o bu do wę ma łych blo ków ener -
ge tycz nych na bio ma sę.

Po ten cjał
O si le Gru py Mo sto stal War sza wa de cy -

du je wy kwa li fi ko wa na ka dra in ży nier ska
i tech nicz na. Łącz ne za trud nie nie wy no -
si 5500 pra cow ni ków. Więk szość firm
wcho dzą cych w skład gru py po sia da wła sne
wy twór nie kon struk cji sta lo wych o róż nej
wiel ko ści. Mo sto stal Kiel ce spe cja li zu je się
w pro duk cji i mon ta żu du żych ga ba ry tów.
Za kład jest wy po sa żo ny w suw ni ce
o udźwi gu do 50 ton, i pro du ku je do 1000
ton kon struk cji mie sięcz nie. Z ko lei Mo sto -
stal Płock pro du ku je mniej sze kon struk cje
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(do 400 ton mie sięcz nie) i zaj mu je się mon -
ta żem ru ro cią gów, zbior ni ków oraz róż ne go
ro dza ju ka na łów. Mo sto stal Pu ła wy spe cja -
li zu je się w pro duk cji i mon ta żu urzą dzeń ze
sta li nie rdzew nej, zbior ni ków, ka na łów po -
wie trza i spa lin oraz ca łych ko tłow ni (w tym
do spa la nia od pa dów ko mu nal nych). Bo ga -
te do świad cze nie w re ali za cji obiek tów
na po trze by ener ge ty ki ma opol ski Re mak,
któ ry spe cja li zu je się w mon ta żu kon struk -
cji no śnych oraz ele men tów ci śnie nio wych
ko tłów, ru ro cią gów w ob rę bie ko tłow ni
i ma szy now ni, wszel kie go ro dza ju ka na łów,
in sta la cji od siar cza nia i elek tro fil trów. Je dy -
nie na le żą cy do gru py Wro bis jest fir mą
ogól no bu dow la ną.

Prze tar gi
Obec nie Mo sto stal War sza wa uczest ni czy

w kil ku du żych prze tar gach. Wspól nie z Ra -
fa ko ubie ga się o kon trakt na bu do wę no we -
go blo ku o mo cy 460 MW w Elek tro cie płow -
ni Sie kier ki. Do staw cą tur bi ny ma być cze -
ska Sko da. Ko lej ny prze targ do ty czy bu do wy
dwóch blo ków o mo cy 800–900 MW każ dy
w Elek trow ni Opo le. Uczest ni ka mi kon sor -
cjum w tym pro jek cie, oprócz war szaw skiej
spół ki, są Po li mex -Mo sto stal i Ra fa ko. Do -
staw cą tur bi ny jest Sie mens. Ze wzglę du
na wiel kość przed się wzię cia na stą pił tu swo -
isty po dział ról. Po li mex -Mo sto stal jest od -
po wie dzial ny za wy ko na nie ma szy now ni,
zaś Mo sto stal War sza wa – czę ści ko tło wej.
W po dob nym ukła dzie (Mo sto stal War sza -
wa -Ra fa ko -Sie mens) spół ka bie rze udział
w prze tar gu na bu do wę no we go blo ku ener -
ge tycz ne go o mo cy 810–900 MW w Elek -
trow ni Ja worz no III oraz w Elek trow ni Ko -
zie ni ce. We współ pra cy z tu rec ką fir mą ener -
ge tycz ną Ga ma oraz fir mą Sie mens, Mo sto -
stal War sza wa zło żył ofer tę w prze tar gu
na bu do wę no we go blo ku ga zo wo -pa ro we go
o mo cy 430 MW w Elek tro cie płow ni Sta lo -
wa Wo la. Nie za leż nie od te go, spół ka cią gle
son du je ry nek w po szu ki wa niu no wych pro -
jek tów, ma jąc na wzglę dzie, że przy go to wa -
nie do brej ofer ty zaj mu je nie raz kil ka lat.

– Szan se na po wo dze nie we wszyst kich
prze tar gach oce nia my wy so ko, szcze gól nie
w przy pad ku Elek tro cie płow ni Sie kier ki,
gdzie oprócz nas jest tyl ko je den ofe rent
– wy ja śnia Dy rek tor Ry szard Ka pluk. – To
sa mo do ty czy Elek trow ni Opo le, gdzie o kon -
trakt ry wa li zu ją trzy kon sor cja. Dzię ki sta łej
współ pra cy z Ra fa ko i Sie mens ma my bar dzo
do brą ofer tę tech no lo gicz ną. W przy pad ku
prze tar gów w Elek trow ni Ja worz no i Ko zie -
ni ce wi dzi my za gro że nie w po sta ci kon ku -
ren cji ze stro ny firm chiń skich. To no we zja -
wi sko w bu dow nic twie ener ge tycz nym. Oba -
wia my się, że fir my te mo gą ry wa li zo wać
o kon trak ty na nie do koń ca przej rzy stych za -
sa dach. Są dzi my, że Chiń czy cy nie bu du ją
swo jej ofer ty ce no wej w opar ciu o rze czy wi -
sty ra chu nek eko no micz ny i re al ne kosz ty.
Po sia da ją też bar dzo sil ne za ple cze fi nan so -

we w po sta ci ro dzi mych ban ków. W mo jej
oce nie nie ule ga wąt pli wo ści, że po przez
nasz kraj fir my z Pań stwa Środ ka za mie rza -
ją wejść na ry nek eu ro pej ski.

Po za wspo mnia ny mi pro jek ta mi, Mo sto -
stal War sza wa bie rze udział w mniej szych
prze tar gach na mo der ni za cję in sta la cji
w elek trow niach i elek tro cie płow niach (ko -
tły, tur bi ny, po da wa nie bio ma sy, itp.) oraz
bu do wę mniej szych jed no stek jak np.
blok 20 MW w Elek tro cie płow ni El bląg.

Nie za leż nie od pla no wa nych in we sty cji,
Mo sto stal War sza wa re ali zu je obec nie sze -
reg pro jek tów na rzecz sek to ra ener ge tycz -
ne go. 5 mar ca te go ro ku spół ka pod pi sa ła
umo wę na bu do wę pię ciu ko tłów ga zo wo -
-ole jo wych w Elek tro cie płow ni Zie lo na Gó -
ra. Kon trakt o war to ści po nad 50 mln zł,
któ ry obej mu je za pro jek to wa nie, bu do wę,
do sta wę urzą dzeń i wy po sa że nia oraz mon -
taż ko tłów. Dla Elek trow ni Ostro łę ka i Elek -
tro cie płow ni Za brze spół ka bu du je in sta la -
cje do po da wa nia bio ma sy. Dla przy kła du
prac re ali zo wa nych przez fir my z Gru py
moż na po dać, że Re mak mon to wał pod sta -
wo we ele men ty ci śnie nio we, a Mo sto stal
Kiel ce do star czał i mon to wał głów ne ele -
men ty kon struk cji no śnej ko tła na pa ra me -
try nad kry tycz ne w Elek trow ni Beł cha tów.
Jest to obec nie naj więk sza in we sty cja

w pol skiej ener ge ty ce o mo cy 858 MW re -
ali zo wa na przez fir mę Al stom.

Zna ko mi te wy ni ki
Przed sta wi cie le Mo sto sta lu War sza -

wa S.A. z du mą pre zen tu ją do tych cza so we
do ko na nia spół ki oraz jej wy ni ki fi nan so we.
Da ne te po ka zu ją dy na micz ny roz wój fir my
w ostat nich la tach. Sprze daż ca łej gru py
w 2009 ro ku prze kro czy ła kwo tę 2,7 mld zł
i by ła o jed ną pią tą więk sza niż rok wcze -
śniej, przy czym 1,8 mld zł wy pra co wał sam
Mo sto stal War sza wa S.A. Przy cho dy z dzia -
łal no ści w sek to rze prze my sło wo -ener ge -
tycz nym i ochro ny śro do wi ska w 2009 r.
sta no wi ły 22 proc. ogól nej sprze da ży spół -
ki. To zna ko mi ty wy nik zwa żyw szy na fakt,
że du żych in we sty cji w pol skiej ener ge tycz -
ne by ło w ostat nich la tach nie wie le.

Obie cu ją ce per spek ty wy
Py ta ni o oce nę sy tu acji na ryn ku bu dow -

nic twa ener ge tycz ne go Dy rek to rzy Mo sto -
sta lu War sza wa zgod nie od po wia da ją, że ro -
sną ca licz ba prze tar gów w ostat nim cza sie
po zwa la mieć na dzie ję, że pro ces mo der ni -
za cji ro dzi mej ener ge ty ki na bie rze tem pa.
Rów nież pla ny po wsta ją ce na szcze blu rzą -
do wym jak „Po li ty ka ener ge tycz ne Pol ski
do 2030 r.” oraz pla ny two rzo ne przez po -
szcze gól ne gru py ener ge tycz ne za kła da ją
w naj bliż szych la tach dy na micz ny roz wój
te go sek to ra.

– Nie mo że my jed nak za po mi nać o za gro że -
niach – pod kre śla Dy rek tor Ta de usz Szy mań -
ski. – Po pierw sze, je ste śmy w okre sie zmian
or ga ni za cyj no -wła ści ciel skich i kształ to wa -
nia się grup ener ge tycz nych. Skut kiem bra ku
usta bi li zo wa nej struk tu ry wła ści ciel skiej jest
od wle ka nie w cza sie de cy zji w spra wie re ali -
za cji du żych pro jek tów in we sty cyj nych.
Po dru gie, po ja wia się pro blem fi nan so wa nia
tych in we sty cji. Po trze cie, ro śnie kon ku ren -
cja na ryn ku bu dow nic twa ener ge tycz ne go.
Co raz wię cej firm, rów nież z za gra ni cy, wal -
czy o kon trak ty w Pol sce. Nie któ re z nich dzia -
ła ły do tych czas w in nych seg men tach ryn ku
bu dow la ne go jak Stra bag, PBG, Bu di mex,
czy War bud. Pew nym za gro że niem są rów nież
gło sy o od cho dze niu eu ro pej skich kon cer nów
od ener ge ty ki wę glo wej. Przy kła dem jest tu
szwedz ki Vat ten fall.

Świa do mość, że mo der ni za cja pol skiej
ener ge ty ki prę dzej, czy póź niej mu si na stą -
pić to wa rzy szy bu do wa niu stra te gii roz wo -
ju Gru py Mo sto stal War sza wa. Fir ma za -
mie rza ak tyw nie uczest ni czyć w tym pro ce -
sie. Pa mię ta jąc o tym, że ener ge ty ka wę glo -
wa jesz cze przez la ta po zo sta nie głów nym
do staw cą ener gii w Pol sce, przed sta wi cie le
spół ki są prze ko na ni o ko niecz no ści roz wo -
ju ener ge ty ki ją dro wej, ga zo wej i od na wial -
nej. Mo sto stal War sza wa już te raz ma so lid -
ne pod sta wy do bu do wy sil nej po zy cji
na tym ryn ku.

To masz Uznań ski
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Wy bra ne re fe ren cje
Gru py Mo sto stal War sza wa S.A.

1. Mon taż czę ści ci śnie nio wej ko tła w Elek -
trow ni Beł cha tów.

2. Mon taż kon struk cji wspor czej ko tła i do sta -
wa kon struk cji do bu do wy blo ku 858 MW
w Elek trow ni Beł cha tów.

3. Bu do wa blo ku ener ge tycz ne go „A” 464
MW w Elek trow ni Pąt nów II.

4. Mon taż ko tła w Elek trow ni Pąt nów II.
5. Bu do wa III cią gu od siar cza nia dla blo ków 3

i 4 w Elek trow ni Ja worz no III.



Je śli po za gra ni ca mi kra ju za py ta my me ne dże rów o naj bar dziej
zna ną pol ską mar kę, naj czę ściej mo że my usły szeć: „RA FA KO”.
Fir ma z Ra ci bo rza na le ży bez wąt pie nia do naj bar dziej roz po zna -
wal nych pol skich ma rek prze my sło wych. I nic dziw ne go, sko ro

pod czas sze ściu dzie się cio le ci swo jej dzia łal no ści pro duk cyj nej zre ali -
zo wa ła bar dzo du żo za mó wień dla kon tra hen tów w licz nych kra jach
na ca łym świe cie.

„RA FA KO” od po cząt ku swe go ist nie nia spe cja li zo wa ło się w pro -
jek to wa niu i wy ko naw stwie ko tłów na po trze by ener ge ty ki. Przed się -
bior stwo jest no to wa ne na Gieł dzie Pa pie rów War to ścio wych od 1993
ro ku. Obec na ofer ta „RA FA KO” S.A. w ob sza rze elek tro ener ge ty ki
jest bar dzo sze ro ka. Fir ma oprócz ca łej ga my ko tłów rusz to wych i flu -
idal nych, w tym na wę giel ka mien ny i bru nat ny, olej, gaz, bio ma sę,
czy słu żą cych do ter micz nej uty li za cji od pa dów – pro po nu je swo im
klien tom naj no wo cze śniej sze roz wią za nia „pod klucz”, ofe ru jąc kom -
plet ne blo ki ener ge tycz ne.

W ra mach ge ne ral nej re ali za cji in we sty cji „RA FA KO” S.A. do star -
cza wszyst kie nie zbęd ne ele men ty blo ku ener ge tycz ne go, w tym oczy -
wi ście pro jek tu je i wy ko nu je urzą dze nia wcho dzą ce w skład tzw. wy -
spy ko tło wej. Oprócz ko tłów są to więc urzą dze nia od py la ją ce, od siar -
cza nia spa lin i re duk cji tlen ków azo tu me to dą ka ta li tycz ną.

Ofer ty, zwłasz cza do ty czą ce bu do wy blo ków na pa ra me try nad kry -
tycz ne „RA FA KO” S.A. chce przy go to wy wać wspól nie z Sie men sem.
Pod czas te go rocz ne go PO WER -GEN pod pi sa no list in ten cyj ny w tej
spra wie. Oby dwie fir my współ pra cu ją ze so bą już bli sko trzy la ta.
Od Sie men sa „RA FA KO” S.A. ku pi ło tech no lo gię Ben so na zwią za ną
z czę ścią pa le ni sko wą ko tła. Te raz współ pra ca do ty czyć ma do staw
czę ści ma szy no wej blo ku z tur bi ną Sie men sa. Nie moż na nie wspo -
mnieć, iż obec nie „RA FA KO” S.A. jest je dy ną fir mą na ryn ku świa to -
wym dys po nu ją cą za rów no tech no lo gią Sul ze ra, jak i Ben so na. Ta ka
sy tu acja bu du je pol skiej fir mie do dat ko wą, istot ną prze wa gę kon ku -
ren cyj ną. 

Suk ces zro dzo ny z pa sji
Mgr inż. Ma riusz Ró żac ki, Pre zes Za rzą du, dy rek tor ge ne ral ny

„RA FA KO” S.A. z jed nej stro ny moc no za zna cza wa gę tra dy cji i si łę
mar ke tin go wą mar ki, ale ak cen tu je przede wszyst kim jed nak ak tu al ny
po ten cjał wy twór czy fir my.

– Spek trum na szych tech no lo gicz nych moż li wo ści świad czy o obec -
nej si le pro duk cyj nej przed się bior stwa. W ostat nich pię ciu la tach
– mó wi pre zes Ma riusz Ró żac ki – za in we sto wa li śmy – mię dzy in ny mi
– w tech no lo gie naj now szych ge ne ra cji w wy twór ni w Ra ci bo rzu. Jej
pro duk cja kie ro wa na jest w 90 pro cen tach na eks port. Dys po nu je my
rów nież bar dzo no wo cze snym so ftwa rem do pro jek to wa nia urzą dzeń
i ca łych obiek tów dla ener ge ty ki. Ini cja ty wy po dej mo wa ne w ob sza rze
tech no lo gicz nym i pro jek to wym spra wia ją, że „RA FA KO” S.A. jest nie
tyl ko naj więk szym w Eu ro pie pro du cen tem no wo cze snych ko tłów. Na -
le ży ko niecz nie za zna czyć, iż od dłuż sze go cza su je ste śmy zo rien to wa -
ni na re ali za cję in we sty cji ener ge tycz nych pod klucz. Po dej mu jąc się
in we sty cji, ofe ru je my ca łe blo ki – w tym mo men cie wy mie nię tyl ko te
w Opo lu, czy War sza wie, co już w spo sób jed no znacz ny świad czy o na -
szym du żym po ten cja le pro jek to wo -pro duk cyj no -mon ta żo wym. Gros
na szych przy cho dów ge ne ro wa nych jest ja ko efekt na sze go en gi ne -
erin gu. To świad czy o kie run ku roz wo ju na szej fir my. Nad in no wa cyj -
ny mi pro jek ta mi współ pra cu je my na bie żą co z pol ski mi ośrod ka mi na -
uko wy mi, w tym z więk szo ścią pol skich uczel ni tech nicz nych. Po dej -
mu je my wspól nie pro gra my ba daw czo – roz wo jo we, (do ty czy to mię -
dzy in ny mi bu do wa nia mo de li ma te ma tycz nych pro jek to wa nych urzą -
dzeń). Na szą mi sją jest ak tyw ne uczest nic two w uno wo cze śnia niu oraz
po pra wie bez pie czeń stwa co dzien ne go ży cia po przez bu do wę przy ja -
znych śro do wi sku źró deł ener gii. Pra gnę jed nak za pew nić, iż nie trak -
tu je my te go prze sła nia ja ko wer bal ne go chwy tu mar ke tin go we go – za -
zna cza pre zes Ma riusz Ró żac ki.

