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• Po znań, Ko pen ha ga i Can cun. Jak
Pan oce nia te trzy Kon fe ren cje Stron Ra -
mo wej Kon wen cji Na ro dów Zjed no czo -
nych w spra wie zmian kli ma tu?

– Po Po zna niu (COP 14) ży wio no wiel -
kie na dzie je, że w Ko pen ha dze (COP 15)
uda się uzgod nić glo bal nie wią żą ce po ro -
zu mie nie, któ re za stą pi Pro to kół z Kio to.
Jak wia do mo, nie uda ło się. Nie jest jed nak
tak, że z Ko pen ha gi wy je cha no z ni czym,
po nie waż za war te tam po ro zu mie nie, do -
ku ment „Co pen ha gen Ac cord”, miał jed ną
pod sta wo wą za le tę: pod pi sa li go wszy scy
głów ni emi ten ci. Za rów no USA jak i Chi -
ny, a tak że Unia Eu ro pej ska i in ne kra je od -
po wie dzial ne za 85% emi sji CO

2
. Nie -

mniej, świa to wa spo łecz ność uzna ła, że
– w sy tu acji tak wy so kich ocze ki wań wo -
bec za war cia glo bal ne go po ro zu mie nia
– uzgod nie nia w Ko pen ha dze nie są sa tys -
fak cjo nu ją ce.

Na COP 16 w Cancun (Mek syk,
29.11.–10.12.2010 r.) uczest ni cy je cha li
z pew ną ostroż no ścią – bez hur ra opty mi -
zmu, że wszyst ko uda się osią gnąć. Z dru -
giej stro ny, wia do mo by ło, że nie stać nas
na ko lej ną po raż kę, jak nie któ rzy oce ni li
COP w Ko pen ha dze (choć mo ja oce na jest
du żo bar dziej po zy tyw na). Spo dzie wa no
się więc ja kie goś suk ce su w Can cun.
• A z czym po je cha ła do Can cun pol ska

de le ga cja?
– Tak, jak wie le in nych de le ga cji

– z ostroż ny mi na dzie ja mi. Z jed nej stro ny
wie dzie li śmy, że nie uda się osią gnąć glo -
bal nie wią żą ce go po ro zu mie nia, z dru giej
jed nak by ło ja sne, że każ de cząst ko we
uzgod nie nia zmie rza ją ce do glo bal nie wią -
żą ce go po ro zu mie nia bę dą pro cen to wać
pod czas Kon fe ren cji Kli ma tycz nej COP 17
w Dur ba nie. Tam Pol ska – ja ko kraj prze -
wod ni czą cy Ra dzie UE – bę dzie „twa rzą”
Unii.

– To jed nak był suk ces w Mek sy ku, czy
nie?

– Oce na Can cun jest dwo ista. Z jed nej
stro ny ogrom ny suk ces, bo zo stał prze ła -
ma ny im pas, pew na nie moc i osią gnę li śmy

coś kon kret ne go (tzw. Can cun Agre ement).
Z dru giej stro ny scep ty cy wska zu ją na brak
kon kre tów. Do koń ca nie wia do mo, ile so -
ku da się wy ci snąć z tej cy try ny. Uwa żam,
że to do brze, iż był ten en tu zjazm, owa cje
na sto ją co, któ re co pe wien czas prze ry wa -
ły wy stą pie nie mi ni ster Pa tri cii Espi no sy–
Pre zy den ta Kon fe ren cji. Bo en tu zjazm jest
świa tu po trzeb ny. Mu si my mieć du żo sił,
by da lej ra dzić so bie z wal ką ze zmia na mi
kli ma tycz ny mi. Ale szko da, że tak na praw -
dę z tej ju ka tań skiej cy try ny wy ci śnię to
bar dzo ma ło, bo efekt kon fe ren cji to głów -
nie – jak zwy kle – de kla ra cje. Na przy klad
wszyst kie kra je, któ re mu szą się przy go to -
wać do zmian kli ma tu otrzy ma ją 100 mld
USD rocz nie do ro ku 2020, ale… nie wia -
do mo z ja kich źró deł, w ja kim tem pie i try -
bie…
• …mó wio no o tym już w Po zna niu!
– Tak, to słyn ny już Gre en Fund – Zie lo -

ny Fun dusz, o któ rym mo wa w Po ro zu mie -
niu Ko pen ha skim. Rok 2011 to two rze nie
je go kon cep cji. Po dru gie, wy glą da na to,
że świat skła nia się do wy ko ny wa nia wie lu
drob nych kro ków, czy li – jak mó wi li
przed sta wi cie le Chin – wy star czy kil ka
ma łych usta leń, a nie jed no du że glo bal ne
po ro zu mie nie. Do brze, że USA z Chi na mi
za czy na ją się po ro zu mie wać na te mat tzw.
me cha ni zmów MRV, bo wy sił ki po szcze -
gól nych państw w ochro nie kli ma tu po win -
ny być mie rzal ne (M), ra por to wa ne (R)
i we ry fi ko wal ne (V), czy li w pe wien spo -
sób spraw dza ne. 

W Can cun utwo rzo no też me cha nizm
wspie ra nia trans fe ru tech no lo gii, a tak że
roz po czę to prak tycz ne wdra ża nie me cha -
ni zmu REDD+ (re duk cja emi sji w wy ni ku
wy le sia nia i de gra da cji la sów – Re du cing
Emis sions from De fo re sta tion and Fo rest
De gra da tion), dzię ki któ re mu ła twiej bę -
dzie prze ciw dzia łać wy le sia niu za gra ża ją -
ce mu rol nic twu i po wo du ją ce mu pro ble my
z do stę pem do wo dy. Usta no wio no ra my
dla sze ro ko ro zu mia nych dzia łań ada pta -
cyj nych – Can cun Ada pta tion Fra me work,
obej mu ją ce m.in. wspie ra nie dzia łań pla ni -

stycz nych, bu do wę po ten cja łu in sty tu cjo -
nal ne go, przy go to wy wa nie stra te gii ogra -
ni cza nia i za rzą dza nia ry zy kiem klęsk ży -
wio ło wych zwią za nych ze zmia na mi kli -
ma tu. Can cun Ada pta tion Fra me work obej -
mie tak że współ pra cę i ko or dy na cję dzia -
łań zwią za nych z re ago wa niem na mi gra -
cje kli ma tycz ne, prze sie dle nia itd. Jest
jesz cze kwe stia tzw. do radz twa tech nicz ne -
go (ad vi so ry), któ re oce ni czy moż na jesz -
cze uczy nić coś wię cej. Trze ba mieć świa -
do mość, że dla przy szło ści pro ce su pod
egi dą ONZ klu czo we jest m.in. po ro zu mie -
nie za ak cep to wa ne przez dwóch naj więk -
szych emi ten tów ga zów cie plar nia nych,
czy li Chiny i USA. W tej kwe stii trud no
jed nak o opty mizm.