Im po nu ją ca li sta
Fak tycz nie, iż ma ło przed się biorstw w kra ju mo że po chwa lić się tak

im po nu ją cą li stą re fe ren cyj ną. Na przy kład na kra jo wej li ście do ty czą -
cej ko tłów prze zna czo nych dla ener ge ty ki za wo do wej – znaj du je się
po nad sto przed się biorstw. Ak tu al nie li stę za my ka ją Elek trow nia Beł -
cha tów Ro go wiec: typ ko tła BB na wę giel bru nat ny o pa ra me -
trach: 2400 t/h; 544/582 st. C; 26,6/5,4 MPa oraz PKE Elek trow nia Ja -
worz no II ko cioł flu idal ny na bio ma sę, zręb ki drew na – pe le ty. Z ko -
lei w przy pad ku ener ge ty ki prze my sło wej jest tych in we sty cji sto kil -
ka dzie siąt. W 2011 r. od da ne zo sta ną do użyt ku urzą dze nia dla PKN
Or len. Są to m.in. ko tły: je den na olej cięż ki, gaz opa ło wy, zaś dru gi
na gaz po kra kin go wy. Li stę eks por to wą ko tłów dla ener ge ty ki i prze -
my słu cięż kie go otwie ra ją przed pół wie kiem Klien ci z... Chin,
a w XXI wie ku za my ka ją z Nie miec, Ro sji i Chor wa cji.

W ka te go rii ko tłów do spa la nia od pa dów i bio ma sy eks port przed sta -
wia się rów nież im po nu ją co. Na po cząt ku lat 90. XX w. in au gu ra cja eks -
por tu te go ro dza ju ko tłów mia ła miej sce w Szwaj ca rii. Na li ście znaj du -
ją się m. in. tak że ta kie kra je, jak Niem cy, Fran cja, Szwe cja, Wiel ka Bry -
ta nia, Da nia Hisz pa nia, Au stria. Przy czym dla „RA FA KO” S.A.,
z więk szo ści ww. państw nie by ły to wy łącz nie za mó wie nia jed no ra zo -
we. Li stę w 2010 r. za my ka ją klien ci z Azer bej dża nu, Zjed no czo nych
Emi ra tów Arab skich, Au strii, a w 2011. Włoch i Fran cji. Po mi jaj my kra -
jo we i za gra nicz ne do sta wy ele men tów ko tłów, wal cza ków, wy mien ni -
ków cie pła, in sta la cji od siar cza nia, czy urzą dzeń od py la ją cych. Osob ne -
go po trak to wa nia wy ma ga ły by rów nież prze pro wa dza ne przez eki py
„RA FA KO” S.A. w Pol sce i za gra ni cą mo der ni za cje.

Nie tyl ko Ra ci bórz
RA FA KO ko ja rzo ne jest za zwy czaj z za kła dem ma cie rzy stym

w Ra ci bo rzu, gdzie po sia da za rów no biu ra pro jek to we i tech no lo gicz -
ne, ale też mo że po szczy cić się naj więk szą wy twór nią ko tłów w Eu ro -
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pie. Fir ma jed no cze śnie roz bu do wu je swo ją ba zę w in nych miej scach
Pol ski. Są to ha le pro duk cyj ne w Ra dom sku i Wy rach ko ło Tych.
W Pszczy nie na to miast dzia ła w no wej sie dzi bie od czerw ca br. za kład
elek tro fil trów. Do „RA FA KO” na le ży tak że Fa bry ka Pa le nisk Me cha -
nicz nych w Mi ko ło wie. Fir ma po sia da tak że biu ro w Bel gra dzie oraz
oczy wi ście w War sza wie.

Spe cjal ność nr 1 
Po eta pie roz wo ju ener ge ty ki, w któ rym mon to wa no ko tły rusz to we

o bar dzo róż no rod nej kon struk cji, opa la ne wę glem ka mien nym i okre sie
do mi na cji ko tłów py ło wych z cyr ku la cją na tu ral ną, na stęp nie – co raz po -
wszech niej sze – sta wa ły tzw. ko tły prze pły wo we, aż do ko lej ne go prze -
ło mo we go po stę pu tech nicz ne go w po sta ci ko tłów flu idal nych. Osob ną
kla sę sta no wią ko tły na wę giel bru nat ny. Niż sza ce na te go pa li wa jest
waż ną prze słan ką, któ ra spra wia, że bę dą jesz cze przez chy ba dłu gi czas
użyt ko wa ne przez ener ge ty ków. Sze ro ką ka te go rią ko tłów są kon struk -
cje przy sto so wa ne do spa la nia ga zu, bio ma sy etc. Wy ma ga nia eks plo ata -
cyj ne i śro do wi sko wy mu sza ją ich co raz wyż szy po ziom tech nicz ny.

W pro duk cję ko tłów i urzą dzeń im to wa rzy szą cych za an ga żo wa -
nych jest bli sko ty siąc pra cow ni ków „RA FA KO” S.A. (W fir mie łącz -
nie za trud nio nych jest ok. 2 tys. osób). Pod sta wo wą ofer tę pro duk cyj -
ną sta no wią czę ści ci śnie nio we ko tłów: ścia ny szczel ne, wal cza ki, wę -
żow ni ce, czy ru ro cią gi. Głów ny mi od bior ca mi ele men tów ko tło wych
są obec nie fir my z Nie miec, Bel gii, Fran cji, Szwaj ca rii, Da nii. Ho lan -
dii oraz in nych kra jów UE. Oprócz ele men tów ci śnie nio wych ofer ta
obej mu je też pro jek to wa nie i pro duk cję kon struk cji sta lo wych oraz
bla sza nych ka na łów po wie trza i spa lin. Ja ko cie ka wost kę tech nicz ną
war to od no to wać, że np. ob ro to we pod grze wa cze po wie trza fir ma
„RA FA KO” S.A. roz po czę ła już wy twa rzać w... 1959 r. na li cen cji
Sven ska Ro tor Ma ski ner AB. I oprócz fak tu, że obec nie pro du ku je no -
wy typ oka zu je się, iż fir ma pro szo na jest o mo der ni za cję pod grze wa -
czy za in sta lo wa nych w la tach 1959–1990.

Po dob nie rzecz się przed sta wia w wie lu in nych przy pad kach, gdzie
„RA FA KO” S.A. pro szo na jest o prze pro wa dze nie kom plek so wej mo -
der ni za cji ko tłów i urzą dzeń to wa rzy szą cych. Eki py mon ter skie
z „RA FA KO” S.A. dys po nu ją pro jek ta mi i ry sun ka mi tech nicz ny mi,
jed nym sło wem, ca łą do ku men ta cją tech nicz ną po trzeb ną do prze pro -
wa dze nia re mon tu i mo der ni za cji. I tu oka zu je się, że tra dy cja fir mo -
wa pro cen tu je w kon kret ny spo sób. Ko tły „RA FA KO” mon to wa ne
by ły w więk szo ści elek trow ni i elek tro cie płow ni. Ich dłu gi okres eks -
plo ata cji wy ma ga kom plet nej re wi ta li za cji. „RA FA KO” S.A. ma do -
brze prze szko lo ne eki py do prze pro wa dza nia kom plek so wych mo der -
ni za cji czę ści ci śnie nio wych, pa le ni sko wych oraz au to ma ty ki i urzą -
dzeń po moc ni czych. Dys po nu je też wy so kiej kla sy sprzę tem dia gno -
sty ki nie in wa zyj nej.

Tech no lo gia
dla ener ge ty ki i... śro do wi ska

No we tech no lo gicz ne wy zwa nia dla ener ge ty ki zwią za ne są nie tyl -
ko z ko niecz no ścią po pra wy efek tyw no ści funk cjo no wa nia sa me go
sek to ra, ale i wy dat ne go zmniej sze nia je go ujem ne go wpły wu na śro -
do wi sko.

Kon sor cjum RA FA KO S.A. i ZRE Ka to wi ce zre ali zo wa ło na przy -
kład w ro ku 2009 „zie lo ną in we sty cje” pod klucz w elek tro cie płow ni
Kiel ce. Cho dzi tu o źró dło ener gii elek trycz nej pra cu ją ce w sko ja rze -
niu, z wy ko rzy sta niem bio ma sy. W blo ku za sto so wa no dwa ko tły
rusz to we, je den opa la ny wę glem ka mien nym, dru gi bio ma są. Wy daj -
ność pierw sze go ko tła 50 ton pa ry/h, dru giego zaś 20 ton pa ry/h.
Spraw ność tur bo ze spo łu w okre sie grzew czym wy no si 98.4%.

RA FA KO S.A. pod ję ło się m.in. do sto so wa nia ko tła py ło we go ty pu
OP -150 opa la ne go do tych czas wę glem do pro duk cji zie lo nej ener gii
z bio ma sy w Elek trow ni Sta lo wa Wo la. Bę dzie to pierw sza w Pol sce in -
sta la cja py ło wa do spa la nia wy łącz nie bio ma sy. To cał ko wi cie in na tech -
no lo gia, ja ką do tej po ry ofe ro wał ra ci bor ski pro du cent ko tłów i urzą dzeń
ochro ny śro do wi ska dla ener ge ty ki za wo do wej i prze my sło wej. 

– Do tej po ry w Pol sce ko tły pro du ku ją ce tzw. zie lo ną ener gię,
a więc opa la ne wy łącz nie bio ma są, pra co wa ły głów nie w opar ciu
o tech no lo gie flu idal ne lub pa le ni sko rusz to we. Po raz pierw szy bio -
ma sa za sto so wa na bę dzie ja ko je dy ne źró dło pa li wa w ko tle py ło wym.
To dla nas ko lej ne wy zwa nie – stwier dza mgr inż. Krzysz tof Bu rek,
wi ce pre zes za rzą du ds. han dlu w RA FA KO S.A.

Do sto so wa nie ko tła py ło we go w Elek trow ni Sta lo wa Wo la do spa -
la nia bio ma sy po le gać bę dzie nie tyl ko na zmia nie kon struk cji sa me -
go urzą dze nia, ale rów nież bu do wie tzw. in sta la cji to wa rzy szą cych.
Pra ce zwią za ne z re ali za cją kon trak tu już się roz po czę ły i za koń czą się
je sie nią 2012 ro ku. 

Ofen syw na stra te gia
Rok 2010 jest ro kiem pod ję cia wie lu de cy zji zwią za nych ze wzmoc -

nie niem ryn ko wej po zy cji „RA FA KO” S.A. rów nież po przez udział
w prze tar gach m.in. na za kup PAK. Fir ma z dłu go let nią hi sto rią, ja ko
czo ło wy pro du cent ko tłów i urzą dzeń ener ge tycz nych ma świa do mość
swo ich atu tów i w co raz więk szym za kre sie sa mo dziel nie, bądź
w kon sor cjach, z suk ce sem star tu je do prze tar gów kra jo wych i za gra -
nicz nych na re ali za cje in we sty cji pod klucz.

Dzia łal ność „RA FA KO” na go spo dar czej ni wie jest do strze ga na
i do ce nia nia. W ro ku mi nio nym, bę dą cym dla „RA FA KO” ro kiem ju -
bi le uszo wym (60 lat ist nie nia), fir ma zo sta ła uho no ro wa na ty tu łem
„Twier dza Pol skiej Ener ge ty ki”. Na to miast pod czas od by wa ją cej się
w dniach 19–22 paź dzier ni ka br. XI Mię dzy na ro do wej Kon fe ren cji
Ko tło wej w Szczyr ku, pre zes Ma riusz Ró żac ki zo stał uho no ro wa ny
ty tu łem „Ry ce rza Ener ge ty ki Pol skiej”.

Ty tu łem tym zo stał tak że wy róż nio ny An drzej Ma zur kie wicz wie -
lo let ni pro jek tant w RA FA KO S.A., któ ry w l. 90. kie ro wał dzia łem
wdra ża ją cym tech no lo gię ko tłów flu idal nych. Wspo mi na jąc z tej oka -
zji swo ją po nad 40-let nia pra cę w RA FA KO po wie dział: – Za czy na li -
śmy od ma łych ko tłów, a do szli śmy do naj więk sze go ko tła w l. 80 – 1880
ton. Był to naj więk szy wów czas ko cioł w Eu ro pie. Ta wy po wiedź od da -
je cha rak ter i tem po zmian w fir mie i prze bieg pro ces po stę pu tech nicz -
ne go w mi nio nym wie ku. W pierw szym dzie się cio le ciu XXI w. tem po
po stę pu tech nicz ne go ule gło jed nak jesz cze więk sze mu przy spie sze -
niu, a in we sty cje w no wo cze sne tech no lo gie sta no wi dla „RA FA -
KO” S.A. con di cio si ne qua non ryn ko we go po wo dze nia.. 

W XXI wie k „RA FA KO” S.A. wkro czy ło ze zna czą cym po ten cja -
łem in te lek tu al nym i tech no lo gicz nym i biz ne so wym. I acz kol wiek ry -
nek eu ro pej ski od czuł per tur ba cje zwią za ne z ostat nim świa to wym
kry zy sem go spo dar czym po zy cja przed się bior stwa na ryn ku jest sta -
bil na. A ostat nie ofen syw ne dzia ła nia biz ne so we fir my i sze ro kie spek -
trum ofer ty oraz jej wy so ki, świa to wy po ziom tech no lo gicz ny do brze
ro ku ją „RA FA KO” na bliż szą i dal szą przy szłość. 

Ma rek Biel ski
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WIE SŁAW MA RIUSZ RÓ ŻAC KI
(ur. 1958) ukoń czył Po li tech ni kę
War szaw ską – Wy dział Me cha -
nicz ny Ener ge ty ki i Lot nic twa
(mgr inż. me cha nik); Stu dium
Po dy plo mo we w za kre sie bu do -
wy elek trow ni ją dro wych – Po li -
tech ni ka War szaw ska; Po dy plo -
mo we Stu dium Me na dżer skie
– Wy dział Za rzą dza nia Uni wer sy -
te tu War szaw skie go. Pra cę za -
wo do wą roz po czął na Po li tech ni -
ce War szaw skiej na Wy dzia le
Me cha nicz nym Ener ge ty ki i Lot -
nic twa (ad iunkt). Na stęp nie pra -
co wał w Ener go mon ta żu Pół -

noc S.A. m.in. na sta no wi skach kie row ni ka Dzia łu Kon tro li Ja ko ści,
za stęp cy Kie row ni ka Bu do wy (cza so we od de le go wa nie do Elek trim
Przed się bior stwo Pań stwo we), Kie row ni ka Ro bót (cza so we od de le -
go wa nie do PO LI MEX CE KOP Przed się bior stwo Pań stwo we, bu do -
wa Elek trow ni Ha nau Niem cy), Za stęp cy Na czel ne go In ży nie ra, Wi -
ce pre ze sa Za rzą du ds. Tech nicz nych (1993–2001), Pre zes Za rzą du
– Dy rek tor Na czel ny (2001–2005). Od mar ca 2005 r. jest Pre ze sem
Za rzą du, Dy rek to rem Ge ne ral nym Fa bry ki Ko tłów RA FA KO S.A.



W opa ten to wa nej me to dzie PER KO LA CJI -ISKA [1,2] opra -
co wa no tech no lo gię wie lo stop nio wej se gre ga cji od pa dów
ko mu nal nych umoż li wia ją cą od zysk:

• bio ga zu z wy se gre go wa nej u wod nio nej, drob nej frak cji od -
pa dów za wie ra ją cych sub stan cje or ga nicz ne,

• su row ców wtór nych: me ta li, mi ne ra łów i ma te ria łów na da ją -
cych się do ener ge tycz ne go spa la nia (wy sor to wa nych z gru -
bej frak cji od pa dów),

• kom po stu z po pro ce so we go szla mu, usu wa ne go z per ko la to -
ra i bio re ak to ra ga zu.

Po prze two rze niu czę ści mo krych od pa dów na bio gaz oraz
po wy sor to wa niu ww. su row ców wtór nych z od pa dów – po zo sta -
ła, reszt ko wa ma sa od pa dów wy wo żo nych na wy sy pi ska zmniej -
szo na jest do ok. 38% cał ko wi tej 100% ma sy od pa dów ko mu nal -
nych pod da nych per ko la cji. Kom plet na in sta la cja z urzą dze nia mi:
sor to wa nia, per ko la cji, fer men ta cji ga zo wej od pa dów, od zy sku su -
row ców i kom po stu (rys. 1) cha rak te ry zu je się:

• no wo cze snym stan dar dem tech nicz nym urzą dzeń,
• zauto ma ty zo wa niem pro ce su per ko la cji i urzą dzeń bio ga zo -

wych,
• nor ma tyw nym ogra ni cze niem wy zie wów po pro ce so wych.

Za leż nie od skła du per ko lo wa nych od pa dów ko mu nal nych od -
zy sku je się ok. 60% bio ga zu z 1 to ny od pa dów ko mu nal nych. Pro -
ces prze twa rza nia mo krej frak cji drob nej w per ko la to rze prze bie ga
w tem pe ra tu rze do 45°C w cią gu 2 dni. Bu do wę per ko la to ra przed -
sta wia fot. 1 i 2.

Prze bieg pro ce su wy twa rza nia ener gii
elek trycz nej

Peł ny ciąg tech no lo gicz ne go prze bie gu dwu stop nio wej se gre ga -
cji od pa dów ko mu nal nych, wpro wa dza nych do per ko la to ra, gdzie
na stę pu je me ta no wa fer men ta cja bio ga zu (tj. do bio re ak to ra), wraz
z rów no cze snym gro ma dze niem od zy ska nych su row ców i kom po -
stu, po ka za no na rys. 1. In sta la cje za pre zen to wa ne na sche ma cie
ro bo czym obej mu ją:
• od biór zmie sza nych od pa dów ko mu nal nych do wia ty prze ła dun -

ko wej,
• dwu stop nio we sor to wa nie od pa dów w si to wym se pa ra to rze bęb -

no wym,
• zsy py wa nie wy sor to wa nych su chych od pa dów o frak cji gru bej

>120 mm (trak to wa nych ja ko war to ścio we su row ce wtór ne)
na wy dzie lo ne po le od kład cze,

• prze ła do wa nie wy sor to wa nej, drob nej frak cji od pa dów (0–120
mm) za wie ra ją cych sub stan cje or ga nicz ne do per ko la to ra z na -
try skiem wod nym, wy ko rzy sty wa nym do hy dro li zy sub stan cji
or ga nicz nych; uwod nio ną frak cję od pa dów or ga nicz nych prze -
pom po wu je się z per ko la to ra do re ak to ra bez tlen bio ga zu; po pro -
ce so wy szlam z per ko la to wej fer men ta cji me ta no wej spusz cza ny
jest do pra sy hy drau licz nej; od wod nio ny szlam o ce chach kom -
po stu gro ma dzo ny jest w tzw. pry zmach sta bi li za cyj nych,

• fer men ter uwod nio nych od pa dów or ga nicz nych jest ty po wym
bio re ak to rem bez tle no wej fer men ta cji sub stan cji or ga nicz nych
[3, 4, 5],

• bio gaz z fer men ta cji wy ko rzy sty wa ny jest do za si la nia sil ni ków
ga zo wych na pę dza ją cych ge ne ra to ry prą du i re ku pe ra cji cie pła [5],

• po pro ce so wa wo da z bio re ak to ra wy ko rzy sty wa na jest do sta bi -
li za cji kom po stu,

• usta bi li zo wa ny kom post wy ko rzy sty wa ny jest m.in. do re kul ty -
wa cji wierz cho win wy sy pisk ko mu nal nych,

• od zy ska ne su row ce wtór ne wy ko rzy sty wa ne są w bu dow nic twie,
hu tach i spa lar niach od pa dów.

Za sad ni czy pro ces per ko la cji od pa dów
Nie se gre go wa ne od pa dy ko mu nal ne (z osie dli miesz ka nio wych)

są me cha nicz nie sor to wa ne w du żym, ob ro to wym si cie bęb no -
wym, gdzie od by wa się ich po dział na dwie frak cje:
• o wy mia rach>120 mm, sta no wią cych su che od pa dy na da ją ce się

do go spo dar cze go wy ko rzy sta nia (su row ce wtór ne),
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Rys. 1. Ro bo czy sche mat tech no lo gii pro ce su se gre ga cji, per ko la cji i fer men ta -
cji me ta no wej od pa dów ko mu nal nych bio ga zu z od pa dów ko mu nal nych, zbie ra -
nych z osie dli miesz ka nio wych z od zy skiem su row ców do wy ko rzy sta nia w go -
spo dar ce oraz ener gii od na wial nej prą du i cie pła (fot. ISKA)

Fot. 1 i 2. Bu do wa per ko la to ra
(fot. ISKA)



• o wy mia rach 0–120 mm, sta no wią cych drob ną frak cję od pa dów,
za wie ra ją cych sub stan cje or ga nicz ne (na da ją ce się do pro ce sów
bio che micz nych).
Obie frak cje oczysz cza ne są z za nie czysz czeń me ta lo wych.

Frak cja drob nych od pa dów, za wie ra ją ca sub stan cje or ga nicz ne,
prze twa rza na jest w per ko la to rze, gdzie do cho dzi do osob nych
pro ce sów:
• Hy dro li zy tle no wej mo kre go wsa du frak cji drob nej.
• Bez tle no wej fer men ta cji me ta no wej uwod nio ne go wsa du na bio -

gaz.
W pierw szym, tle no wym stop niu pro ce su, sub stan cje or ga nicz -

ne wy my wa ne są wo dą z drob nej frak cji od pa dów z rów no cze -
snym na po wie trza niem. Po zo sta ły z wy my wa nia osad usu wa ny
jest z wo dą po pro ce so wą. W dru gim bez tle no wym stop niu, wo da
na sy co na sub stan cja mi or ga nicz ny mi, pod da wa na jest ty po wej fer -
men ta cji me ta no wej w tem pe ra tu rze 40–45°C. Po za koń cze niu,
po 2–3 dniach ww. pro ce su uzy sku je się wy so ko ka lo rycz ny bio gaz
o za war to ści me ta nu (CH4)>70%, któ ry wy ko rzy sty wa ny jest w
ener ge ty ce si ły i cie pła [3,4,5].

Da ne tech nicz ne per ko ra to ra
Pod sta wo we, ro bo cze czę ści per ko la to ra (fot. 1 i 2):

• sta lo we, ru ro we mie sza dło ze skrzy dła mi prze su wa nia od pa dów,
• spe cjal ne me ta lo we skro ba ki, za mon to wa ne nad si tem szcze li no -

wym,
• in sta la cje na try sku wod ne go nad mie sza dłem,
• in sta la cje na po wie trza nia uwod nio nych od pa dów or ga nicz nych,
• in sta la cja pom po wa nia uwod nio nej, drob nej frak cji od pa dów or -

ga nicz nych do zbior ni ka fer men ta cji me ta no wej.
W eks plo ata cji per ko la to ra drob na, or ga nicz na frak cja od pa dów

prze twa rza na jest na steępu ją co:
• usu wa nie drob no ziar ni stych za nie czysz czeń mi ne ral nych,
• na wad nia nie drob nej frak cji od pa dów or ga nicz nych wo dą pro ce -

so wą z na try sku,
• pod czysz cza nie wo dy pro ce so wej (z si to we go spły wu) w obie gu

za mknię tym,

• cy klicz ny do pły w
sprę żo ne go po wie -
trza, po trzeb ne go
do od po wied nie go
prze dmu chi wa nia
ko mo ry ro bo czej
per ko la to ra.
Do pie ro po prze -

pro wa dze niu ww.
ope ra cji tech no lo -
gicz nych, wg re la -
cji wy ni ka ją cych
z rys. 1, uwod nio na
ma sa (drob na frak -
cja od pa dów or ga -
nicz nych) pom po -
wa na jest cy klicz nie,
w od stę pach co 2–3
dni do zbior ni ka fer -
men ta cji me ta no wej,
w któ rym w tem pe -
ra tu rze >40°C prze -
bie ga ją bio che micz -
ne re ak cje sub stan-
cji or ga nicz nych
pro du ku ją cych bio -
gaz. Pod kre śla się,
że w tem pe ra tu rze
40–45°C w fer men to wa nej ma sie wzra sta ak tyw ność bak te rii,
wzma ga ją ca efek tyw ność wy twa rza ne go bio ga zu.

Za koń cze nie
Tech no lo gia opi sa nych pro ce sów tech no lo gicz nych zo sta ła

opra co wa na głów nie dla od zy sku bio ga zu, su row ców ener ge tycz -
nych, mi ne ral nych, kom po stu oraz dla re duk cji ma sy de po no wa -
nych od pa dów ko mu nal nych. Ilu stra cję oma wia ne go w ar ty ku le
pro ce su tech no lo gicz ne go, speł nia ją ce go ww. wy ma ga nia eko lo -
gicz ne, po ka za no na rys. 2 [1]. Na to miast na rys. 3 za pre zen to wa -
no peł ny bi lans prze pły wu ma te ria ło wo -ener ge tycz ne go, któ ry
opra co wa no w Niem czech, po ba da niach tech nicz no -ana li tycz -
nych prze my sło wych i na uko wych [2].

Sto sow nie do dy rek tyw UE, po 2007 r. na skła do wi skach od pa -
dów ko mu nal nych mo gą być de po no wa ne głów nie od pa dy in ert ne,
tzn. obo jęt ne eko lo gicz nie z mi ni mal ną gra nicz ną za war to ścią sub -
stan cji or ga nicz nych. Reszt ko we od pa dy ko mu nal ne, po pro ce sie
se gre ga cji i per ko la cji po win ny speł niać wy ma ga nia UE, do ty czą ce
bez piecz ne go de po no wa nia na skła do wi skach od pa dów in tert nych.

Li te ra tu ra
1. ISKA mit Per ko la tion. Ver fah ren kon zept. Tech nik und Re fe ren -

zen, Stand 04/2004, Etlin gen, Niem cy.
2. ISKA Pro spekt, Po le ko, Po znań 2006
3. Stęp niak S.: Pa ra me try zby tu ener gii elek trycz nej z ga zu wy sy -

pi sko we go. Prze gląd Ener ge tycz ny 3/2007.
4. Stęp niak S.: Ener ge tycz ne i bio che micz ne pa ra me try pa li wa

bio ga zo we go wy twa rza ne go z od pa dów rol ni czych. Prze gląd
Ener ge tycz ny 4/007

5. Stęp niak S.: Bio ga zo we ze spo ły ener ge tycz ne. Eko tech ni -
ka 4/2003.

6. Sta cho witz W. H.: Schwach ga skon zep te der De po nien Bu den -
he im Umbau von BHKW – an la gen, am be ispiel ZD -De ide ro de
und Bre iner mo or. Bio und De po nie gas. Fach ta gung. Des -
sau/Kiel: 2008.

7. Wet ter C., Brug ging E.: Vol l stan di ge Nut zung des De po nie ga -
spu ten tials durch Re for mie rung mit Bio gas. Fa ch hoch schu le/to
Mun ster Uni vr si tat. 2008.
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Rys. 2. Blo ko wy sche mat in sta la cji, za pre zen to wa nej na rys. 1, z efek ta mi go spo -
dar czy mi obej mu ją cy mi od zysk ener gii (fot. ISKA)

Rys. 3. Bi lans prze twa rza nia 100% ma sy od pa dów
ko mu nal nych po se gre ga cji i pro ce sie per ko la cji

(fot. ISKA)



– Gra tu lu ję Wy dzia ło wi Me cha nicz ne mu
Ener ge ty ki i Lot nic twa Po li tech ni ki War -
szaw skiej (ME iL) do tych cza so wych do ko -
nań na uko wych, któ re po mna ża ją do ro bek
ca łej na szej uczel ni i kształ tu ją jej do brą
mar kę – na pi sał prof. dr hab. inż. Wło dzi -
mierz Kur nik, rek tor Po li tech ni ki War -
szaw skiej, w li ście -ad re sie, od czy ta nym
pod czas ju bi le uszo wej kon fe ren cji zor ga ni -
zo wa nej 20.11. w wy peł nio nej po brze gi
Ma łej Au li w Gma chu Głów nym PW. – ME -
iL od 50 lat kon ty nu uje chlub ne tra dy cje
swo ich po przed ni ków, utrzy mu jąc wy so ki
po ziom kształ ce nia teo re tycz ne go i prak -
tycz ne go w za kre sie lot nic twa, ener ge ty ki
ciepl nej oraz me cha ni ki i bu do wy ma szyn,
sku pia jąc świet nych wy kła dow ców, ofe ru jąc
stu dia na czte rech akre dy to wa nych kie run -
kach na ucza nia w ję zy ku pol skim i an giel -
skim, grun tow nie przy go to wu jąc ko lej ne
po ko le nie uta len to wa nej mło dzie ży do pra -
cy twór czej in ży nie ra – kon struk to ra i/lub
na ukow ca – po wie dział prof. dr hab. inż.
Je rzy Ba na szek, dzie kan ME iL.

ME iL, pod wzglę dem licz by stu den tów,
jest 4., wśród 20., wy dzia łem PW, ale je dy -
nym na wyż szych uczel niach w Pol sce ofe -
ru ją cym na ukę w ję zy ku an giel skim.
Od 2006 r., zgod nie z Pro ce sem Bo loń skim,
kształ ci in ży nie rów na 3,5-let nich stu -
diach I stop nia, 3-se me stral nych stu diach
ma gi ster skich i dok tor skich (stu dia III stop -
nia).

*   *   *
Ko rze nie Wy dzia łu się ga ją cza sów Sta ni -

sła wa Au gu sta Po nia tow skie go, bo o zor ga -
ni zo wa nie uczel ni cy wil nej kształ cą cej in -
ży nie rów przez wie le lat za bie ga ła Ko mi sja
Edu ka cji Na ro do wej. W 1825 r. opra co wa -
no pro gram In sty tu tu Po li tech nicz ne go, któ -
re go two rze nie – z ini cja ty wy Sta ni sła wa
Sta szi ca – roz po czę ło uru cho mie nie 4 stycz -
nia w 1826 r. w Pa ła cu Kra siń skich Szko ły
Przy go to waw czej do In sty tu tu Po li tech -

nicz ne go. Jej in au gu ra cję uwa ża się za da tę
roz po czę cia cy wil ne go szkol nic twa tech -
nicz ne go w Pol sce i od niej jest li czo na tra -
dy cja Po li tech ni ki War szaw skiej. 

Wy buch Po wsta nia Li sto pa do we go nie
tyl ko unie moż li wił jej prze kształ ce nie
w wyż szą uczel nię, ale spo wo do wał jej za -
mknię cie. Do pie ro car Mi ko łaj II uka zem
z 8 czerw ca 1898 r. po wo łał w War sza wie,
Ki jo wie i Pe ters bur gu In sty tu ty Po li tech -
nicz ne. Po cząt ko wo w skład war szaw skie go
In sty tu tu wcho dzi ły Wy dzia ły Che micz ny,
In ży nie ryj no -Bu dow la ny i Me cha nicz ny,
a od 1903 r. – Gór ni czy. Dzia łal ność In sty -
tu tu, w któ rym ję zy kiem wy kła do wym był
ro syj ski, naj pierw prze rwa ło je go cza so we
za mknię cie przez wła dze car skiej (w re ak cji
na straj ki i re wo lu cję 1905 r.), a na stęp -
nie I woj na świa to wa. Jed nak 15 li sto pa -
da 1915 r. uda ło się otwo rzyć Po li tech ni kę
War szaw ską z pol skim ję zy kiem wy kła do -
wym i Wy dzia ła mi: Ar chi tek to nicz nym,
Bu do wy Ma szyn i Elek tro tech nicz nym,
Che micz nym oraz In ży nie rii Bu dow la nej
i Rol nej.

W la tach II woj ny świa to wej Niem cy ze -
zwo li li na dzia łal ność 3-let niej Pań stwo wej
Wyż szej Szko ły Tech nicz nej z Wy dzia ła mi:
Bu dow nic twa, Bu do wy Ma szyn (z od dzia -
ła mi Kon struk cyj nym i Tech no lo gicz nym),
Elek trycz nym i Che mii Tech nicz nej,
a od 1942 r. – Mier ni czym. 

*   *   *
Po wy zwo le niu, po nie waż gma chy PW

by ły w 70% znisz czo ne, uczel nię pla no wa -
no uru cho mić w Lu bli nie i w Ło dzi. Jed nak
w grud niu 1945 r. uda ło się wzno wić w War -
sza wie za ję cia Wy dzia łu Me cha nicz ne go.
W 1951 r. do Po li tech ni ki War szaw skiej
włą czo no – po wsta łą w 1895 r. ja ko Śred nia
Szko ła Me cha nicz no -Tech nicz na M. Mit tie -
go – Wyż szą Szko łę Bu do wy Ma szyn
i Elek tro tech ni ki im. Hi po li ta Wa wel ber ga
i Sta ni sła wa Ro twan da. 