De ba ta o przy szło ści usta leń jak glo bal -
nie za po bie gać zmia nom kli ma tu i ich nie -
unik nio nym skut kom na po ty ka cią gle na te
sa me, klu czo we py ta nia. Py ta nia o hi sto -
rycz ną od po wie dzial ność, ko niecz ność
skła da nia wią żą cych zo bo wią zań re duk -
cyj nych…

A miej sce Eu ro py w tych ne go cja cjach?
Każ dy pro ces po wi nien mieć swo ją lo ko -
mo ty wę. I, wo bec wi docz ne go bra ku en tu -
zja zmu ze stro ny USA i Chin, to Eu ro pa
prze ję ła, czy mo że le piej: przej mu je przy -
wódz two. Wi dzę tu jed nak pew ne nie bez -
pie czeń stwa. Za sta na wiam się czy Unia ma
peł ną świa do mość, że oto na na szych
oczach zmie nia się ład eko no micz ny świa -
ta, bo do gry wcho dzą no we po tę gi: Chi ny,
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dokończenie na str. 6

– Pol ska mu si prze cho dzić na go spo dar kę ni sko emi syj ną, ale nie ko niecz nie
ni sko wę glo wą. Wę giel, na sze na ro do we do bro i pa li wo, mu si mieć udział
w ener ge tycz nej pa le cie źró deł ener gii. Na pod sta wie przed sta wio nych przez
bran żę ener ge tycz ną ana liz uwa żam, że opty mal ną struk tu rą pa li wo wą jest
ok. 40% udział wę gla. Mo że my to zro bić po przez bu do wę ener ge ty ki ją dro -
wej o mo cy kil ku GW i uzu peł nie nie jej w istot nym pro cen cie ener ge ty ką
od na wial ną. Stać nas na to i to mo że my zro bić, ale nie w cią gu naj bliż szych
10 lat – mó wi AN DRZEJ KRA SZEW SKI, mi ni ster śro do wi ska, w roz mo wie z Je -
rzym Bo ja no wi czem, na te mat Kon fe ren cji Kli ma tycz nej (COP 16) w Can cun.
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Mo der ni za cja ukła du cie płow ni cze go pro wa dzo na przez Elek tro cie -
płow nię Zie lo na Gó ra zo sta nie wspar ta środ ka mi z Na ro do we go Fun -
du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej. Jest to ko lej na z du -
żych in we sty cji re ali zo wa nych w ostat nich la tach przez EC ZG, któ ra
ma po zy tyw ny wpływ na stan śro do wi ska na tu ral ne go.

Jesz cze kil ka na ście lat te mu w Zie lo nej Gó rze dy mi ły ko mi ny licz nych lo -
kal nych ko tłow ni opa la nych wę glem. Wią za ło się to ze znacz ną emi sją szko -
dli wych dla śro do wi ska ga zów. Istot ny wpływ na zmniej sze nie za nie czysz -
czeń po wie trza mia ły dzia ła nia Elek tro cie płow ni Zie lo na Gó ra, zwłasz cza
uru cho mie nie no wo cze sne go blo ku ga zo wo-pa ro we go, któ ry stał się pod -
sta wo wym źró dłem wy twa rza nia ener gii elek trycz nej i cie pła. Zli kwi do wa -
no sze reg uciąż li wych ko tłow ni, a jed no cze śnie roz wią za no pro blem bu do -
wy skła do wisk od pa dów pa le ni sko wych w mie ście. 

Uru cho mie nie blo ku ga zo wo-pa ro we go nie wy eli mi no wa ło jed nak
do koń ca za po trze bo wa nia na wę giel w Elek tro cie płow ni. Kil ka sta rych ko -
tłów pra cu je na dal ja ko jed nost ki re zer wo we i szczy to we. Obec nie bu do wa -
ne są no we ko tły ole jo wo-ga zo we, któ re za stą pią ko tły wę glo we. Pra ce przy
bu do wie no we go blo ku są za awan so wa ne. Ro ze bra no już czte ry ko tły rusz -
to we. Prze bu do wa no część ko tłow ni, po ło żo no no wą ele wa cję. We wnątrz
trwa ją pra ce bu dow la ne, któ re umoż li wią mon taż no wych ko tłów. War to
nad mie nić, że wszyst kie pra ce in we sty cyj ne pro wa dzo ne są w spo sób
umoż li wia ją cy nie prze rwa ną pra cę za kła du. Uru cho mie nie no wej ko tłow ni
na stą pi w II po ło wie 2012 r. In sta la cja bę dzie speł nia ła wy ma ga nia unij nych
norm emi sji, któ re za czną obo wią zy wać od 2016 r. Eko lo gicz ny cha rak ter
do ce nił Na ro do wy Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej przy -
zna jąc EC do ta cję w wy so ko ści 15,3 mln zł, sta no wią cą 27,5% war to ści
ca łej in we sty cji. 

Cie pło pro du ko wa ne w EC ZG do cie ra za po śred nic twem sys te mu cie -
płow ni cze go do 60 tys. miesz kań ców Zie lo nej Gó ry. No we cie pło cią gi pro -
wa dzo ne są rów nież do no wych osie dli wy bu do wa nych po za gra ni ca mi mia -
sta. No wa tech no lo gia bu do wa nia sie ci cie płow ni czej po przez sto so wa nie
no wo cze snych rur pre izo lo wa nych, opty ma li za cja prze pły wów wpły wa ją
na zmniej sze nie strat prze sy łu cie pła oraz pod nie sie nie spraw no ści ener ge -
tycz nej. Ru ro cią gi pre izo lo wa ne za ko pu je się bez po śred nio w zie mi, co zna -
czą co wpły wa na zmniej sze nie kosz tów bu do wy sie ci. Du że in we sty cje
na sie ci prze sy ło wej w po łu dnio wo-wschod nim re jo nie mia sta, w la tach
2006–2008, mia ły na ce lu po pra wę bez pie czeń stwa do staw cie pła
do klien tów. Sieć roz bu do wa no, prze kształ ca jąc przy tym układ sie ci z pro -

mie nio we go w pier ście nio wy, da ją cy znacz nie więk szą gwa ran cję cią gło ści
do staw. Więk szym za da niem jest pro wa dzo na obec nie mo der ni za cja sie ci
cie płow ni czej. Prze bu do wę sys te mu cie płow ni cze go roz po czę to w ro -
ku 2009, a jej za koń cze nie prze wi du je się w 2013 r. Wy mia na sta rych od -
cin ków oraz bu do wa no wych sie ci ma gi stral nych w no wej tech no lo gii spo -
wo du je, że Zie lo na Gó ra bę dzie po sia dać je den z naj no wo cze śniej szych sys -
te mów cie płow ni czych w Eu ro pie. Rów nież w tym przy pad ku Elek tro cie -
płow ni uda ło się po zy skać środ ki na mo der ni za cję w ra mach Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko. W I eta pie po stę po wa nia kwa li fi ka -
cyj ne go NFO ŚiGW re ko men do wał przy dzie le nie pra wie 12 mln zł do ta cji.
W II eta pie, kwo ta ta praw do po dob nie wzro śnie do wnio sko wa nej przez
EC ZG, tj. 38,8 mln zł.

Ekologiczne ciepło z EC Zielona Góra

Elek tro cie płow nia „Zie lo na Gó ra” SA wy twa rza na po trze by kra jo we go
ryn ku oko ło 1 200 000 MWh ener gii elek trycz nej rocz nie. Jest pro du cen tem
cie pła sie cio we go, a tak że dys try bu to rem i je dy nym do staw cą te go cie pła
do miej skie go sys te mu cie płow ni cze go w ilo ści po nad 1 600 TJ rocz nie. Za -
trud nia 255 pra cow ni ków. Więk szo ścio wym ak cjo na riu szem EC ZG jest
wro cław ska spół ka gieł do wa KO GE NE RA CJA SA na le żą ca do Gru py
EDF. Ak cje Spół ki po sia da rów nież Mia sto Zie lo na Gó ra.

Spół ka w swo jej dzia łal no ści kie ru je się za sa dą zrów no wa żo ne go roz wo ju.
Do sko na li dzia ła nia oraz po pra wia efek tyw ność sto su jąc naj lep sze do stęp -
ne tech ni ki i roz wią za nia or ga ni za cyj ne. Wdro ży ła Zin te gro wa ny Sys tem
Za rzą dza nia zgod ny z nor ma mi ISO 9001, 14001, 18001. Roz wi ja współ pra -
cę z part ne ra mi han dlo wy mi, uczel nia mi, in sty tu cja mi w re gio nie. Bu du je
do bre re la cje z wła dza mi ad mi ni stra cyj ny mi i sa mo rzą do wy mi wo je wódz -
twa i mia sta. W związ ku z moż li wo ścią uzy ska nia do dat ko wych ilo ści ga zu
ze źró deł lo kal nych pla nu je bu do wę blo ku ga zo wo-pa ro we go o mo cy elek -
trycz nej oko ło 50 MWe. Wy niki i no wo cze sna tech no lo gia pla su ją EC „Zie -
lo na Gó ra” w ści słej czo łów ce elek tro cie płow ni za wo do wych w Pol sce.

Siedziba Spółki:
ul. Zjednoczenia 103
65-120 Zielona Góra

tel. 68 455 94 44, fax 68 327 10 60
www.ec.zgora.pl

e-mail: kancelaria@ec.zgora.pl

Zakład Dystrybucji Ciepła
ul. Miodowa 3

65-602 Zielona Góra
tel. 68 455 94 99
fax 68 455 94 98

e-mail: zdc@ec.zgora.pl



In die i Bra zy lia. Czy Eu ro pa nie ry zy ku je
wy pad nię cia z tej gry, gdy by pro du ko wa ne
w niej wy ro by by ły ob cią żo ne nad mier ny -
mi am bi cja mi kli ma tycz ny mi i stra ci ły by
reszt ki kon ku ren cyj no ści przy pro duk tach
chiń skich czy ame ry kań skich, któ re są ob -
cią żo ne kosz ta mi ochro ny kli ma tu w znacz -
nie mniej szym stop niu? I mo że się oka zać,
że ko lej ne ga łę zie prze my słu za czną się
prze no sić do Chin. I co wte dy? Ale na wet,
je śli Unia ja ko ca łość mo że pod jąć się am -
bit nych pla nów, to po szcze gól ne pań stwa,
zwłasz cza z tzw. No wej Unii mo gą mieć
z tym ogrom ne kło po ty. Dla te go na fo rum
UE py tam: czy ktoś po li czył kon se kwen cje
po li ty ki kli ma tycz nej dla każ de go pań stwa
osob no? Te go, kto wy li czył, że wpro wa dze -
nie go spo dar ki ni sko emi syj nej, czy li ogra -
ni cze nie w cią gu 10 lat emi sji CO2 o 30%
bę dzie kosz to wa ło 0,8% PKB, in for mu ję,
że ogra ni cze nie w tym sa mym cza sie emi sji
o 20%, we dług na szych ra chun ków bę dzie
Pol skę kosz to wa ło 0,9–1,0% PKB. I na ten
wy da tek je ste śmy go to wi. Bar dzo jed nak
trud no by ło by rzą do wi wy tłu ma czyć Po la -
kom, że ochro na kli ma tu bę dzie nas kosz to -
wać np. 2% PKB.

Pol ska do pie ro 20 lat te mu wy rwa ła się
z sys te mu, nie uzna ją ce go praw eko no mii
i do pro wa dza ją ce go do więk szej lub mniej -
szej za pa ści wszyst kie kra je, w któ rych
funk cjo no wał. Uczy ni li śmy ogrom ny wy -
si łek za stę pu jąc nie wy daj ne, cięż ko prze -
my sło we tech no lo gie lżej szy mi, no wo cze -
śniej szy mi. Przy oka zji oszczę dzi li śmy du -
żo emi sji, za co ma my obec nie jed nost ki
AAU, któ ry mi mo że my han dlo wać (już za -
ro bi li śmy na tym po nad 80 mln eu ro, któ re
prze zna cza my na pro kli ma tycz ne in we sty -
cje). W tym sa mym cza sie wzra stał nasz
PKB, wy bu do wa li śmy i za mie rza my wy -
bu do wać kil ka na ście ty się cy oczysz czal ni
ście ków, 2,5 tys. km no wych dróg eks pre -
so wych i au to strad, po nad 3000 km li nii

ener ge tycz nych, zmo der ni zo wać ko lej,
wy bu do wać ter mi nal LPG i jed no cze śnie
ma my do ko nać cał ko wi tej prze mia ny mo -
cy wy twór czych w ener ge ty ce. Te go by nie
wy trzy mał kraj o du żo więk szym po ten cja -
le eko no micz nym, niż ma Pol ska.

Chce my iść w kie run ku, któ ry i UE, i my
uzna je my za słusz ny: chce my bu do wać go -
spo dar kę ni sko emi syj ną, roz wi jać in no wa -
cyj ne tech no lo gie. Jed nak nie w 10 lat!
Dla te go też nie wi dzę moż li wo ści zwięk -
sze nia ob cią żeń re duk cyj nych Pol ski
przed 2020 ro kiem. 
• Jak Pol ska, ma ją ca w 95% ener ge ty kę

opar tą na wę glu, sy tu uje się wśród 27.
państw człon kow skich UE?

– No we kra je UE, choć kil ka z nich ma
elek trow nie ato mo we, ra czej nie ma ją no -
wo cze snej elek tro ener ge ty ki, gdyż jej po -
ten cjał – po dob nie jak w Pol sce – jest wy -
eks plo ato wa ny. Prze mia ny w tych kra jach
– z cze go one zda ją so bie spra wę – są ko -
niecz ne. W tym kon tek ście istot ne zna cze -
nie ma efek tyw ność ener ge tycz na, od któ -
rej po win ni śmy za cząć, bo są to przed się -
wzię cia, w któ rych na tych miast po prze cię -
ciu wstę gi in we sty cja za czy na się zwra cać.
Sta ra my się tu być bar dzo ak tyw ni. Na ro -
do wy Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej prze zna czył 820 mln zł
na pro gram „Efek tyw ne wy ko rzy sta nie
ener gii”, w ra mach któ re go do fi nan su je
pro jek ty po pra wia ją ce efek tyw ność ener -
ge tycz ną w naj bar dziej ener go chłon nych
pol skich przed się bior stwach. A jest to tyl ko
je den przy kład, jak re sort śro do wi ska
na mia rę swo ich moż li wo ści sta ra się
wspie rać in no wa cyj ną go spo dar kę ni sko -
emi syj ną.