W 1960 r. zmniej szo no licz bę wy dzia łów
PW i 25 li sto pa da, po po łą cze niu Wy dzia łu
Lot ni cze go z czę ścią Wy dzia łu Me cha nicz -
no Kon struk cyj ne go i z Ka te drą Ener ge ty ki
Ją dro wej Wy dzia łu Elek trycz ne go, utwo -
rzo no ME iL, w któ re go struk tu rze by ło 17
ka tedr.

– Trud no obec nie, po 50 la tach, do ciec
kto był in spi ra to rem te go po łą cze nia. Po mi -
ja jąc wzglę dy po li tycz ne, a ma jąc na uwa -
dze wzglę dy me ry to rycz ne, moż na uznać, że
za po łą cze niem opto wa ła gru pa pro fe so rów
o sze ro kich po glą dach, uwa ża ją ca, iż no wy
wy dział po wi nien gru po wać spe cjal no ści
wy ma ga ją ce za awan so wa nych tech no lo gii,
za awan so wa nych me tod mo de lo wa nia ma -

te ma tycz ne go, po dej ścia sys te mo we go, pro -
ce sów opty ma li za cyj nych, za awan so wa -
nych me tod eks pe ry men tal nych. Punk tem
wyj ścia by ło też prze ko na nie, że ab sol wen ci
ma ją być do brze przy go to wa ni do kon stru -
owa nia ma szyn i urzą dzeń o wy so kiej nie za -
wod no ści i wy so kim po zio mie bez pie czeń -
stwa, al bo wiem ewen tu al ne nie spraw no ści
lub awa rie, za rów no w ener ge ty ce, jak
i w lot nic twie, mo gą mieć po waż ne, nie bez -
piecz ne skut ki. Uzna no, że wy dział po wi nien
kształ cić przy szłych adep tów na uki i tech ni -
ki w no wo cze snych, szyb ko roz wi ja ją cych
się dzie dzi nach – na pi sa no w „Księ dze ju bi -
le uszo wej Wy dzia łu Me cha nicz ne go Ener -
ge ty ki i Lot nic twa Po li tech ni ki War szaw -
skiej”.

Pierw szym dzie ka nem zo stał prof. Wła -
dy sław Fi sz don. W la tach 70. ub. wie ku
z ME iL -u ode szły ze spo ły zwią za ne z in ży -
nie rią ma te ria ło wą i tech no lo gią me cha -
nicz ną. Dal sza hi sto ria obej mu je m.in. po -
wo ła nie in sty tu tów, no wych kie run ków,
w tym stu diów po dy plo mo wych, a po wej -
ściu Pol ski do Unii Eu ro pej skiej – udział
w pro jek tach ba daw czych: 5., 6. i 7. Pro gra -
mie Ra mo wym UE (w ro ku aka de mic -
kim 2009/2010 re ali zo wa no 14 eu ro pej -
skich pro jek tów ba daw czych) i wzrost licz -
by pro fe so rów wi zy tu ją cych, wspie ra ją cych
pro ces dy dak tycz ny.

*   *   *
– Pod sta wo we ce le, ja kie sto ją przed Wy -

dzia łem w za kre sie roz wo ju dzia łal no ści na -
uko wo -ba daw czej w dłuż szej per spek ty wie
cza so wej, to ugrun to wa nie po zy cji wio dą cej
jed nost ki na uko wej w kra ju i re gio nie w ob -
sza rze sze ro ko po ję tej tech ni ki lot ni czej
i ener ge ty ki oraz wy pra co wa nie i utrzy ma -
nie ta kiej po zy cji w dzie dzi nach ro bo ty ka,
bio me cha ni ka i in ży nie ria bio me dycz na;
stwo rze nie wa run ków sta łe go do pły wów
środ ków fi nan so wa nia dzia łal no ści na uko -
wej i roz wo ju in fra struk tu ry ba daw czej,
w tym zwięk sze nie za kre su prac pro wa dzo -
nych wspól nie z prze my słem lub na je go za -
po trze bo wa nie – uwa ża dzie kan.

W 2011 r. roz pocz nie się re ali za cja „Pro -
gra mu roz wo ju dy dak tycz ne go Wy dzia łu
Me cha nicz ne go Ener ge ty ki i Lot nic twa Po -
li tech ni ki War szaw skiej”, któ ry bę dzie
trwać 5 lat, a cał ko wi ty bu dżet wy no si 12,8
mln zł. Jed nym z głów nych ce lów jest roz -
sze rze nie ofer ty dy dak tycz nej Stu dium
Dok to ranc kie go ME iL.

Ju bi le uszo we spo tka nie, któ re roz po czę ło
uro czy ste otwar cie no we go wej ścia głów ne -
go i dzie ka na tu ME iL -u, by ło oczy wi ście
tak że oka zją do wspo mnień. 

JB
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50 lat MEiL-u

Prof. dr hab. inż. Je rzy Ba na szek, dzie kan ME iL
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Po zna niu, 23–26 li sto pa da, od by ły się Mię dzy na ro do we Tar gi
Ochro ny Śro do wi ska PO LE KO, naj więk sze tar gi po świę co ne tej
te ma ty ce w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej. Wzię ła w nich tak że
udział Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska. We

wspól nym sto isku wy sta wia ły się ta kże fir my – człon ko wie Izby: Ener go pro -
jekt Ka to wi ce S.A., Ener go in stal S.A., Bi re ta Pro fes sio nal Trans la tions, Tar gi
Kiel ce Sp. z o.o.

PO LE KO to ide al na plat for ma spo tkań spe cja li stów z za kre su ochro ny śro -
do wi ska i go spo dar ki ko mu nal nej z Pol ski i za gra ni cy oraz pro mo cji in no wa -
cyj nych roz wią zań z tej dzie dzi ny. Atu tem tych tar gów jest pro fe sjo nal na pu -
blicz ność, któ ra co ro ku licz nie uczest ni czy w tym wy da rze niu.

Bo ga ta eks po zy cja tar gów PO LE KO zo sta ła po dzie lo na na od ręb ne sek to ry
te ma tycz ne:
• wo da i ście ki,
• od pa dy, re cy kling,
• ener gia i od na wial ne źró dła ener gii,
• re wi ta li za cja i re kul ty wa cja,
• po wie trze, ha łas i wi bra cje,
• zmia ny kli ma tu,
• apa ra tu ra kon tro l no -po mia ro wa,
• edu ka cja eko lo gicz na,
• do radz two.

W ra mach PO LE KO od było się kil ka wy dzie lo nych eks po zy cji spe cjal nych:
• Sa lon Czy stej Ener gii,
• Sa lon Re cy klin gu,
• Sa lon Apa ra tu ry Kon tro l no -Po mia ro wej.
• Sa lon Na uka dla Śro do wi ska.

Tar gi PO LE KO ob fi tu ją w licz ne spo tka nia spe cja li stów zaj mu ją cych się
ochro ną śro do wi ska, przed sta wi cie li biz ne su i sa mo rzą dów:
• Mię dzy na ro do wy Zjazd Eko lo gicz ny,
• spe cja li stycz ne kon fe ren cje i se mi na ria,
• mię dzy na ro do we spo tka nia biz ne so we, 
• wy sta wy fo to gra fii i prac ar ty stycz nych o te ma ty ce eko lo gicz nej.

POLEKO

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, zor ga ni zowały uro czy stą kon fe ren cję z oka zji 60. rocz ni cy Służb
Dys po zy tor skich w Pol sce.

W kon fe ren cji udział wzięła mi ni ster Jo an na Strze lec-Ło bo dziń ska z Mi -
ni ster stwa Go spo dar ki, któ ra wrę czyła od zna cze nia pań stwo we i re sor to we
„Za za słu gi dla Ener ge ty ki”. Na kon fe ren cji wy stą pił rów nież Pre zes Za rzą du
PSE -Ope ra tor S.A. Henryk Majchrzak.

Były też 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 sja na te te ma ty. Wie czor ne spo -
tka nie było 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.
Kon fe ren cja od była się 4 i 5 li sto pa da 2010 r. w Ho te lu BOSS w War sza wie
Mie dze szyn, przy ul. Żwa no wiec kiej 20. W kon fe ren cji wzięli udział pra cow -
ni cy służb dys po zy tor skich i służb ru chu wszyst kich szcze bli z za kła dów
ener ge tycz nych, elek trow ni i elek tro cie płow ni oraz spół ek gru py ka pi ta ło wej
PSE-Ope ra tor S.A.

60. rocznica
Służb Dyspozytorskich
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Kalendarz Imprez (plan) Izby Gospodarczej Energetyki
i Ochrony Środowiska w pierwszym półroczu 2011 r.

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

L.p. Termin Nazwa imprezy Miejsce Organizator

1 21 styczeń Seminarium II „Rusztowania na budowie Warszawa IGEiOŚ i Rezultat
– projekty, przygotowanie techniczne”

2 luty-czerwiec Szkolenie zawodowe „Energetyka – podstawy PW, Warszawa IGEiOŚ i PW
wiedzy”

3 luty Perspektywy polskiej elektroenergetyki na węglu Zakopane IGEiOŚ

4 1–2 marzec XI Konferencja OZE – ENEX 2011 Kielce IGEiOŚ i TK

5 1–3 marzec Targi ENEX – Odnawialne Źródła Energii Kielce IGEiOŚ i TK

6 marzec Potencjał ludzki dla branży elektroenergetycznej Warszawa IGEiOŚ, Hay Group

7 11 marzec Seminarium III „Rusztowania na budowie Warszawa IGEiOŚ i Rezultat
– optymalizacja kosztów”

8 kwiecień Współspalanie drewna w energetyce w świetle Ustroń Jaszowiec/Malinówka IGEiOŚ i Lasy Państwowe
nowego rozporządzenia Ministra Gospodarki k/Ełku

9 kwiecień Wykorzystanie odpadów komunalnych Warszawa IGEiOŚ, Ministerstwo
w energetyce Środowiska

10 24–26 maj Targi Expopower Poznań IGEiOŚ i MTP

11 24 maj Wyzwania stojące przed polskim ciepłownictwem Poznań IGEiOŚ, MTP i Prezydent Miasta
w świetle polityki Unii Europejskiej Poznania 

12 maj Polska energetyka – realia, problemy, dylematy Warszawa IGEiOŚ

13 czerwiec Walne Zgromadzenie Warszawa IGEiOŚ

14 czerwiec Spotkanie integracyjne Warszawa IGEiOŚ

Odo świad cze niach i per spek ty wach
przy gra nicz nej ener ge ty ki Pol ski
i Nie miec re fe ro wa li 19 li sto pa -
da 2010 r. w Pań stwo wej Wyż szej

Szko ły Za wo do wej w Su le cho wie, wy so -
kiej ran gi przed sta wi cie le z po li ty ki jak
i bran ży ener ge tycz nej obu kra jów.

Im pre za ta cie szy się już sied mio let nią
tra dy cją i co ro ku gro ma dzi licz ną gru pę
przed sta wi cie li biz ne su, ad mi ni stra cji pań -
stwo wej i sa mo rzą do wej oraz śro do wisk
aka de mic kich re gio nów Za chod niej Pol ski
oraz przy gra nicz nych Lan dów po stro nie
nie miec kiej. Od lat sta no wi ona istot ną
płasz czy znę wy mia ny my śli i do świad czeń
osób za an ga żo wa nych w pol sko -nie miec ki
dia log go spo dar czy oraz in te gra cję śro do -
wisk biz ne so wych obu kra jów, ku obo pól -
nym ko rzy ściom.

W trak cie te go rocz nej kon fe ren cji zor -
ga ni zo wa no pa ne le te ma tycz ne do ty czą ce
stra te gii ener ge tycz nej kra ju i re gio nu oraz

przy szło ści in we sty cji w tej dzie dzi nie,
pro ble ma ty ki firm in we stu ją cych w bran -
ży ener ge tycz nej, wdra ża nia pra wa UE
w za kre sie ener ge ty ki, pro gra mów wspie -
ra ją cych efek tyw ność ener ge tycz ną, a tak -
że eks plo ata cji kra jo wych złóz ga zu oraz
wy ko rzy sta nia te go su row ca w ko ge ne ra -
cji.
• Se sja I: Stra te gia ener ge tycz na kra ju i re -

gio nu.
• Se sja II: Efek tyw ność ener ge tycz na.
• Se sja III: Ga zow nic two i zło ża ga zu.

Pa tro nat ho no ro wy nad te go rocz ną kon -
fe ren cją ob ję li:
• Mat thias Plat zeck, Pre mier Lan du

Bran den bur gia,
• Mar cin Ja błoń ski, Mar sza łek Wo je -

wódz twa Lu bu skie go.
Or ga ni za to rzy kon fe ren cji: Lu bu skie

To wa rzy stwo na Rzecz Roz wo ju Ener ge -
ty ki i Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki
i Ochro ny Śro do wi ska.

VII polsko-niemiecka konferencja
„Energetyka przygraniczna

Polski i Niemiec
– doświadczenia i perspektywy”

Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro -
ny Śro do wi ska zor ga ni zo wa ła kon fe -
ren cję pod pa tro na tem Pol skie go To wa -
rzy stwa Elek tro cie płow ni Za wo do -

wych, któ ra od by ła się 14 paź dzier ni ka br.
w Ze spo le Elek tro cie płow ni Byd goszcz,
pt. „Pla ny in we sty cyj ne i roz wo jo we pol -
skich elek tro cie płow ni”.

Kon fe ren cja stwo rzu ła moż li wość za -
po zna nia się z pla na mi in we sty cyj ny mi
i roz wo jo wy mi oraz z pro gra mem mo -
der ni za cji naj więk szych pol skich elek tro -
cie płow ni, w tym Ze spo łu Elek tro cie -
płow ni Byd goszcz, Elek tro cie płow ni
w El blą gu, czy Vat ten fall He at Po land
i Dal kii Łódź.

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

Plany
inwestycyjne
i rozwojowe

polskich
elektrociepłowni



Wpo sie dze niu uczest ni czy ło 11 człon ków Za rzą du oraz: Prze wod -
ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej Ma rian Bo sow ski, Dy rek tor Ge -
ne ral ny Izby Sła wo mir Kry stek, Z -ca Dy rek to ra Ge ne ral ne go
Ry szard Po po wicz.

Otwar cia po sie dze nia do ko nał Pre zes Da riusz Lu be ra. 
Pro to kół z ostat nie go po sie dze nia Za rzą du z dnia 28 czerw ca 2010 r. zo -

stał przy ję ty bez uwag w wy ni ku gło so wa nia.
Po za po zna niu się z de kla ra cja mi i wy słu cha niu pre zen ta cji za pro szo -

nych Pre ze sów firm, Za rząd po sta no wił jed no myśl nie przy jąć w po czet
człon ków Izby na stę pu ją ce fir my:
1) Se fa ko S.A. z sie dzi bą w Sę dzi szo wie,
2) Pol skie Pro duk ty Plus Sp. z o.o. z sie dzi bą w Bier nat kach k. Że laz ko -

wa 
Pre zen ta cji wy ni ków fi nan so wych Izby za III kwar tał 2010 r. do ko nał

Dy rek tor S. Kry stek. Po III kwar ta łach wy nik fi nan so wy Izby jest mi ni -
mal nie do dat ni. Do dat ni wy nik Izba za wdzię cza przede wszyst kim przy -
cho dom z dzia łal no ści go spo dar czej, w tym głów nie z or ga ni zo wa nych
szko leń, se mi na riów i kon fe ren cji. Przy cho dy ze skła dek człon kow skich
sta no wią ok. 1/3 przy cho dów cał ko wi tych Izby. Ni ska, jak do tej po ry,
ścią gal ność skła dek człon kow skich jest spo wo do wa na kwar tal ną for mą
ich opła ca nia, co nie jed no krot nie opóź nia wpła tę ze wzglę du na we -
wnętrz ne re gu la cje firm człon kow skich. Dy rek tor Kry stek za pew nił rów -
nież o zwięk sze niu ścią gal no ści skła dek człon kow skich do koń ca ro -
ku 2010.

W trak cie po sie dze nia pod nie sio no kwe stię zmniej sza nia się przy cho -
dów uzy ski wa nych ze skła dek. Wpływ na to ma przede wszyst kim po stę -
pu ją ca kon so li da cja firm człon kow skich i w efek cie zmniej sze nie się licz -
by człon ków.