W Pol sce, mo że na szczę ście, jest prze -
ko na nie, że war tość do da ną wy twa rza się
w pro ce sie pro duk cyj nym, a nie na gieł -
dzie czy w usłu gach. Uczy nił bym wszyst -
ko by bro nić pol skie go prze my słu i za pew -
nić mu go dzi we wa run ki kon ku ren cji, ale
nie bę dzie to moż li we bez zro zu mie nia te -

go fak tu i wspar cia w no wych i w sta rych
kra jach UE.

Wie rzę w roz wój go spo dar czy opar ty
na in no wa cjach i uwa żam, że Pol ska ma
szan sę pójść w śla dy Fin lan dii czy Ko rei
Płd. Wła śnie tech no lo gie ni sko emi syj ne
mo gły by stać się ta ką pol ską No kią. W po -
ło wie stycz nia ogło si li śmy na bór do dru -
giej edy cji pro jek tu Gre enE vo – Ak ce le ra -
tor Zie lo nych Tech no lo gii. O udział, a na -
stęp nie rzą do we wspar cie w trans fe rze no -
wa tor skich roz wią zań na naj bar dziej obie -
cu ją ce ryn ki za gra nicz ne, mo gą ubie gać się
fir my z pol ski mi in no wa cyj ny mi zie lo ny mi
tech no lo gia mi. Do tych cza so wi lau re aci za -
pre zen to wa li już swo je roz wią za nia na ca -
łym świe cie i pod pi sa li pierw sze obie cu ją -
ce kon trak ty.
• Pa nie Mi ni strze, po wie dział Pan, że

Pol ska bę dzie w Dur ba nie „twa rzą UE”.
A kto zro bi ma ki jaż na Kon fe ren cję Kli -
ma tycz ną, któ ra za pla no wa na jest w ter -
mi nie 11.11.–9.12.2011 r.?

– Chcie li by śmy, by ta twarz wy ra ża ła
zde ter mi no wa nie do osią gnię cia kon kret -
nych wy ni ków, ale jed no cze śnie by ła po -
god na. By na twa rzy czę ściej go ścił
uśmiech niż gry mas wy ra ża ją cy zwąt pie -
nie. Ko niecz ne bę dzie moc ne wspar cie dy -
plo ma tycz ne te go pro ce su. Na przy kład
pań stwa Afry ki, któ ra sta je się co raz waż -
niej szym kon ty nen tem, mu szą mieć świa -
do mość, że suk ces w Dur ba nie bę dzie rów -
nież ich suk ce sem. Ja ko wspól no ta są istot -
ną gru pą na ci sku, któ ra mo że ode grać istot -
ną ro lę w tym pro ce sie. W trak cie ro ku zo -
sta nie wy pra co wa ne wspól ne sta no wi sko
UE, któ re bę dzie przed sta wio ne na Kon fe -
ren cji Kli ma tycz nej w grud niu w Afry ce. 

Obec nie, jed nym z naj waż niej szych za -
dań przed koń cem ka den cji, jest spraw ne
po pro wa dze nie prac Wspól no ty pod czas
na szej Pre zy den cji. Szcze gól ną wa gę przy -
kła da my do współ pra cy z Wę gra mi, któ rzy
obec nie spra wu ją pre zy den cję UE. 
• Dzię ku ję za roz mo wę.
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Konferencja w Cancun
dokończenie ze str. 3

Kwe stie zmian kli ma tu i spraw zwią za nych z Mo rzem Bał tyc kim, tak że w kon tek ście pol skiej Pre zy den cji w Ra dzie UE oraz go spo dar ki od pa -
da mi by ły te ma tem spo tka nia An drze ja Kra szew skie go, mi ni stra śro do wi ska RP z An dre asem Carl gre nem, mi ni strem śro do wi ska Kró le stwa
Szwe cji, któ re od by ło się 31 stycz nia br. w War sza wie.

Oba kra je łą czy prio ry te to we trak to wa nie pro ble mu ochro ny Mo rza Bał tyc kie go, dla te go przed sta wi cie le Pol ski in for mo wa li o ak tyw nym za -
an ga żo wa niu na sze go kra ju w re ali za cję Stra te gii UE dla Re gio nu Mo rza Bał tyc kie go. Za zna czy li rów nież, że w bie żą cym ro ku pla nu je my da lej
efek tyw nie re ali zo wać ce le Kon wen cji Hel siń skiej, sku pia jąc się na pra cach zwią za nych z re ali za cją tej stra te gii i wdra ża niem Bał tyc kie go Pla nu
Wdra ża nia (BPD). Prze ka za li tak że in for ma cje, że re ali zu jąc Bał tyc ki Plan Dzia ła nia HEL COM, Głów ny In spek tor Ochro ny Śro do wi ska opra co -
wał Wstęp ny Kra jo wy Pro gram Wdra ża nia Bał tyc kie go Pla nu Dzia łań, któ ry od zwier cie dla ak tu al ny po ziom za an ga żo wa nia po szcze gól nych re -
sor tów i ich służb w pro ces na pra wy obec ne go sta nu eko lo gicz ne go Bał ty ku. Stro na pol ska przed sta wi ła tak że ka len darz waż nych wy da rzeń
zwią za nych z Mo rzem Bał tyc kim za pla no wa nych na czas Pre zy den cji.

Spo tka nie z mi ni strem A. Carl gre nem da ło moż li wość sko rzy sta nia z do świad czeń Szwe cji z okre su jej pre zy den cji w UE w 2008 r., a Pol ska
obej mu je pre zy den cję w UE w dru giej po ło wie 2011 r. Prio ry te ta mi w za kre sie śro do wi ska bę dą m.in. kli mat, bio róż no rod ność, 7. Pro gram Dzia -
łań na rzecz Śro do wi ska i przy go to wa nia do Świa to we go Szczy tu Rio+20, czy li Kon fe ren cji Na ro dów Zjed no czo nych na te mat Zrów no wa żo ne -
go Roz wo ju (UN CSD), któ ra pla no wa na jest w 2012 r. w Bra zy lii.



• Ja ki jest obec nie stan przy go to wań ad -
mi ni stra cji rzą do wej do wpro wa dze nia
w Pol sce ener ge ty ki ją dro wej? 

– Fi na li zu je my pra ce nad dwo ma obec -
nie naj waż niej szy mi do ku men ta mi dla
przy szło ści pol skiej ener ge ty ki ją dro wej:
tzw. pa kie tem ato mo wym i Pro gra mem ją -
dro wym. Pa kiet to zbiór ustaw nie zbęd -
nych dla za pew nie nia roz wo ju i funk cjo no -
wa nia ener ge ty ki ją dro wej w na szym kra ju.
W je go skład wcho dzi pro jekt usta wy
o zmia nie usta wy Pra wo ato mo we przy go -
to wa ny na pod sta wie za ło żeń opra co wa -
nych przez Mi ni ster stwo Go spo dar ki i Pań -
stwo wą Agen cję Ato mi sty ki oraz pro jekt
usta wy o przy go to wa niu i re ali za cji in we -
sty cji w za kre sie obiek tów ener ge ty ki ją -
dro wej au tor stwa Mi ni ster stwa Skar bu
Pań stwa. 22 lu te go 2011 r. Ra da Mi ni strów
przy ję ła pro jek ty obu ustaw.