Pod czas ob rad pod nie sio no rów nież kwe stię zmia ny pod sta wy i spo so -
bu na li cza nia skła dek człon kow skich. Pro po zy cja win na więc wziąć
pod uwa gę, ja ko pod sta wę wy li cza nia wy so ko ści skła dek za da ny rok, zy -
ski osią gnię te przez fir mę człon kow ską za rok po przed ni, a nie, jak do tej
po ry, licz bę za trud nio nych. Za rząd prze dys ku to wał moż li wo ści ta kiej pro -
po zy cji. 

Zgod nie z usta le nia mi, Dy rek cja Biu ra ob ser wo wa ła trend jed no stek
fun du szu in we sty cyj ne go Pio ne er Sta bil ne go Wzro stu –- FIO. War tość
jed no stek fun du szu wzro sła od po cząt ku 2010 ro ku o 7,20 zł, co sta no wi
przy rost fun du szu o 3,5 %. To po zwo li ło tyl ko na czę ścio wą od bu do wę
po nie sio nych w ro ku 2008 strat.

Osta tecz nie po sta no wio no sprze dać jed nost ki fun du szu do koń ca grud -
nia 2010 r. Człon ko wie Za rzą du jed no gło śnie przy chy li li się do pro po zy -
cji ulo ko wa nia środ ków ze sprze da ży fun du szu w bez piecz ne lo ka ty ban -
ko we z opro cen to wa niem co naj mniej 4 % rocz nie. 

Wy wią za ła się dys ku sja na róż ne, ak tu al ne pro ble my bran ży ener ge -
tycz nej w Pol sce. Naj wię cej uwa gi po świę co no ogra ni cze niom emi sji CO2
i spo so bo wi przy szłe go roz dzia łu upraw nień do je go emi sji. W wy ni ku
oży wio nej dys ku sji zgod nie usta lo no, iż więk szą od po wie dzial ność za sta -
bi li za cję bran ży ener ge tycz nej po wi nien prze jąć na sie bie Rząd. Po sta wio -
no po stu lat, aby sy tu acja w ener ge ty ce sta ła się mo ty wem prze wod nim na -
sze go prze wod nic twa w Ra dzie UE, przy pa da ją ce go na dru gą po ło wę ro -
ku 2011. Pod ję to tak że te mat bio ma sy, jej współ spa la nia i spa la nia w elek -
trow niach i elek tro cie płow niach. Wy ra żo no oba wę, czy bę dzie wy star cza -
ją ca po daż bio ma sy pol skie go po cho dze nia zwłasz cza, że są bu do wa ne
blo ki tyl ko na spa la nie bio ma sy. Człon ko wie Za rzą du wy ra zi li po waż ne
oba wy, je śli cho dzi o przy szłość pol skiej ener ge ty ki, wo bec po li ty ki Unii
Eu ro pej skiej. Pro ble my i za gro że nia pol skiej ener ge ty ki mu szą być przez
rząd ostro sta wia ne i roz wią zy wa ne, by unik nąć kry zy su ener ge tycz ne go.
Brak re gu la cji praw nych do ty czą cych in we sty cji oraz dą że nia do płat no -
ści za upraw nie nia do emi sji CO2, spo wo do wać mo gą nie do bór ener gii

elek trycz nej i jej wy so kie ce ny po zba wia ją ce  kon ku ren cyj no ści pol ską go -
spo dar kę.

Za rząd po sta no wił wy pra co wać wspól ne sta no wi sko Izby i skie ro wać je
do Ja na Krzysz to fa Bie lec kie go, Prze wod ni czą ce go Ra dy Go spo dar czej
przy Pre ze sie Ra dy Mi ni strów. Biu ro Izby przy go tu je te zy do ta kie go sta -
no wi ska. 

Pod nie sio no też moż li wość sfi nan so wa nia ak cji me dial nej, któ ra zwró -
ci ła by uwa gę Rzą du na pa lą ce pro ble my bran ży ener ge tycz nej. Ta ką ak cję
mu sia ły by sfi nan so wać wiel kie fir my ener ge tycz ne.

Dy rek tor S. Kry stek omó wił po krót ce prze bieg spo tka nia z Se kre ta rzem
Sta nu w Mi ni ster stwie Skar bu Pań stwa Ja nem Bu rym, któ re od by ło
się 16 wrze śnia br. Do ty czy ło ono za gro żeń pły ną cych ze stro ny za an ga -
żo wa nia się azja tyc kich przed się biorstw w in we sty cje na pol skim ryn ku
ener ge tycz nym. Na spo tka niu z Mi ni strem Bu rym zo sta ło za pre zen to wa -
ne sta no wi sko wy pra co wa ne przez fir my człon kow skie IGE OŚ: Al stom
Po wer Sp. z o.o, Ra fa ko S.A., Mo sto stal War sza wa S.A. oraz Po li mex-
Mo sto stal S.A.

Wy wią za ła się dys ku sja do ty czą ca sta no wi ska, ja kie po wi nien za jąć
Za rząd Izby wo bec co raz więk sze go udzia łu firm azja tyc kich w pol skiej
ener ge ty ce. Pre ze si Ró żac ki oraz Ko wal ski przed sta wi li me cha ni zmy
dzia ła nia, któ ry mi po słu gu ją się fir my azja tyc kie, w ce lu eks pan sji
na ener ge tycz ne ryn ki eu ro pej skie oraz za gro że nia z ta kich dzia łań wy ni -
ka ją ce. Spra wa do ty czy m.in. wy so kich sub wen cji oraz bez pro cen to wych
kre dy tów, ofe ro wa nych przez rzą dy kra jów azja tyc kich ro dzi mym fir -
mom, któ re za mie rza ją in we sto wać w ener ge ty kę eu ro pejską. Jed ną
z form ochro ny przed kon ku ren cją azja tyc ką, ja ka zo sta ła za pro po no wa -
na w trak cie po sie dze nia Za rzą du jest, miesz czą ce się w gra ni cach prze -
pi sów pra wa, sto so wa nie przez pol skie fir my w swych za pi sach ta kich
wa run ków i re guł, któ re da wa ły by ró wne szan se fir mom pol skim i za gra -
nicz nych w wa run kach prze tar go wych. W tym ce lu wspo mnia ny wy żej
ze spół, któ ry za an ga żo wał się w wy pra co wa nie sta no wi ska wo bec azja -
tyc kiej kon ku ren cji, opra co wał sze ścio punk to wy do ku ment, do któ re go
pol scy in we sto rzy mo gli by się od wo ły wać przy for mu ło wa niu swo ich
zapi sów.

Wy wią za ła się dys ku sja na te mat sto sow no ści przed sta wio ne go do ku -
men tu oraz za in te re so wa nia firm pry wat nych wpro wa dza niem ta kich
regulacji. Zgod nie pod kre ślo no, iż do ku ment ten nie jest w ża den spo sób
wią żą cy, jest je dy nie zbio rem su ge stii, a je go za le ce nia miesz czą się w ra -
mach obo wią zu ją ce go pra wa i ma ją za za da nie za bez pie czyć in te re sy pol -
skich wy ko naw ców i in we sto rów.

Dy rek tor S. Kry stek omó wił spra wę pro po no wa nej or ga ni za cji kon fe -
ren cji w Bruk se li na te mat pro ble mów i po stu la tów pol skiej ener ge ty ki.
Biu ro Izby w po ro zu mie niu z Mi ni ster stwem Spraw Za gra nicz nych wy ra -
zi ło go to wość zor ga ni zo wa nia ta kiej kon fe ren cji w li sto pa dzie br. i zwró -
ci ło się do sze fów czte rech pol skich ugru po wań ener ge tycz nych o udział
i sfi nan so wa nie tej kon fe ren cji. Żad na z czte rech grup ener ge tycz nych nie
za re ago wa ła na pro po zy cję Biu ra Izby, w związ ku z czym pro po zy cja upa -
dła i kon fe ren cja nie zo sta ła zor ga ni zo wa na.

Dy rek tor Kry stek uwa ża, że MSZ mo gło by się zwró cić do kie row nic -
twa re sor tu go spo dar ki z pro po zy cją zor ga ni zo wa nia kon fe ren cji w Bruk -
se li i wów czas by ła by szan sa na po zy tyw ny od zew ugru po wań ener ge -
tycz nych.

Dy rek tor Kry stek omó wił plan or ga ni zo wa nych przez Izbę im prez
w IV kwar ta le 2010 ro ku i pierw szym pół ro czu 2011 r. Za de kla ro wał rów -
nież go to wość Izby do współ pra cy przy or ga ni za cji kon fe ren cji, któ rych
po my sło daw ca mi by ły by fir my człon kow skie IGE OŚ. 

Za chę cał tak że fir my człon kow skie do skła da nia ofert spon sor skich
na im pre zy or ga ni zo wa ne przez Izbę, co wpły nę ło by na spa dek kosz tów
udzia łu uczest ni ków.
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16 wrze śnia za koń czy ły się w Biel sku-Bia łej naj więk sze w bran ży
elek tro ener ge tycz nej mię dzy na ro do we tar gi ENE REG TAB 2010.
Opusz cza ją cy te re ny eks po zy cji pod Szyn dziel nią mie li wie le słów
uzna nia dla po nad 620 wy staw ców, któ rzy w bar dzo efek tow ny spo -
sób przed sta wi li naj now sze apa ra ty i urzą dze nia znaj du ją ce za sto so -
wa nie nie tyl ko w ener ge ty ce za wo do wej, ale w wie lu in nych dzie dzi -
nach prze my słu. 

Wśród wy staw ców by li pra wie wszy scy wio dą cy pro du cen ci, dys -
try bu to rzy i usłu go daw cy zwią za ni z ener ge ty ką i elek tro tech ni ką. By -
ła to tak że do sko na ła oka zja do za po zna nia się z naj now szy mi roz wią -
za nia mi w za kre sie au to ma ty ki prze my sło wej po wszech nie wy stę pu -
ją cej w na pę dach ma szyn elek trycz nych i ukła dach ste ro wa nia. Spe -
cja li stycz ne opro gra mo wa nie i pod ze spo ły dla au to ma ty ki sta no wi ły
tak że zna czą ca część eks po zy cji tar go wej. Kwe stie po mia rów ener gii,
zdal ne go od czy tu licz ni ków i sys te mów roz li czeń, a na wet ste ro wa nia
po py tem, to ko lej na szyb ko roz wi ja ją ca się dzie dzi na re pre zen to wa na
na tar gach.

Spo śród 58 wy ro bów zgło szo nych do kon kur su tar go we go na naj -
bar dziej wy róż nia ją cy się pro dukt, ko mi sja kon kur so wa wy róż ni ła 20
pro duk tów cie szą cy mi się wy so kim pre sti żem, w tym pu cha rem Mi ni -
stra Go spo dar ki, pu cha rem PTPi REE, sta tu et ką PSE-OPE RA TOR,
me da la mi PGE ENER GIA OD NA WIAL NA. Z peł ną li stą wy róż nio -
nych pro duk tów moż na za po znać się na stro nie www.ener ge tab.pl.

Do peł nie niem eks po zy cji wy staw ców by ły licz ne kon fe ren cje, se -
mi na ria i pre zen ta cje. Wśród spe cja li stycz nych kon fe ren cji du żym za -
in te re so wa niem cie szy ła się zor ga ni zo wa na przez PGE EO, PSE -Ope -
ra tor i Sto wa rzy sze nie Od na wial nej Ener gii. Jej ce lem by ło do star cze -
nie słu cha czom rze tel nej i wie lo stron nej in for ma cji o szan sach i uwa -
run ko wa niach roz wo ju źró deł ener gii od na wial nej w Pol sce.

Na eks po zy cjach tar go wych ła two da ło się za uwa żyć ro sną ce za -
in te re so wa nie firm sto so wa niem efek tyw nych ener ge tycz nie tech no -
lo gii i po zy ski wa niem ener gii z od na wial nych źró deł. Uwa gę zwie -
dza ją cych przy ku wa ły np. pół prze wod ni ko we źró dła świa tła, czy
oświe tle nie dro go we wy ko rzy stu ją ce dio dy LED. Na to miast Gru pa
TAU RON – Part ner Ge ne ral ny tar gów – zor ga ni zo wał wśród zwie -
dza ją cych kon kurs pro mu ją cy sto so wa nie efek tyw nych źró deł
świa tła.

Pa tro nat ho no ro wy nad ENER GE TAB 2010 ob jął Mi ni ster Go spo -
dar ki – Wi ce pre mier Wal de mar Paw lak a tak że: Pre zes Sto wa rzy -
sze nia Elek try ków Pol skich – prof. Je rzy Bar glik, pre zes Pol skie go
To wa rzy stwa Prze sy łu i Roz dzia łu Ener gii Elek trycz nej – Ar tur Ró -
życ ki oraz Pre zy dent Biel ska – Bia łej – Ja cek Kry wult.

Du żym za in te re so wa niem cie szy ła się eks po zy cja w no wej, wie lo -
funk cyj nej ha li, któ ra bar dzo spodo ba ła się za rów no wy staw com jak
i zwie dza ją cym. Do bra po go da w dniach tar go wych spo wo do wa ła, że
zwie dza nie uro kli wie po ło żo nych u stóp Szyn dziel ni te re nów o po -
wierzch ni po nad 3 ha eks po zy cji ple ne ro wych i w pa wi lo nach na mio -
to wych, by ło przy jem no ścią sa mą w so bie. 

Zre ali zo wa ne w ostat nich dwóch la tach in we sty cje dro go we, umoż -
li wia ją ce do tar cie z dwóch stron do ob szer nych par kin gów zde cy do -
wa nie po pra wi ły spraw ność do jaz du do ZIAD -u.

Mi mo to bar dzo wy so ka fre kwen cja zwie dza ją cych, któ rych licz ba
prze kro czy ła 15 tys. po wo do wa ła okre so we wy dłu ża nie cza su do jaz -
du do par kin gów – szcze gól nie w pierw szych dwóch dniach tar gów.

Na tar gach obec na by ła tak że ze swym sto iskiem Izba, w któ rym
wy sta wia ły się rów nież fir my: Tar gi Kiel ce Sp. z o.o. i BI RE TA
PRO FES SIO NAL TRANS LA TIONS KEM PIŃ SKA & WOŹ -
NIA KOW SKA s.c. Na to miast Ry szard Po po wicz, za stęp ca Dy rek -
to ra Ge ne ral ne go Izby peł nił funk cję człon ka ko mi sji kon kur so -
wej tar gów.

Or ga ni za tor tar gów – ZIAD Biel sko-Bia ła SA, w przy szłym ro -
ku za pra sza na to naj więk sze spo tka nie ener ge ty ków w dniach
od 13–15 wrze śnia 2011 r.
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NO WA STRA TE GIA ENER GE TYCZ NA
NIE MIEC

Niem cy opra co wa ły dla sie bie no wą stra te gię ener ge tycz ną, któ ra
przy ję ta zo sta ła 28 wrze śnia. Eks per ci oce nia ją, że do ku ment ten bę -
dzie sil nie od dzia ły wał na in ne pań stwa w Eu ro pie i po za nią. 

Stra te gia po świę co na zo sta ła na stę pu ją cym za gad nie niom: od na -
wial ne źró dła ener gii, efek tyw ność ener ge tycz na, elek trow nie ato mo -
we i na pa li wa ko pal ne, in fra struk tu ra sie cio wa i in te gra cja od na wial -
nych źró deł ener gii, efek tyw ność ener ge tycz na bu dyn ków, trans port,
ba da nia i no we tech no lo gie, uwa run ko wa nia ze wnętrz ne oraz ak cep -
ta cja spo łecz na. Bar dzo am bit ne pla ny do ty czą ce od na wial nych źró deł
ener gii prze wi du ją udział tych źró deł w cał ko wi tym po py cie na ener -
gię na po zio mie 60% do ro ku 2050. Cel zwią za ny z ogra ni cze niem zu -
ży cia ener gii o 25% – od po wia da ją cy zwięk sze niu efek tyw no ści wy -
ko rzy sta nia ener gii o 2,3% rocz nie – ro bi jesz cze więk sze wra że nie.
We dług nie miec kich przed się biorstw re al ne moż li wo ści zwięk sze nia
efek tyw no ści to 1,7% rocz nie. Zna cze nie pa liw ko pal nych nie zo sta ło
roz wi nię te w do ku men cie, zaś po ten cjał tech no lo gii wy chwy ty wa nia
i prze cho wy wa nia wę gla po mi nię to.

Część Stra te gii do ty czą ca uwa run ko wań ze wnętrz nych kon cen tru je
się na zin te gro wa nych po li ty kach eu ro pej skich i mó wi o pla nach pro -
mo wa nia przez Niem cy roz wo ju sie ci eu ro pej skiej nie za leż nie od ist -
nie ją ce go dzie się cio let nie go pla nu roz wo ju Or ga ni za cji Eu ro pej skich
Ope ra to rów Sie ci Prze sy ło wych (ENT SO -E) i Agen cji ds. Współ pra -
cy Re gu la to rów Ener gii (ACER). Du że zna cze nie ma dla Nie miec
utwo rze nie wspól ne go ryn ku ener gii i ga zu, uzy ska nie efek tyw no ści
ener ge tycz nej na po zio mie 20%, har mo ni za cja za sad wspie ra nia roz -
wo ju od na wial nych źró deł ener gii i utrzy ma nie funk cjo no wa nia Eu ro -
pej skie go Sys te mu Han dlu Emi sja mi po ro ku 2013. Ude rza ją ce jest
za ło że nie do ty czą ce im por tu na du żą ska lę ener gii ze źró deł od na wial -
nych, np. ener gii sło necz nej z Pół noc nej Afry ki. Przy ję to jed no cze -
śnie, że zmniej szy się kra jo we wy twa rza nie ener gii elek trycz nej
z 636,5 TWh w ro ku 2008 do 290,6 TWh w ro ku 2050. Jed na trze cia
za po trze bo wa nia Nie miec na ener gię po kry wa na bę dzie eks por tem
z Eu ro py i spo za niej, a zdol no ści prze sy ło we po łą czeń mię dzy sys te -
mo wych zo sta ną zwięk szo ne trzy krot nie. Re ali za cja tych pla nów
przez Niem cy wy ma ga ła bę dzie z pew no ścią ści słej współ pra cy z in -
ny mi kra ja mi eu ro pej ski mi.

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 18-10-2010

BEZ PIE CZEŃ STWO DO STAW
W RE GIO NIE MO RZA BAŁ TYC KIE GO
Per spek ty wy zin te gro wa nia bał tyc kie go ryn ku ener gii z ryn kiem

UE oraz za pew nie nie re gio no wi bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go by ły
w ostat nim okre sie przed mio tem wie lu dwu stron nych spo tkań li de rów
kra jów Mo rza Bał tyc kie go, Nie miec oraz Pol ski. Przy wód cy opo wia -
da ją się za po głę bie niem in te gra cji obu ryn ków, a tak że ko or dy na cją
dzia łań do ty czą cych pro jek tów ener ge tycz nych, włą cza jąc w to bu do -
wę no wej elek trow ni ato mo wej na Li twie.

Pod czas swej po dró ży po kra jach Bał tyc kich we wrze śniu 2010 ro -
ku, kanc lerz Nie miec An ge la Mer kel de kla ro wa ła po li tycz ne po par cie
dla bu do wy no wej elek trow ni ją dro wej na Li twie i obie cy wa ła zwięk -
sze nie wy sił ków rzą du nie miec kie go w ce lu pro mo wa nia in we sty cji
wśród po ten cjal nych in we sto rów. Za pew nie nia te zo sta ły po zy tyw nie
przy ję te przez rząd li tew ski, któ ry po szu ku je in we sto rów stra te gicz -
nych dla no wej elek trow ni w Vi sa gi nie, bu do wa nej w ce lu za stą pie nia

wy łą czo nej z pra cy w ro ku 2009 elek trow ni Igna li na. Pla no wa ny ter -
min przy łą cze nia no wych mo cy wy twór czych do sie ci to rok 2018.
Kra je Bał tyc kie za bie ga ją o więk sze po li tycz ne za an ga żo wa nie Pol ski
w ten pro jekt. Pod czas ostat niej run dy od no śnych roz mów w po ło wie
wrze śnia b.r. pre zy dent Bro ni sław Ko mo row ski ak cen to wał chęć
przy stą pie nia Pol ski do przed się wzięć ener ge tycz nych po dej mo wa -
nych w re gio nie. Jed no cze śnie Pol ska roz wa ża bu do wę do ro ku 2020
no wej elek trow ni ato mo wej na swo im te ry to rium.

Stro na li tew ska pod no si rów nież kwe stię neu tral ne go sta no wi ska
UE wo bec przy go to wań do bu do wy elek trow ni ją dro wej w Ka li nin -
gra dzie przez Ro sję, któ rej pierw szy re ak tor ma roz po cząć pra cę w ro -
ku 2016. Prze zna cze niem tej in we sty cji jest za opa try wa nie w ener gię
elek trycz ną kra jów Mo rza Bał tyc kie go, Pol ski oraz Nie miec, a więc
bę dzie ona kon ku ro wa ła z elek trow nią w Vi sa gi nie. Za sad ność bu do -
wy kil ku elek trow ni nu kle ar nych w re gio nie jest przez wie lu eks per -
tów kwe stio no wa na.

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 23-09-2010

UKRA INA W EU RO PEJ SKIEJ
WSPÓL NO CIE ENER GE TYCZ NEJ

W dniu 26 wrze śnia b.r. Ukra ina, re pre zen to wa na przez mi ni stra ds.
pa liw i ener gii Ju ri ja Boj ko, pod pi sa ła pro to kół przy stą pie nia do Eu -
ro pej skiej Wspól no ty Ener ge tycz nej. Dzię ki te mu moż li we jest peł no -
praw ne uczest nic two Ukra iny we Wspól no cie, w któ rej od ro ku 2006
po sia da ła sta tus ob ser wa to ra. Uzy ska nie człon ko stwa w or ga ni za cji
opóź nia ło się z uwa gi na po li tycz ne za wi ro wa nia, brak sta bi li za cji
eko no micz nej oraz nie spój no ści w im ple men ta cji od no śnych re gu la cji
praw nych i nie wdro że nie pra wa ga zo we go.

Trak tat Wspól no ty Ener ge tycz nej zo stał pod pi sa ny w Ate nach w ro -
ku 2005, a wszedł w ży cie w lip cu na stęp ne go ro ku. Ma ją ca swo je biu -
ro w Wied niu, fi nan so wa na przez UE in sty tu cja mia ła po cząt ko wo sta -
no wić ra my dla współ pra cy na rzecz ryn ku ener gii w Eu ro pie Po łu -
dnio wo -Wchod niej. Z uwa gi na wy da rze nia ta kie jak kry zys ga zo wy
w stycz niu 2009 ro ku, współ pra ca zo sta ła za cie śnio na i do sto so wa ne
zo sta ły jej pod sta wy praw ne. Mi sją Wspól no ty jest obec nie pro mo wa -
nie wśród państw są siedz kich UE za sad praw nych do ty czą cych ener -
ge ty ki obo wią zu ją cych w Unii.

Ukra iń ski mi ni ster pod kre ślał, że w związ ku z ak ce sją ryn ki ener gii
elek trycz nej i ga zu zo sta ną otwar te dla przed się biorstw eu ro pej skich,
i że Ukra ina jest go to wa do eks por tu elek trycz no ści i ga zu. Kraj ten za -
mierza rów nież dą żyć do efek tyw ne go wy ko rzy sty wa nia ener gii elek -
trycz nej i kon ty nu ować im ple men ta cję pra wa UE, zgod nie z przy ję -
tym w pro to ko le ra ty fi ka cyj nym har mo no gra mem dzia łań. W szcze -
gól no ści prze wi du je się syn chro ni za cję ukra iń skie go sys te mu elek tro -
ener ge tycz ne go z sys te mem eu ro pej skim, za wy jąt kiem wy spy Bursz -
tyn, któ ra po zo sta nie czę ścią sys te mu ro syj skie go.

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 26-10-2010

18. KON FE REN CJA ME DE LEC
W ter mi nie 27–28 wrze śnia od by ła się w Al gie rze 18. do rocz na kon -

fe ren cja ME DE LEC, or ga ni za cji sku pia ją cej in sty tu cje dzia ła ją ce
na ryn ku ener gii elek trycz nej w re gio nie Mo rza Śród ziem ne go.

Pierw sze go dnia oma wia ne by ły za gad nie nia zwią za ne z ko or dy na -
cją ope ra cji sie cio wych oraz ko or dy na cją struk tur i pro ce sów dla po -
trzeb syn chro ni za cji po łą cze nia po mię dzy Hisz pa nią i Sy rią. Te ma ty
te zwią za ne są z pro jek tem Me dring, któ re go ce lem jest po łą cze nie
sys te mów elek tro ener ge tycz nych państw śród ziem no mor skich, two -
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rzą cych obec nie czte ry nie za leż ne pod sys te my. Wnio ski są ta kie, że
dal szy po stęp prac wy ma ga uzgod nień na szcze blach mi ni ste rial nych
oraz ko or dy na cji tych uzgod nień przez ME DE LEC.

Rów no le gle, dys ku to wa no nad wpły wem od na wial nych źró deł
ener gii na sta bil ność pra cy sys te mu. Uczest ni cy kon fe ren cji z Eu ro py
wska zy wa li na uprzy wi le jo wa ny do stęp te go ty pu źró deł wy twór -
czych do sie ci w UE oraz za stę po wa nia źró deł kon wen cjo nal nych
przez źró dła zie lo ne, co wy ni ka z przy ję te go po dej ścia do ta ry fo wa -
nia. Po ja wia ją ce się w związ ku z tym pro ble my, to ko niecz ność za -
pew nie nia zrów no wa żo ne go roz wo ju i bez pie czeń stwa sys te mów,
a tak że wy star cza ją cych mo cy do przy wró ce nia ich do pra cy. Od ręb ną
spra wą jest roz wój mor skich źró deł wia tro wych, któ ry zwięk sza nie -
rów no wa gę po mię dzy po da żą a po py tem na ener gię oraz wy mu sza bu -
do wę no wych li nii prze sy ło wych.

Dru gi dzień kon fe ren cji po świę co ny był wy mia nie in for ma cji na te mat
re ali zo wa nych za dań bu do wy po łą czeń. Ope ra tor tu rec kie go sys te mu
prze sy ło we go po in for mo wał o po zy tyw nych wy ni kach te stów syn chro -
nicz nej pra cy sys te mów Tur cji i ENT SO -E. Dys ku to wa no rów nież
nad nie uda nym po łą cze niem sys te mów Tu ne zji i Li bii w kwiet niu te go
ro ku, pla nach bu do wy ka bla pod mor skie go po mię dzy Tu ne zją i Sy cy lią,
a tak że o przy szło ści ist nie ją ce go po łą cze nia ka blo we go mię dzy Tur cją
i Sy rią w przy pad ku po łą cze nia sys te mu tu rec kie go z eu ro pej skim. 

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 14-10-2010

6. EU RO PEJ SKIE FO RUM
PA LIW KO PAL NYCH

W dniach 18 i 19 paź dzier ni ka mia ło miej sce 6. Ber liń skie Fo rum
Pa liw Ko pal nych, któ re zgro ma dzi ło przed sta wi cie li kra jów eu ro pej -
skich i OECD, prze my słu, a tak że sto wa rzy szeń i po li ty ków z UE oraz
państw człon kow skich. Roz mo wy do ty czy ły po li tycz nych ini cja tyw
UE, któ re ma ją do pro wa dzić do po wsta nia go spo dar ki „wol nej od wę -
gla” (ang. de car bo ni sed eco no my), za pew nić bez pie czeń stwo ope ra cji
po za sta łym lą dem, do pro wa dzić do wdro że nia tech no lo gii wy chwy -
ty wa nia i prze cho wy wa nia CO2 (CCS) oraz do po pra wy wy ko rzy sta -
nia su row ców lo kal nych.

Przed sta wi cie le Ko mi sji Eu ro pej skiej prze ka za li ak tu al ne in for ma -
cje o pro ce do wa nych ak tach praw nych do ty czą cych ener ge ty ki,
w szcze gól no ści Pa kie cie In fra struk tu ry Ener ge tycz nej, Stra te -
gii 2020, Ma pie Dro go wej 2050 i Pla nie Dzia łań na Rzecz Efek tyw -
no ści Ener ge tycz nej. Stra te gia 2020, któ ra 2 grud nia b.r. ma zo stać za -
ak cep to wa na przez Ra dę ds. Ener gii, okre śla kon kret ne ini cja ty wy po -
li tycz ne, któ re ma ją wspie rać har mo no gram dzia łań na rzecz re ali za -
cji Stra te gii. Ko mu ni kat do ty czą cy Ma py Dro go wej 2050 spo dzie wa -
ny jest na je sie ni 2011 ro ku; dłu go ter mi no we pro jek cje bę dą opie ra ły
się na oce nie kil ku na stu sce na riu szy. Pra ce re ali zo wa ne są we współ -
pra cy z Dy rek cja Ge ne ral ną ds. Kli ma tu i Trans por tu, któ ra opu bli ku -
je po dob ne pla ny. Plan Dzia łań na Rzecz Efek tyw no ści Ener ge tycz nej
– do ku ment o cha rak te rze stra te gicz nym za po wia da ją cy przy szłe dzia -
ła nia, ma zo stać przy ję ty na po cząt ku przy szłe go ro ku.

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 25-10-2010

HAN DEL PRA WA MI
DO EMI SJI NOX I SO2

W dniu 30 wrze śnia Bu si ness Eu ro pe, sto wa rzy sze nie re pre zen tu ją -
ce or ga ni za cje biz ne so we na szcze blu eu ro pej skim, zor ga ni zo wa ło se -
mi na rium do ty czą ce ryn ków ob ro tu upraw nie nia mi do emi sji tlen ków
azo tu i dwu tlen ku siar ki.

Ko mi sja Eu ro pej ska roz wa ża wpro wa dze nie ryn ku emi sji dwu tlen -
ku siar ki i tlen ków azo tu od kil ku na stu lat. Wy cią ga jąc wnio ski z nie -
uda nej pró by wdro że nia Dy rek ty wy w spra wie emi sji prze my sło wych
w ro ku 2007, Ko mi sja zle ci ła kon sul ta cje, aby oce nić moż li wo ści
wpro wa dze nia no wych za sad po stę po wa nia z ty mi sub stan cja mi
na ob sza rze ca łej UE. Re zul ta ty za koń czo nych la tem te go ro ku ana liz
wska zu ją we dług wy ko naw cy na po trze bę przy ję cia ujed no li co nych

w ska li UE za sad, któ re by ły by bar dziej efek tyw ne niż obec nie sto so -
wa ne po dej ście na ka zo wo -kon tro l ne.

Ta kie wy ni ki kon sul ta cji nie prze ko nu ją stron za in te re so wa nych,
któ re wy ka zu ją ma łe za in te re so wa nie no wy mi po my sła mi. Przed sta -
wi cie le prze my słu opo wia da ją się za wła ści wym wdro że niem już ist -
nie ją cych prze pi sów, włą cza jąc w to uzgod nio ną w ostat nim okre sie
Dy rek ty wę w spra wie emi sji prze my sło wych, co uwa ża ją za wy star -
cza ją ce dla re gu la cji za gad nień zwią za nych z ja ko ścią po wie trza. 

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 08-10-2010

SIEĆ PRO JEK TÓW
DE MON STRA CYJ NYCH IN STA LA CJI CCS

Za ini cjo wa ne przez Ko mi sję Eu ro pej ską w ro ku 2009 za da nie pn.
Sieć Pro jek tów De mon stra cyj nych In sta la cji Wy chwy ty wa nia i Prze -
cho wy wa nia CO2 zo sta ło w peł ni uru cho mio ne. Przed się wzię cie ma
do pro wa dzić do ro ku 2020 do ko mer cyj nej do stęp no ści tech no lo gii
wy chwy ty wa nia i prze cho wy wa nia CO2 (CCS). 

Ce lem utwo rze nia Sie ci by ła w szcze gól no ści chęć iden ty fi ka cji do -
brych prak tyk, do świad czeń i re ko men da cji zwią za nych z re ali za cją
in sta la cji de mon stra cyj nych na wiel ką ska lę, a przez to wzbo ga ce nie
wie dzy i do świad czeń uczest ni ków przed się wzię cia. Do dat ko wo Sieć
po win na przy nieść po wszech ną i sil ną iden ty fi ka cję UE z jej uczest ni -
ka mi, po móc pro mo wać ideę przy wódz twa UE w dzie dzi nie CCS
i wpły nąć na zwięk sze nie współ pra cy w tym za kre sie z in ny mi pod -
mio ta mi i kra ja mi. Pod sta wo wym ce lem jest przy tym bu do wa pu -
blicz ne go za ufa nia do wy ko nal no ści i bez pie czeń stwa skła do wa nia
dwu tlen ku wę gla w za so bach geo lo gicz nych.

Pierw sze pro jek ty de mon stra cyj ne za ini cjo wa ne zo sta ły w ra mach Eu -
ro pej skie go Pro gra mu Od bu do wy (ang. EU Re co ve ry Pro gram me) przez
En de sę w Hisz pa nii, Po wer fu el Hat field w Wiel kiej Bry ta nii, Vat ten fall
Jänschwal de w Niem czech, PGE Beł cha tów w Pol sce, Enel Por to Tol le
we Wło szech oraz E. ON i GDF Su ez w Ho lan dii (Rot ter dam). Wa run -
kiem uzy ska nia fi nan so wa nia z UE jest zo bo wią za nie się be ne fi cjen tów
do moż li wie sze ro kie go roz po wszech nie nia re zul ta tów pro jek tu.