Na szym ce lem przy kon stru owa niu no -
we li za cji Pra wa ato mo we go by ło okre śle -
nie wy ma gań bez pie czeń stwa bu do wy
i eks plo ata cji obiek tów ją dro wych na naj -
wyż szym osią gal nym po zio mie, zgod nie
z wy ma ga nia mi i za le ce nia mi mię dzy na -
ro do wy mi. Do ku ment okre śli rów nież tryb
przy go to wy wa nia i ak tu ali zo wa nia stra te -
gii pań stwa w za kre sie ener ge ty ki ją dro -
wej oraz obo wiąz ki ope ra to rów obiek tów
ją dro wych, m.in. w dzie dzi nie in for mo wa -
nia spo łe czeń stwa o dzia łal no ści ta kich
obiek tów.

Z ko lei usta wa in we sty cyj na wpro wa dza
prze pi sy, któ re umoż li wią spraw ne prze -
pro wa dze nie pro ce su przy go to wa nia i re -
ali za cji bu do wy obiek tów ener ge ty ki ją -
dro wej.

Oba pro jek ty zo sta ły prze ka za ne do Sej -
mu. Ma my na dzie ję że pra ce le gi sla cyj ne
nad usta wa mi prze bie gną spraw nie i umoż -
li wią ter mi no wą re ali za cję har mo no gra mu
dzia łań przed sta wio nych w pro jek cie Pro -
gra mu Pol skiej Ener ge ty ki Ją dro wej.
• A ja kie są obec nie lo sy Pro gra mu ją -

dro we go? 
25 stycz nia br. rząd za ak cep to wał pro jekt

Pro gra mu pol skiej ener ge ty ki ją dro wej.
Okre śli li śmy w nim har mo no gram dzia łań
do 2030 r. ko niecz nych do wpro wa dze nia
i funk cjo no wa nia w Pol sce ener ge ty ki ją -
dro wej. Zna la zły się tam m.in. in for ma cje
nt. moż li wych lo ka li za cji elek trow ni ją dro -
wych, kosz tów i źró deł fi nan so wa nia Pro -
gra mu, za an ga żo wa nia prze my słu kra jo -
we go w je go re ali za cję, go spo dar ki od pa -
da mi pro mie nio twór czy mi oraz za sad in -
for mo wa nia spo łe czeń stwa. 

Prze wi dzia ne w PPEJ dzia ła nia zo sta ły
po dzie lo ne na pięć eta pów. Zgod nie z pla -
nem do 30 czerw ca 2011 r. RM po win na
przy jąć fi nal ną wer sję Pro gra mu oraz
uchwa lić prze pi sy nie zbęd ne dla roz wo ju
i funk cjo no wa nia ener ge ty ki ją dro wej.
Dzię ki te mu in we stor bę dzie mógł do koń -
ca 2013 r. wy brać lo ka li za cję i za wrzeć
kon trakt na bu do wę pierw szej elek trow ni
ją dro wej. Ko lej ne dwa la ta zo sta ną po świę -
co ne na przy go to wa nie pro jek tu tech nicz -
ne go elek trow ni i uzy ska nie wy ma ga nych
pra wem uzgod nień. Do 2016 r. in we stor
uzy ska od or ga nów do zo ru ją dro we go
wszel kie po trzeb ne ze zwo le nia. Wte dy bę -

dzie już moż na wbić przy sło wio wą „pierw -
szą ło pa tę” na bu do wie. 
• Cze go jesz cze w ta kim ra zie bra ku je

w Pro gra mie?
– Pro jekt Pro gra mu wy ma ga jesz cze

uzu peł nie nia o wnio ski ze stra te gicz nej
oce ny je go od dzia ły wa nia na śro do wi sko.
Zo bo wią zu je nas do te go usta wa o udzia le
spo łe czeń stwa w ochro nie śro do wi ska.
Pro ces kon sul ta cji roz po czę li śmy 30 grud -
nia ub.r. Mu si my po nad to pod dać pro jekt
Pro gra mu uzgod nie niom trans gra nicz nym. 
• Za rów no w pa kie cie ato mo wym, jak

i w Pro gra mie znaj du ją się za pi sy do ty czą -
ce in for mo wa nia spo łe czeń stwa o funk -
cjo no wa niu obiek tów ją dro wych. Jak do -
ce lo wo ma wy glą dać sys tem in for mo wa -
nia Po la ków w tym za kre sie?

– Tej kwe stii po świę ci li śmy bar dzo du żo
uwa gi, co zna la zło wy raz w zno we li zo wa -
nych prze pi sach. Chce my, aby Po la cy by li
rze tel nie in for mo wa ni o de cy zjach do zo ru
ją dro we go, o sta nie obiek tów ją dro wych,
ich eks plo ata cji, o wszel kich czyn ni kach
i zda rze niach ma ją cych wpływ na bez pie -
czeń stwo ją dro we i ochro nę ra dio lo gicz ną. 

Przy ję li śmy za sa dę, że każ dy oby wa tel
bę dzie miał pra wo uzy skać pi sem ną in for -
ma cję m.in. o sta nie bez pie czeń stwa da ne -
go obiek tu ją dro we go, je go wpły wie
na zdro wie lu dzi i śro do wi sko na tu ral ne.
Ta ką in for ma cję kie row nik jed nost ki or ga -
ni za cyj nej bę dzie umiesz czać na swo jej
stro nie in ter ne to wej co naj mniej raz na
rok. In for ma cje o sta nie bez pie czeń stwa
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Wbicie pierwszej łopaty
w 2016 r.

– W tym ro ku po win na ru szyć

ogól no pol ska kam pa nia in for ma -

cyj no -edu ka cyj na na te mat ener -

ge ty ki ją dro wej. Kon ty nu ować bę -

dzie my tak że roz po czę ty w ubie -

głym ro ku pro gram szko le nie kadr

dla in sty tu cji i przed się biorstw

zwią za nych z ener ge ty ką ją dro wą

– mó wi HAN NA TRO JA NOW SKA,
Pod se kre tarz Sta nu, Peł no moc nik
Rzą du ds. Pol skiej Ener ge ty ki Ją -
dro wej, w roz mo wie z Je rzym Bo -
ja no wi czem.



i ochro ny ra dio lo gicz nej obiek tów ją dro -
wych bę dzie udo stęp nia ła tak że Pań stwo -
wa Agen cja Ato mi sty ki peł nią ca ro lę do zo -
ru ją dro we go. 

Co wię cej, każ dy in we stor zo bo wią za ny
bę dzie do utwo rze nia przy obiek cie ener -
ge ty ki ją dro wej tzw. Lo kal ne go Cen trum
In for ma cyj ne go. Ma ono funk cjo no wać
do za koń cze nia li kwi da cji ta kie go obiek tu.
Ich za da niem bę dzie pu bli ko wa nie bie żą -
cych in for ma cji o pra cy obiek tu ener ge ty ki
ją dro wej. Oso by miesz ka ją ce w są siedz -
twie obiek tu ją dro we go bę dą mo gły po wo -
łać Lo kal ny Ko mi tet In for ma cyj ny, któ ry
bę dzie in for mo wać lo kal ną spo łecz ność
o dzia łal no ści obiek tu i re pre zen to wać ją
w kon tak tach z in we sto rem. Tak że ra da
gmi ny, na te re nie któ rej po wsta nie ta ki
obiekt, bę dzie mo gła utwo rzyć Gmin ny
Punkt In for ma cyj ny, któ ry bę dzie pro wa -
dził dzia łal no ść pro mo cyj ną i edu ka cyj ną
w tym za kre sie. 
• Z ja ki mi pro ble ma mi mu siał do tej po -

ry zmie rzyć się Peł no moc nik Rzą du ds.
Pol skiej Ener ge ty ki Ją dro wej? 

– W każ dym pań stwie w pro gra mie roz -
wo ju ener ge ty ki ją dro wej, zgod nie z za le -
ce nia mi Mię dzy na ro do wej Agen cji Ener -
gii Ato mo wej, wy ma ga ne jest współ dzia -
ła nie trzech part ne rów: rzą du, od po wie -
dzial ne go za bu do wę in we sto ra oraz urzę -
du do zo ru ją dro we go, któ ry ma kon tro lo -
wać wy peł nia nie wy mo gów bez pie czeń -
stwa ją dro we go.

We dług re ko men da cji Agen cji, wpro wa -
dze nie ener ge ty ki ją dro wej wy ma ga –
w za leż no ści od po zio mu roz wo ju kra ju
– od 10 do 15 lat prac przy go to waw czych,
włą cza jąc w to sa mą bu do wę pierw szej
elek trow ni. W na szym przy pad ku, ko -
niecz ne jest stwo rze nie od pod staw pra wie
ca łej in fra struk tu ry nie zbęd nej do roz wo ju
i funk cjo no wa nia ener ge ty ki ją dro wej:
praw nej, or ga ni za cyj nej, in sty tu cjo nal nej
i na uko wo -ba daw czej. Spra wia to, że za -
pro po no wa ny przez In we sto ra har mo no -
gram uru cho mie nia pierw sze go blo ku ją -
dro we go jest za da niem nie zwy kle am bit -
nym. Dla ad mi ni stra cji rzą do wej ozna cza
to przede wszyst kim peł ną mo bi li za cję dla
wspie ra nia wy sił ków in we sty cyj nych.

Głów nym pro ble mem w na szym przy -
pad ku jest brak wy kwa li fi ko wa nych kadr.
Pro wa dzi my za tem dzia ła nia wspo ma ga ją -
ce pro ces szko le nia kadr dla ener ge ty ki ją -
dro wej przez or ga ni za cję szko leń dla edu -
ka to rów pra cu ją cych na wyż szych uczel -
niach oraz pla nu je my tak że szko le nia dla
przy szłych służb in spek cyj nych. 

Ra da Mi ni strów zde cy do wa ła też, że
na obec nym eta pie roz wo ju ener ge ty ki ją -
dro wej wspar cie me ry to rycz ne i or ga ni za -
cyj ne dla wdro że nia pro jek tu bę dzie mu siał
za pew nić roz bu do wa ny De par ta ment
Ener gii Ją dro wej w Mi ni ster stwie Go spo -
dar ki, a nie no wa Agen cja Ener ge ty ki Ją -

dro wej, jak to pier wot nie za kła dał pro jekt
Pro gra mu Pol skiej Ener ge ty ki Ją dro wej.
Jest to ogrom ne wy zwa nie dla ad mi ni stra -
cji rzą do wej w kon tek ście za pew nie nia
opty ma li za cji ko rzy ści pły ną cych z wdro -
że nia ener ge ty ki ją dro wej dla roz wo ju go -
spo dar ki i na uki w na szym kra ju. 
• Ja kie dzia ła nia zo sta ły za pla no wa ne

na ten rok? 
– W tym ro ku bę dzie my przede wszyst -

kim kon ty nu ować za ini cjo wa ne wcze śniej
dzia ła nia. Ka mie niem mi lo wym bę dzie
wspo mnia ne już przy ję cie przez Ra dę Mi -
ni strów Pro gra mu pol skiej ener ge ty ki ją -
dro wej i do pro wa dze nie do wej ścia w ży cie
sto sow nych re gu la cji praw nych. 

W 2011 r. chce my też roz po cząć ana li zy
i ba da nia lo ka li za cji skła do wi ska śred nio -
i ni sko ak tyw nych od pa dów pro mie nio -
twór czych. Dzia ła ją ce do tej po ry skła do -
wi sko w Ró ża nie wy peł nia się i bę dzie mu -
sia ło wkrót ce zo stać za mknię te. Mu si my
tak że opra co wać i przed ło żyć Ra dzie Mi ni -
strów Kra jo wy pla nu po stę po wa nia z od pa -
da mi pro mie nio twór czy mi i wy pa lo nym
pa li wem ją dro wym. 

Pra cu je my nad kon so li da cją za ple cza
na uko wo -ba daw cze go, któ re w przy szło -
ści bę dzie mo gło ofe ro wać usłu gi eks -
perc kie przy re ali za cji pro gra mu ato mo -
we go.
• Dzię ku ję za roz mo wę.
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We dług da nych Mię dzy na ro do wej Agen cji Ener gii Ato mo wej (MA EA) na świe cie pra -
cu ją obec nie (stan na 25.02.2011 r.) 442 ko mer cyj ne ener ge tycz ne re ak to ry ją dro we
o łącz nej mo cy za in sta lo wa nej 374,991 GW (e) w 29 kra jach oraz na Taj wa nie.

De cy zja o wej ściu na dro gę roz wo ju ener ge ty ki ją dro wej wią że się z ko niecz no ścią
utwo rze nia kra jo wej in fra struk tu ry praw nej i or ga ni za cyj nej za pew nia ją cej wy ko rzy sty -
wa nie tej ener ge ty ki dla ce lów wy łącz nie po ko jo wych i w spo sób bez piecz ny dla lu dzi
i śro do wi ska na tu ral ne go.

Aby speł niać te wy ma ga nia in fra struk tu ra po win na za pew nić pro gra mo wi ener ge ty ki
ją dro wej wspar cie:
– rzą do we,
– praw ne i re gu la cyj ne,
– or ga ni za cyj ne,
– tech no lo gicz ne,
– ka dro we,
– prze my sło we.

MA EA sfor mu ło wa ła cha rak te ry sty kę tej in fra struk tu ry, za kła da jąc trzy eta py jej two -
rze nia:
1. od pod ję cia de cy zji o bu do wie pierw szej elek trow ni ją dro wej (EJ) do sta nu go to wo -

ści ogło sze nia kon kur su ofert (prze tar gu) na bu do wę EJ,
2. od ogło sze nia kon kur su ofert (prze tar gu) do roz po czę cia bu do wy EJ,
3. od roz po czę cia bu do wy do jej od bio ru i pod ję cia eks plo ata cji.

Okres re ali za cji tych trzech eta pów oce nia ny jest dla kra ju po dej mu ją ce go bu do wę
pierw szej EJ na oko ło 10–15 lat.