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 07-10-2010

ZA TRUD NIE NIE
W ZIE LO NEJ GO SPO DAR CE

W UE ro śnie świa do mość po trze by przej ścia do go spo dar ki przy ja -
znej dla śro do wi ska, co z ko lei ma po zwo lić na bu do wę go spo dar ki
o ni skiej emi sji wę gla i wzmoc nie nie kon ku ren cyj no ści Eu ro py. W po -
szcze gól nych pań stwach wdro żo nych zo sta ło wie le stra te gii do ty czą -
cych ochro ny kli ma tu, ale jak do tąd nie wie le wia do mo o wpły wie tych
dzia łań na za trud nie nie, wa run ki pra cy, ry nek pra cy, itd. Za in te re so -
wa nie tym te ma tem po ja wi ło się w ostat nich mie sią cach, a prze wo dzą -
ca obec nie UE Bel gia przy ję ła pro mo wa nie zie lo ne go za trud nie nia
za prio ry tet.

W dniach 28 i 29 wrze śnia Bel gia zor ga ni zo wa ła kon fe ren cję, któ -
rej ce lem by ła wy mia na po glą dów na te mat moż li we go wpły wu po li -
tyk zwią za nych z ochro ną kli ma tu na miej sca pra cy i po daż pra cy. Do -
mi nu ją cy był po gląd, że po ja wią się du że po trze by ada pta cji ze stro ny
przed się biorstw i pra cow ni ków. Od dzia ły wa nie no wych uwa run ko -
wań mo że być ła go dzo ne po przez lep sze an ty cy po wa nie nie zbęd nych
zmian i od po wied nie za rzą dza nie ni mi. 

W tym kon tek ście Ko mi sja Eu ro pej ska ma opu bli ko wać do koń ca
ro ku 2010, wspól nie z ini cja ty wą „Plan dla no wych za so bów ka dro -
wych i miejsc pra cy”, do ku ment do ty czą cy wpły wu no wej go spo dar -
ki na za trud nie nie. Par la ment Eu ro pej ski wy stą pił z ko lei 7 wrze śnia
do Ko mi sji Eu ro pej skiej z re zo lu cją, wzy wa ją cą do za pro po no wa nia
jesz cze w tym ro ku stra te gii wspie ra ją cej two rze nie miejsc pra cy
w wa run kach zie lo nej go spo dar ki. 

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 20-10-2010
Mag da le na Ryś -Prze szla kie wicz
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1. Wpro wa dze nie

Obec nie pro duk cja ener gii elek trycz nej
na świe cie opar ta jest o sys tem scen tra li zo -
wa ny, moc no za leż ny od struk tu ry sie ci
prze sy ło wej. Sys tem ta ki ma sze reg wad,
do któ rych na le ży za li czyć: stra ty prze sy ło -
we, dłu gi czas bu do wy cen tral nych elek -
trow ni, du że wy ma ga nia in we sty cyj ne itd.
Po do świad cze niach z dzie dzi ny te le in for -
ma ty ki i te le ko mu ni ka cji po ja wi ło się
ostat nio py ta nie czy moż li we by by ło wy -
twa rza nie ener gii w ma łych przy do mo -
wych elek trow niach opar tych na ogni wach
pa li wo wych i wy ko rzy stu ją cych do te go
ce lu gaz. Dzię ki cze mu uzy ska li by śmy
ener gię elek trycz ną z więk szą spraw no ścią
a tym sa mym po niż szej ce nie, a do dat ko -
wo cie pło do pod grza nia wo dy. Roz pro szo -
na ge ne ra cja jest al ter na ty wą dla sys te mu
scen tra li zo wa ne go, a roz wój no wych tech -
no lo gii jak np. mi kro -tur bi ny czy ogni wa
pa li wo we sprzy ja jej wdro że niu tak, że mo -
że ona w przy szło ści od gry wać co raz więk -
szą ro lę w ogól nym po kry ciu za po trze bo -
wa nia na moc elek trycz ną.

Sys te my zde cen tra li zo wa ne za czy na ją
prze wa żać nad sys te ma mi o cen tral nym
roz dzia le dóbr. Ja ko bar dzo wy mow ne
przy kła dy na le ży tu wy mie nić sie ci te le fo -
nii ko mór ko wej i In ter net. Na le ży ocze ki -
wać, iż w nie da le kiej przy szło ści, za cznie
do mi no wać sieć ener ge tycz na do roz dzia łu
ener gii elek trycz nej skła da ją ca się z wie lu
ma łych jed no stek. Sys tem ta ki na zy wa ny
jest roz pro szo nym sys te mem ge ne ra cji
(ang. Di stri bu ted Ge ne ra tion). W sys te mie
tym ener gia elek trycz na bę dzie pro du ko -
wa na przez ma łe źró dła, in sta lo wa ne bez -
po śred nio u od bior ców ener gii i pra cu ją ce
głów nie na ich po trze by.

Roz pro szo ny sys tem dys try bu cji ener gii
elek trycz nej opar ty o sieć po łą czo nych ze
so bą ma łych źró deł bę dzie cha rak te ry zo -
wał się za rów no zmien no ścią ob cią że nia
jak i ak tu al nych cen ener gii elek trycz nej.
Ozna cza to, iż źró dło ta kie bę dzie mu sia ło
na dą żać z ob cią że niem nie tyl ko za zmia -
na mi lo kal ny mi, ale rów nież za ak tu al ną

grą ryn ko wą po mię dzy ku pu ją cy mi i sprze -
da ją cy mi ener gię do sie ci oraz zmia na mi
cen na ryn ku pa liw.

Obec nie ba da nia nad pra cą źró dła w sys -
te mie roz pro szo nym do ty czą głów nie za -
gad nień elek trycz nych – syn chro ni za cja
z sie cią, wpływ ge ne ro wa nych za kłó ceń,
itp. Sa me za gad nie nia zwią za ne ze spo so -
bem eks plo ata cji dłu go ter mi no wym źró dła
są prak tycz nie nie roz po zna ne i nie zba da -
ne. Cześć do stęp nych ana liz do ty czy wy -
łącz nie wy bra nych ele men tów pra cy źró deł
roz pro szo nych.

Ba da nia nad spe cy fi ką pra cy i wpły -
wem na sys tem elek tro ener ge tycz ny pro -
wa dzo ne są w kra ju i za gra ni cą. Wg [1]
roz wój tech no lo gii jest nie zbęd nym
w roz po wszech nie niu wie lu tzw. czy stych
tech no lo gii oraz roz wój ten ma wy mu sić
odej ście od pro ce dur pro gno stycz nych
na rzecz tech nik sce na riu szo wych. Wpływ
roz wo ju ge ne ra cji roz pro szo nej na nie za -
wod ność pra cy sys te mu elek tro ener ge -
tycz ne go zo sta ła przed sta wio na w [2]
z po da niem tak że wa run ków ja kie mu szą
zo stać speł nio ne, stwier dzo no tak że, że
zde cen tra li zo wa ne wy twa rza nie da je
moż li wość zre ali zo wa nia zin dy wi du ali zo -
wa nych wy ma gań od bior ców i czyn ne go
ich udzia łu w ryn ko wej grze po da ży i po -
py tu.

Po da no tak że róż ne aspek ty pra cy tych
źró deł (tech nicz ne, kosz to we, eks plo ata -
cyj ne, śro do wi sko we). Prze pro wa dzo no
tak że ana li zę wpły wu ge ne ra cji roz pro szo -
nej na Kra jo wy Sys te m Elek tro ener ge tycz -
ny. W pra cy też zwró co no uwa gę na nie -
zbęd ność przy go to wa nia sys te mu te le in -
for ma tycz ne go do za rzą dza nia ener ge ty ką
roz pro szo ną w opar ciu o no we na rzę dzia
in for ma tycz ne i no we tech no lo gie te le ko -
mu ni ka cyj ne, w któ ry to aspekt wnio sko -
wa ny pro jekt ba daw czy ma wnieść du ży
wkład. W nad cho dzą cych la tach prze wi du -
je się w Pol sce zna czą cy przy rost mo cy za -
in sta lo wa nej w źró dłach roz pro szo nych.
Pod sta wę do ta kie go roz wo ju stwa rza ją za -
pi sy za war te w: „Za ło że niach po li ty ki
ener ge tycz nej Pol ski do 2020 ro ku”, „Stra -
te gii roz wo ju ener ge ty ki od na wial nej”,
„Re zo lu cji Sej mu RP w spra wie wzro stu
wy ko rzy sta nia ener gii ze źró deł od na wial -

nych”, „Pra wie ener ge tycz nym” i in.
(za [3]).

Więk szość do stęp nych opra co wań do ty -
czy pra wie wy łącz nie za gad nień elek trycz -
nych i elek tro nicz nych, współ pra cy źró dła
roz pro szo ne go z sys te mem elek tro ener ge -
tycz nym [5,6]. Roz pa try wa ne cza sy do ty -
czą war to ści po ni żej 1 se kun dy. Pro po no -
wa ne są róż ne wa rian ty bez piecz ne go spi -
na nia źró dła z sie cią (np. po przez po śred -
nią sieć prą du sta łe go). Roz pa try wa ne są
tak że za gad nie nia pra cy sa mej sie ci elek -
tro ener ge tycz nej [6, 7] włącz nie z uwa run -
ko wa nia mi prze sy ło wy mi. Ana li zo wa ne
tak że by ły za cho wa nia się sie ci elek tro -
ener ge tycz nej z pod łą czo ny mi źró dła mi
roz pro szo ny mi w sy tu acjach awa ryj nych
[8] – tak że do ty czą ce za gad nień elek trycz -
nych.

Ste ro wa nie wie lo ma źró dła mi roz pro -
szo ny mi za po mo cą sie ci In ter net by ło
przed mio tem opra co wa nia [9], w któ rym
by ty tak że uwzględ nia nie aspek ty eko no -
micz ne wspól nej pra cy źró deł. Do ana liz
współ pra cy  – źró dła z sie cią, zbu do wa no
sy mu la tor przy łą cza źró dła pra cu ją cy
w try bie rze czy wi stym [10] lecz ba da no
wy łącz nie elek trycz ne za gad nie nia współ -
pra cy źró dła z sie cią. Ana li zo wa ne cza sy-
do ty czy ły wiel ko ści po ni żej 100 µs. By ły
pro wa dzo ne tak że ana li zy pra cy sa mych
źró deł z punk tu wi dze nia spraw no ści oraz
mo cy, a tak że moż li wo ści pra cy w ko ge ne -
ra cji [11,12].

W do stęp nych da nych li te ra tu ro wych nie
ma da nych do ty czą cych pra cy źró dła
w okre sie dłu go ter mi no wym oraz stra te gii
ja ką na le ży przy jąć pod czas je go eks plo -
ata cji w za leż no ści od zmie nia ją ce go się
ryn ku.

2. Ener ge ty ka
roz pro szo na

Sys tem ener ge ty ki roz pro szo nej po sia da
wie le za let, w tym bar dzo du żą pew ność
za si la nia, wy so ką spraw ność ge ne ro wa nia
ener gii (za rów no elek trycz nej jak sko ja rzo -
nej), bar dzo ela stycz ne do sto so wy wa nie
się do zmian za po trze bo wa nia (za rów no
do bo we go jak i rocz ne go) itp. Sys tem ener -
ge ty ki roz pro szo nej mo że być po rów na ny
w swo jej isto cie i spo so bie dzia ła nia do sie -
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ci In ter net bądź do sie ci te le fo nii ko mór ko -
wych. Źró dło ener gii dla ener ge ty ki roz -
pro szo nej po win no speł niać sze reg wa run -
ków, jak:
• od po wied ni za kres mo cy elek trycz nej

(i ciepl nej);
• spraw ność wy twa rza nia ener gii elek -

trycz nej wyż sza niż w obec nych elek -
trow niach ciepl nych;

• ak cep to wal ne kosz ty in sta la cji;
• moż li wość wy ko rzy sta nia stan dar do -

wych pa liw.
W związ ku z wie lo ma kon fi gu ra cja mi

ty pu ge ne ra tor -pa li wo moż li wych do za -
sto so wa nia w sys te mach ge ne ra cji roz pro -
szo nej, ist nie je po trze ba prze pro wa dze nia
ana li zy wa rian to wej ta kich po ten cjal nych
mi ni -elek tow ni. Urzą dze nia mi pro du ku ją -
cy mi ener gię elek trycz ną, któ re mo gą być
po ten cjal ny mi źró dła mi w sys te mach ge ne -
ra cji roz pro szo nej są [3,4]: sil ni ki tło ko we,
mi kro -tur bi ny, ogni wa pa li wo we, elek -
trow nie wod ne i wia tro we czy też elek -
trow nie pra cu ją ce na źró dłach geo ter mal -
nych (np. ukła dy ORC – Or ga nie Ran ki ne
Cyc le). Pa li wa mi do ta kich mi ni -elek trow -
ni mo gą być na stę pu ją ce związ ki: olej na -
pę do wy, ben zy na, gaz zi em ny, wo dór
(sprę żo ny, cie kły), me tan, me ta nol, eta nol,
bio ma sa itp.

2.1. De fi ni cja
Ener ge ty ka roz pro szo na to jed nost ki wy -

twór cze o mo cy zna mio no wej do 150 MW,
przy łą cza ne bez po śred nio do sie ci roz -
dziel czych lub zlo ka li zo wa ne w sie ci elek -
tro ener ge tycz nej od bior cy, czę sto pro du ku -
ją ce ener gię elek trycz ną z ener gii od na -
wial nych lub nie kon wen cjo nal nych, rów -
nie czę sto w sko ja rze niu z wy twa rza niem
cie pła (CHP).

Trud no jest okre ślić jed no znacz ne kry te -
ria od róż nia ją ce źró dła roz pro szo ne od źró -
deł scen tra li zo wa nych. Za wo do we elek -
trow nie kon den sa cyj ne ma ją mo ce do cho -
dzą ce do ty się cy me ga wa tów. Elek tro cie -
płow nie ko mu nal ne po sia da ją mo ce elek -
trycz ne od kil ku set ki lo wa tów do kil ku me -
ga wa tów, w prze ci wień stwie do mi kro tur -

bin, gdzie moc li czo na jest w ułam kach
me ga wa tów. Prze waż nie, obiek ty o ma łych
mo cach są za li cza ne do źró deł roz pro szo -
nych, a elek trow nie za wo do we trud no jest
trak to wać ja ko źró dła roz pro szo ne. Gra ni -
ca po mię dzy źró dła mi roz pro szo ny mi
i scen tra li zo wa ny mi prze bie ga gdzieś po -
mię dzy. W opi nii au to rów, źró dło moż na
przy pi sać do ge ne ra cji roz pro szo nej
w przy pad ku, gdy pra cu je na po trze by kon -
kret ne go od bior cy (nie prze my sło we go).
Kry te rium to na le ży trak to wać nie ostro.
W za leż no ści od od bior cy, źró dło roz pro -
szo ne mo że po sia dać mo ce od kil ku set ki -
lo wa tów (za si la nie bu dyn ku miesz kal ne -
go) do po je dyn czych me ga wa tów (za si la -
nie bu dyn ku lub gru py bu dyn ków wie lo ro -
dzin nych). Naj czę ściej sto so wa ne źró dła
po sia da ją mo ce w za kre sie mo cy kil ku na -
stu do kil ku dzie się ciu me ga wa tów, rza -
dziej sto su je się źró dła o mo cach po ni żej
jed ne go me ga wa ta, któ re rze czy wi ście mo -
gą pra co wać na po trze by kon kret ne go od -
bior cy. Źró dła roz pro szo ne moż na po dzie -
lić ze wzglę du na ich mo ce zna mio no we
na: 
• Mi kro ener ge ty ka roz pro szo na

1 W – 5 kW.
• Ma ła ener ge ty ka roz pro szo na

1 kW – 5 MW.

• Śred nia ener ge ty ka roz pro szo na
5 MW – 50 MW.

• Du ża ener ge ty ka roz pro szo na
50 MW – 150 MW.
Pod sta wo wą ideą obiek tów ge ne ru ją -

cych ener gię elek trycz ną w zde cen tra li -
zo wa nym sys te mie ener ge tycz nym jest
pra ca przy moż li wie naj wyż szej spraw no -
ści z jed no cze sną moż li wo ścią re gu la cji
mo cy w za kre sie prak tycz nie od ze ra
do stu pro cent war to ści zna mio no wych.
Do dat ko wo jed nost ki ta kie po win ny pra -
co wać moż li wie nie nie uciąż li wie dla ich
użyt kow ni ków (ha łas, czę ste prze glą dy
itp.) Do głów nych wy mo gów tech nicz -
nych ja kie mu szą speł niać źró dła pra cu ją -
ce w ge ne ra cji roz pro szo nej na le ży wy -
mie nić:

• za kres zmian mo cy prak tycz nie od ze -
ra do 100%,

• bez ob słu go wość,
• moż li wość sto so wa nia kla sycz nych pa -

liw (gaz ziem ny, pa li wa płyn ne, wę -
giel).

3. Źró dła ener gii
elek trycz nej prze zna czo ne

do pra cy w sys te mie
ener ge ty ki roz pro szo nej

3.1. Sil ni ki tło ko we
Me cha nicz ny sil nik spa li no wy jest jed -

nym z urzą dzeń wy twór czych sto so wa nych
w go spo dar ce sko ja rzo nej. Zwy kle sil ni ki
tło ko we sto so wa ne są w za kre sie mo cy
elek trycz nej od ok. 10 kW do ok. 1 MW.
Za sa da dzia ła nia sil ni ka jest zbli żo na do ty -
po we go sil ni ka spa li no we go, lecz oprócz
ener gii me cha nicz nej na wa le od zy ski wa ne
jest jed no cze śnie cie pło ze spa lin oraz ele -
men tów me cha nicz nych sil ni ka dla ce lów
użyt ko wych (ogrze wa nia, pod grze wa nia
c.w.u., su sze nia itp.). Dzię ki te mu ta ki sil -
nik w po łą cze niu z ge ne ra to rem prą do twór -
czym two rzy układ do jed no cze sne go wy -
twa rza nia ener gii elek trycz nej i cie pła. Cie -
pło użyt ko we w ty po wym ener ge tycz nym
sil ni ku spa li no wym, po cho dzi głów nie z
• układu chło dze nia płasz cza wod ne go,
• układu chło dze nia mi ski ole jo wej,
• spa lin.

Cie pło z ukła du chło dze nia płasz cza
wod ne go i chło dze nia mis ki ole jo wej od -
pro wa dza ne jest w po sta ci go rą cej wo dy
o tem pe ra tu rze 85–90°C. Z wy mien ni ków
in sta lo wa nych w cią gu spa li no wym otrzy -
my wa na jest wo da lub pa ra o ni skich pa ra -
me trach; tra dy cyj ny układ wy mien ni ków
cie pła po zwa la ob ni żyć tem pe ra tu rę spa lin
do ok. 120°C. Dal szy od zysk cie pła moż li -
wy jest przy wy ko rzy sta niu wy mien ni ków
kon den sa cyj nych (cie pło ni sko tem pe ra tu -
ro we)

Wskaź nik wy ko rzy sta nia ener gii che -
micz nej pa li wa dla ca łe go ukła du wy no si
ok. 60%

3.2. Tur bi ny i mi kro -tur bi ny
Tur bi na ga zo wa (spa li no wa) jest sil ni -

kiem ciepl nym wir ni ko wym ze spa la niem
ze wnętrz nym. Po spa le niu w ko mo rze spa -
la nia ener gia we wnętrz na ga zów spa li no -
wych kie ro wa na jest do tur bi ny, gdzie na -
stę pu je prze mia na na ener gię me cha nicz ną,
na pę dza ją cą ge ne ra tor. 

Tur bi ny ga zo we o mo cach od 500 W
do kil ku set (500) kW to tzw. mi kro -tur bi ny.
W prze ci wień stwie do ma łych tur bin ga zo -
wych (o mo cy więk szej od 1 MW), po sia -
da ją zin te gro wa ny układ sprę żar ka -tur bi -
na -prąd ni ca, pra cu ją przy du żych pręd ko -
ściach wa łu (po wy żej 60 000/min). Pa li -
wem dla mi kro tur bin mo gą być gaz ziem -
ny, pro pan, bio gaz, olej na pę do wy, naf ta,

Rys. 1. Kon cep cja ener ge ty ki roz pro szo nej
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mo gą też pra co wać w sys te mie dwu pa li -
wo wym Osią ga ją one spraw ność ciepl ną
oko ło 25–35%, a w ukła dzie ko ge ne ra cyj -
nym po nad 80%.

3.3. Ogni wa pa li wo we
Ogni wa pa li wo we są jed ny mi z bar dziej

przy szło ścio wych źró deł do pra cy w sys te -
mie ener ge ty ki roz pro szo nej. Obec nie
czte ry ro dza je ogniw pa li wo wych są roz -
wi ja ne na sze ro ką ska lę:
• ogni wa pro to no we (ang. Pro ton

Exchan ge Mem bra ne Fu el Cell
– PEMFC),

• ogni wa fos fo ro we (ang. Phos fo ric Acid
Fu el Cell – PAFC),

• ogni wa wę gla no we (ang. Mol ten Car -
bo na te Fu el Cell – MCFC), oraz

• ogni wa tlen ko we (ang. So lid Oxi de
Fu el Cell – SOFC).

Ogni wo pa li wo we to urzą dze nie elek tro -
che micz ne, któ re kon wer tu je ener gię che -
micz ną pa li wa na ener gię elek trycz ną
w spo sób bez po śred ni. Wszyst kie ogni wa
pa li wo we skła da ją się z dwóch elek trod
(ano dy i ka to dy) oraz elek tro li tu. Dzia ła ją
po dob nie do ogniw wol ta icz nych (ba te rii)
z tym że re agen ty są do star cza ne na bie żą -
co, a nie ma ga zy no wa ne miej sco wo.

Do głów nych za let ogniw pa li wo wych
na le ży za li czyć:
• wy so ką spraw ność ge ne ra cji ener gii

elek trycz nej,
• ni skie po zio my emi sji za rów no ga zów

jak i ha ła su oraz drgań,
• nie za wod ność,
• mo du lar ność,
• do bre cha rak te ry sty ki przy czę ścio -

wych ob cią że niach.

3.4. Ukła dy ORC
(elek trow nie geo ter micz ne,
na bio ma sę)

Or ga nic Ran ki ne Cyc le – ORC są to
ukła dy pra cu ją ce w obie gu si łow ni pa ro -
wej, w któ rych czyn ni kiem ro bo czym nie
jest wo da a wy bra ny zwią zek or ga nicz ny.
Pierw sza eks pe ry men tal na elek trow nia
ORC po wsta ła w ro ku 1967 w miej sco wo -
ści Pa ra tun ka (Kam czat ka, Ro sja), elek -
trow nia ta o mo cy 680 kWe za si la na by ła
wo dą geo ter mal ną o temp. 81°C. Od tam -
te go cza su na ca łym świe cie zo sta ło za in -
sta lo wa nych set ki me ga wa tów w ukła -
dach ORC, głów nie wy ko rzy sty wa nych
ko mer cyj nie lub ja ko in sta la cje pi lo ta żo -
we.

Ukła dy ORC cha rak te ry zu ją się sto sun -
ko wo ni ską spraw no ścią ge ne ro wa nia

ener gii elek trycz nej (do 15%) w po rów na -
niu z in ny mi ukła da mi. Zwią za ne jest to
z tym, iż ukła dy te są wy ko rzy sty wa ne
przede wszyst kim do za go spo da ro wy wa -
nia ni sko tem pe ra tu ro wych źró deł cie pła
po cho dzą ce go np. z ko tłów opa la nych bio -
ma są, źró deł geo ter mal nych, in sta la cji
prze my sło wych bądź ko lek to rów sło necz -
nych.

Ukła dy ORC wy ko rzy stu ją związ ki or -
ga nicz ne (wę glo wo do ry) ja ko czyn nik ro -
bo czy w ce lu moż li wie do kład ne go do sto -
so wa nia pa ra me trów pra cy do tem pe ra tur
źró deł cie pła. Lek kie wę glo wo do ry sto so -
wa ne w ukła dach ORC cha rak te ry zu ją się
cie płem pa ro wa nia sta no wią cym oko -
ło 17% cie pła pa ro wa nia wo dy. Związ ki te
speł nia ją w ukła dzie ta ką sa mą ro lę jak wo -
da w ukła dzie pa ro wym, jed nak że pra cu ją
one w in nym prze dzia le ci śnień (np. mo gą

skra plać się przy ci śnie niu at mos fe rycz -
nym). In sta la cje ORC cha rak te ry zu ją się
zwar tą bu do wą i nie wiel ką ilo ścią ele men -
tów skła do wych, do dat ko wo ma łe jed nost -
ki mo gą być uru cha mia ne i ste ro wa ne zdal -
nie prak tycz nie bez udzia łu ob słu gi.

3.5. Sil ni ki Stir lin ga
Sil nik Stir lin ga to sil nik ciepl ny, któ ry

prze twa rza ener gię ciepl ną w ener gię me -
cha nicz ną, jed nak bez pro ce su we wnętrz -
ne go spa la nia pa li wa, a na sku tek do star -
cza nia cie pła z ze wnątrz, dzię ki cze mu
moż li we jest za si la nie go cie płem z do wol -
ne go źró dła. 

Osią gi sil ni ka za le żą od spraw no ści
i szyb ko ści pro ce sów wy mia ny cie pła
przez gaz ro bo czy oraz od strat me cha nicz -
nych. Sil nik Stir lin ga jest ma szy ną od wra -
cal ną i mo że pro du ko wać ener gię me cha -
nicz ną wy ko rzy stu jąc róż ni cę tem pe ra tur.
Mo że też być ma szy ną chłod ni czą lub
grzew czą, wy ko rzy stu jąc pra cę me cha -
nicz ną.

W pod sta wo wej kon fi gu ra cji sil nik Stir -
lin ga skła da się z dwóch cy lin drów (cie płe -
go i zim ne go), po mię dzy któ ry mi (przy ich
pod sta wach) znaj du je się po łą cze nie.
W cy lin drach znaj du je się sta ła ilość ga zu
o du żej prze wod no ści ciepl nej i du żym cie -
ple wła ści wym (wo dór, hel). Po nad to
w każ dym cy lin drze jest tłok, a tło ki te są
po łą czo ne wa łem kor bo wym, tak aby tłok
w cy lin drze cie płym wy prze dzał tłok w cy -
lin drze zim nym o 1/4 cy klu ru chu.

Man ka men tem kon struk cji sil ni ka Stir -
lin ga jest sto sun ko wo du ża chłod ni ca i dla -

te go jest to urzą dze nie nie sto so wa ne do na -
pę dów sa mo cho dów, a zwłasz cza sa mo -
cho dów oso bo wych.

Roz wa ża się tak że sto so wa nie te go sil ni -
ka do wy twa rza nia ener gii elek trycz nej
przy wy ko rzy sta niu geo ter mal nych źró deł
cie pła oraz ener gii sło necz nej. W tym
ostat nim za sto so wa niu jest zde cy do wa nie
spraw niej szy i tań szy od ogniw fo to wol ta -
icz nych.

3.6. Źró dła od na wial ne
(si łow nie wia tro we i wod ne)

Ener gia wia tru jest prze kształ ca na
w ener gię elek trycz ną gdy wiatr ob ra ca ło -
pat ki za pro jek to wa ne po dob nie jak śmi gło
sa mo lo tu za mon to wa ne na wa le po łą czo -

Rys. 2. Po rów na nie ogniw pa li wo wych pod wzglę dem tem pe ra tu ry pra cy

Rys. 3. Sche mat elek trow ni geo ter mal nej Or ga nic Ran ki ne Cyc le (ORC)

Rys. 4. Sche mat bu do wy i za sa dy dzia ła nia sil ni ka
Stir lin ga



nym z ge ne ra to rem. Wy two rzo na ener gia
za le ży od dłu go ści i kon struk cji ło pa tek, gę -
sto ści po wie trza oraz pręd ko ści wia tru.
Moc si łow ni wia tro wych to 50 kW – 5 MW.

Ze wzglę du na zmie nia ją ca się pręd kość
wia tru elek trow nie wia tro we pra cu ją
ok. 1500–2000 go dzin rocz nie, tj. trzy krot -
nie kró cej niż si łow nie kon wen cjo nal ne.

4. Po rów na nie źró deł
ener gii elek trycz nej
pod wzglę dem ich

przy dat no ści do pra cy
w sys te mie ener ge ty ki

roz pro szo nej
W ta be li 1 przed sta wio no głów ne pa ra -

me try źró deł ener gii elek trycz nej moż li -
wych do za sto so wa nia w ge ne ra cji roz pro -
szo nej. Naj ko rzyst niej wy pa da ją sil ni ki
tło ko we, na stęp nie sil nik Stir lin ga, na stęp -
ne są ogni wa pa li wo we i tur bi ny ga zo we,
a na koń cu kla sy fi ku ją się OZE oraz ORC.

Do dal szych ana liz zo sta ną uwzględ nio -
ne źró dła w wy mie nio nej wy żej ko lej no ści,
szcze gó ło we sy mu la cje na mo de lach pra -
cu ją cy on -li ne po zwo lą na zwe ry fi ko wa nie
tej kla sy fi ka cji i wy ty po wa niu źró dła naj -
bar dziej od po wied nie go do pra cy w sys te -
mie ener ge ty ki roz pro szo nej.

5. Pod su mo wa nie
i wnio ski

Zwięk sze nie nie za wod no ści nie jest je -
dy ną za le tą roz pro szo nych sys te mów.
Dzię ki skró ce niu dro gi do staw ca -od bior ca
zre du ko wa ne zo sta ją kosz ty trans por tu
(stra ty sie ci prze sy ło wej). Źró dła pra cu ją ce
w scen tra li zo wa nych sys te mach, ze wzglę -
du na swo ją uciąż li wość dla oto cze nia lo -
ko wa ne są da le ko od po ten cjal nych od bior -
ców cie pła. W wie lu przy pad kach lo ka li za -

cja ta ka po wo du je nie ce lo wość pro wa dze -
nia ko ge ne ra cji. W sys te mach roz pro szo -
nych źró dła są zlo ka li zo wa ne w bez po śred -
niej bli sko ści od bior ców, dzię ki cze mu
moż na wy ko rzy sty wać cie pło do ce lów
grzew czych/tech no lo gicz nych.

Przed sta wio no wy ni ki ba dań li te ra tu ro -
wych, któ rych ce lem by ło okre śle nie głów -
nych pa ra me trów pra cy ukła dów mo gą -
cych słu żyć za jed nost ki wy twór cze w ge -
ne ra cji roz pro szo nej. Na tej pod sta wie wy -
ty po wa no naj ko rzyst niej sze ukła dy, któ re
po słu żą do bu do wy kon kret nych mo de li
ma te ma tycz nych urzą dzeń do ana liz ty pu
on -li ne.

Po dzię ko wa nia
Pra ca na uko wa fi nan so wa na ze środ ków

na na ukę w la tach 2010–2012 ja ko pro jekt
ba daw czy.
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Tabela 1. Zestawienie zbiorcze źródeł energii elektrycznej do pracy w systemie energetyki rozproszonej

Parametr silniki tłokowe Silnik Stirlinga turbiny (w tym micro) ogniwa paliwowe ORC OZE

Dostępne moce 
elektryczne

5 kW – 5 MW 1–200 kW
1–25 MW;

0,5–500 kW
1 kW – 300 kW do 5 MW

Koszty instalacyjne 440–830 $/kW 2000–36 000 $/kW 700–1100 $/kW ~1000 $/kW

Dostępność paliw paliwa gazowe i ciekłe każde źródło ciepła paliwa gazowe i ciekłe wodór, metan, biogaz
biomasa, źródła 

geotermalne
brak

Charakterystyki 
ruchowe

0–100% pełen zakres mocy trudny rozruch
długi rozruch, zakres 

mocy od 0÷100%

pełne uzależnienie od 
warunków atmosferycznych, 

średnio pracują 2000 h w roku

CHP

temperatura ciepła 
odpadowego na 

poziomie temp. wody 
grzewczej

zależy od temperatury 
źródła ciepła

wysoka temperatura 
spalin – odzysk ciepła

wysoka temperatura 
spalin – odzysk ciepła

może pracować
w tym samym 

zakresie temperatur 
co woda ciepłownicza

brak

Trójgeneracja
niska temperatura ciepła 

odpadowego
zależy od temperatury 

źródła ciepła

wysoka temperatura 
spalin – chłodziarki 

absorpcyjne

wysoka temperatura 
spalin – chłodziarki 

absorpcyjne
brak brak

Sprawność 25–45% 7–38% 20–30%
ogniwo ~40%,

w układzie z turbiną 
gazową ~60%

15%
defi nicja nie przystaje do 

innych urządzeń

Niezawodność 80% 99% 95% 90% 99%

Obsługa
stała, częste przeglądy, 

hałas
bezobsługowe bezobsługowe, hałas

zdalna, wymiana 
stosu co kilka lat

stała brak
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