Do kom pe ten cji Mi ni stra Go spo dar ki,  zgod nie z art. 9 ust. 2 pkt 8 Usta wy z 4 wrze -
śnia 1997 r. o dzia łach ad mi ni stra cji rzą do wej, na le żą spra wy zwią za ne z wy ko rzy sta -
niem ener gii ato mo wej na po trze by spo łecz no -go spo dar cze kra ju.

13 stycz nia 2009 r. Ra da Mi ni strów przy ję ła uchwa łę o roz po czę ciu prac nad Pro gra -
mem Pol skiej Ener ge ty ki Ją dro wej oraz o po wo ła niu Peł no moc ni ka Rzą du ds. Pol skiej
Ener ge ty ki Ją dro wej. Ce lem pro gra mu jest uru cho mie nie pierw szej elek trow ni ją dro wej
w ro ku 2020. Głów nym in we sto rem bę dzie PGE Pol ska Gru pa Ener ge tycz na S.A. 

Peł no moc nik zo stał po wo ła ny 19 ma ja 2009 r. – zo sta ła nim Han na Tro ja now ska, do -
tych cza so wy dy rek tor De par ta men tu Ener ge ty ki Ją dro wej Pol skiej Gru py Ener ge tycz -
nej S.A. Peł no moc nik spra wu je swo je obo wiąz ki w ran dze pod se kre ta rza sta nu (wi ce -
mi ni stra) w Mi ni ster stwie Go spo dar ki.

W lip cu 2009 r. Mi ni ster stwo Go spo dar ki opu bli ko wa ło (przy go to wa ny przez Peł no -
moc ni ka Rzą du ds. Pol skiej Ener ge ty ki Ją dro wej) Ra mo wy har mo no gram dzia łań dla
ener ge ty ki ją dro wej. 

Pro gram Pol skiej ener ge ty ki ją dro wej ma być przy ję ty przez Ra dę Mi ni strów do koń -
ca czerw ca 2011 r. Pro gram prze wi du je pro wa dze nie dzia łań w 5 eta pach:
1. Etap I – do 31.12.2010: opra co wa nie i przy ję cie przez Ra dę Mi ni strów Pro gra mu pol -

skiej ener ge ty ki ją dro wej, a tym sa mym osta tecz ne prze są dze nie o wdro że niu ener -
ge ty ki ją dro wej w Pol sce, w opar ciu o po żą da ny za kres i tem po roz wo ju ener ge ty ki
ją dro wej i to wa rzy szą cej in fra struk tu ry,

2. Etap II – 1.01.2011 – 31.12.2013: usta le nie lo ka li za cji i za war cie kon trak tu na bu do -
wę pierw szej elek trow ni ją dro wej,

3. Etap III – 1.01.2014 – 31.12.2015: wy ko na nie pro jek tu tech nicz ne go i uzy ska nie
wszyst kich wy ma ga nych pra wem uzgod nień,

4. Etap IV – 1.01.2016 – 31.12.2020: po zwo le nie na bu do wę i bu do wa pierw szej elek -
trow ni ją dro wej, roz po czę cie bu do wy ko lej nych blo ków/elek trow ni ją dro wych.

5. Etap V – 1.01.2021 – 31.12.2030: kon ty nu acja i roz po czę cie bu do wy ko lej nych blo -
ków/elek trow ni ją dro wych.



FIRMA
– to firma stabilna,

znana od 1948 roku na rynku polskim
i zagranicznym jedna z największych firm
branży elektroenergetycznej z polskim kapitałem.

to firma nowoczesna,
produkująca urządzenia i świadcząca usługi
montażowe najwyższej jakości,
wciąż poszerzająca ofertę
swoich produktów i usług.

Elektromontaż Gdańsk SA

Elektromontaż Gdańsk SA

–

–

OFERTA:
ompleksowa realizacja
oordynacja projektów
ontaż
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infrastruktura

REALIZACJE – energetyka, przemysł
Elektrociepłownia gazowa
43 MW Władysławowo
Elektrociepłownia gazowa
12 MW Gdańsk Matarnia
Elektrociepłownia biogazowa 2 MW Łężyce
Elektrownia cieplna 4 MW STRUGA
Elektrociepłownia biogazowa 4 MW Gdańsk
Elektrownia Ostrołęka – układ wyprowadzenia
mocy bloków 1, 2, 3
Elektrownia atomowa Olkiluoto (Finlandia)
Farmy wiatrowe Kisielice, Malbork, Łęgowo
Grupa LOTOS – Program 10+
Mosj en Carbon Plant (Norwegia)
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Elektromontaż Gdańsk SA
ul. Wosia Budzysza 7

80-612 Gdańsk
telefon 58 7685 900

faks 58 7685 960
e-mail eg@eg.pl

internet www.eg.pl
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ISO9001 OHSAS18001

Elektrociep³ownia we W³adys³awowie
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W Pol sce nie ma roz wi nię te go prze my słu ją dro we go, któ ry
w kra jach re ali zu ją cych od wie lu lat pro gra my ener ge ty ki ją -
dro wej ge ne ru je za po trze bo wa nie na kon kret ne roz wią za nia
high tech, wspie ra pra ce ba daw cze oraz fi nan su je kształ ce -

nie i roz wój kadr. Za twier dze nie przez rząd RP pro gra mu bu do wy
elek trow ni sta wia no we am bit ne za da nia dla pol skiej na uki i kra jo we -
go prze my słu. 

Z ini cja ty wy Pol skie go To wa rzy stwa Nu kle onicz ne go, pod pa tro na -
tem In sty tu tu Ener gii Ato mo wej, Pań stwo wej Agen cji Ato mi sty ki, In -
sty tu tu Che mii i Tech ni ki Ją dro wej oraz In sty tu tu Pro ble mów Ją dro -
wych w ośrod ku Pol skiej Aka de mii Na uk w Mą dra li nie w dniach
13–14 stycz nia br. od by ła się kon fe ren cja na uko wo -tech nicz na „Pol -
ska na uka i tech ni ka dla elek trow ni ją dro wych”. Ce lem kon fe ren -
cji by ło przed sta wie nie moż li wo ści udzia łu wyż szych uczel ni i in sty -
tu tów na uko wo -ba daw czych w przy go to wa niu kadr na po trze by ener -
ge ty ki ato mo wej oraz za pre zen to wa nie po ten cja łu kra jo wych za kła -
dów prze my sło wych, pod ką tem po ten cjal ne go za an ga żo wa nia
przy bu do wie i eks plo ata cji elek trow ni ją dro wych w Pol sce. 

Otwar cia ob rad do ko na li: prof. Ta de usz Chmiel niak, prze wod ni -
czą cy Ko mi te tu Pro ble mów Ener ge ty ki PAN, Ja nusz Wło dar ski, pre -
zes PAA i dr Zbi gniew Zi mek, pre zes PTN. W cią gu dwóch dni za -
pre zen to wa no kil ka dzie siąt re fe ra tów. W pierw szej czę ści ob rad do ty -
czy ły one przy go to wa nia kra jo we go pro gra mu ba daw czo -roz wo jo we -
go w dzie dzi nie ener ge ty ki ją dro wej oraz sta nu ochro ny ra dio lo gicz -
nej. Prof. Grze gorz Wroch na, dy rek tor IPJ za po znał ze bra nych z pla -
na mi utwo rze nia Na ro do we go Cen trum Ba dań Ją dro wych. Z ob szer -
ny mi re fe ra ta mi do ty czą cymi me tod kształ ce nia in ży nie rów o spe cjal -
no ści ener ge ty ka ją dro wa wy stą pi li: prof. Ja nusz Le wan dow ski
z Po li tech ni ki War szaw skiej, prof. Je rzy Nie wod ni czań ski z AGH
oraz prof. An drzej Reń ski i dr hab. Ka zi mierz Du dzin kie wicz z Po -
li tech ni ki Gdań skiej.

Do tej po ry naj więk sze do świad cze nia w przy go to wa niu fa chow -
ców z bran ży ener ge ty ki ją dro wej ma Po li tech ni ka War szaw ska.
Prof. Ja nusz Le wan dow ski mó wił o do świad cze niach Wy dzia łu
ME iL PW się ga ją cych jesz cze okre su kie dy przy go to wy wa no ka drę
dla elek trow ni ją dro wej w Żar now cu oraz o no wych, obec nie re ali -
zo wa nych pro gra mach. W kształ ce nie kadr dla ener ge ty ki ją dro wej
moc no za an ga żo wa na jest AGH. (Ak tu al nie m.in. 30 pra cow ni ków
fir my TAU RON ukoń czy ło stu dia po dy plo mo we o spe cjal no ści
ener ge ty ka ją dro wa zor ga ni zo wa ne w AGH, a ko lej nych 30 osób
z tej fir my roz po czę ło stu dia po dy plo mo we w tym za kre sie.). Osob -
ne wy stą pie nie do ty czy ło kształ ce nia kadr w opar ciu o po ten cjał In -
sty tu tu Ener gii Ato mo wej PO LA TOM. Kie run ki pla no wa nych ba -
dań w Po li tech ni ce Ślą skiej zwią za nych z bu do wą i eks plo ata cją
urzą dzeń dla ener ge ty ki ją dro wej omó wi ła dr hab. inż. Ma ria So -
zań ska.

Nie ma w Pol sce ener ge ty ki ją dro wej, ale pol ski prze mysł już z po -
wo dze niem pra cu je na jej rzecz. Oczy wi ście na ra zie po za gra ni ca mi
kra ju. Naj bar dziej zna nym przy kła dem jest Elek tro bu do wa SA, bio rą -
ca m. in. czyn ny udział w bu do wie elek trow ni ją dro wej w. Ol ki lu oto
w Fin lan dii o czym cie ka wie mó wił mgr inż. Jan Ry szard Ku ryl -
czyk, dy rek tor ds. in we sty cji za gra nicz nych Elek tro bu do wy S.A.
O ska li współ pra cy Elek tro bu do wy m.in. z fran cu ską fir ma ARE VA
świad czy fakt, iż w Ol ki lu oto za trud nio no oko ło 2 ty się cy pol skich
pra cow ni ków. Z uwa gą wy słu cha no też re fe ra tu mgr inż. Zbi gnie wa
Wie gne ra z War bu du, któ re go przed się bior stwo tak że na co dzień
współ pra cu je z fran cu ską fir mą ARE VA w Ol ki lu oto przy bu do wie tej -
że elek trow ni ato mo wej. 

Z du żym za in te re so wa niem ze bra ni wy słu cha li re fe ra tów przed sta -
wi cie li firm za gra nicz nych. Re fe ren ci oma wia jąc tech no lo gie ją dro we
roz wi ja ne w swo ich fir mach ak cen to wa li do świad cze nia w za kre sie
bez pie czeń stwa i tech no lo gicz nej nie za wod no ści oraz oma wia li in no -
wa cyj ny cha rak ter szcze gó ło wych roz wią zań blo ków ją dro wych ge -
ne ra cji III +.

Swą ofer tę na rzecz cy wil nej ener ge ty ki ją dro wej zło ży ła bran ża
spa wal ni cza we spół z In sty tu tem Spa wal nic twa w Gli wi cach. 

O no wej ini cja ty wie po wo ła nia kon sor cjum dla bu do wy elek trow ni
ją dro wych mó wił prof. Edward Ma cha z Po li tech ni ki Opol skiej.
Obec nie ak ces do te go kon sor cjum zgło si ło już dzie więć po li tech nik
i in sty tu tów ba daw czych oraz pięć przed się biorstw, a tak że Opol ski
Park Na uko wo -Tech no lo gicz ny. Ini cja ty wa opol ska za ta cza co raz
szer sze kręg, a do kon sor cjum przy stą pi ły m.in. du że i ma łe fir my,
na ra zie głów nie z tere nu opol skie go oraz ślą skie go. Jak się moż na by -
ło prze ko nać, oglą da jąc nie tyl ko pre zen to wa ne fil my i slaj dy pod czas
se sji, ale zwie dza jąc sto iska fir mo we – pol ski prze mysł me ta lo wy dys -
po nu je tech no lo gia mi i ka drą do wy twa rza nia wie lu ma te ria łów, kom -
po nen tów i urzą dzeń. Po ten cjał ten ist nie je rów nież w fir mach nie tyl -
ko du żych, ale też śred nich i ma łych. Po ziom tych umie jęt no ści jest
znacz nie wyż szy niż roz po zna ny i pu bli ko wa ny przez agen cje rzą do -
we – prze ko ny wa li w trak cie kon fe ren cji przed się bior cy. Już te raz fir -
my z po wo dze niem współ pra cu ją z cze ską i sło wac ką ener ge ty ką ją -
dro wa przy jej mo der ni za cji i roz bu do wie.

Osob nym wą tek kon fe ren cji sta no wi ły re fe ra ty do ty czą ce bar dzo
wą sko spe cja li stycz nych za gad nień, jak np.. ba da nia pro ce sów ciepl -
no -prze pły wo wych po wy stą pie niu awa rii lo ca w re ak to rze PWR; ana -
li zy bez pie czeń stwa przy re duk cji wzbo ga co ne go pa li wa i na pro mie -
nio wa nia tar czy do pro duk cji izo to pów pro mie nio twór czych, w tym
Mo 99, w re ak to rze Ma ria (me to dy teo re tycz ne i eks pe ry men tal ne).

Dr inż. Dag ma ra Ze ljaś z OBR GS CHEM KOP z Kra ko wa za pre -
zen to wa ła wstęp ny pro jekt, bę dą cy pro po zy cją bu do wy skła do wi ska
pod ziem ne go na od pa dy nie bez piecz ne. Na to miast pra cow ni cy na -
uko wi IchTJ – wy gła sza ją cy na kon fe ren cji wie le spe cja li stycz nych
re fe ra tów – m. in. za pro po no wa li pod ję cie pro jek tu ba daw cze go zwią -
za ne go z ana li zą moż li wo ści po zy ski wa nia ura nu z tzw. rud ubo gich
wy stę pu ją cych na te re nach Pol ski.

W trak cie kon fe ren cji zor ga ni zo wa no też pa nel dys ku syj ny. Zda niem
prof. An drze ja Chmie lew skie go, dy rek to ra IchTJ, prze wod ni czą ce go
Ra dy ds. Ato mi sty ki przy PAA, ener ge ty ka ją dro wa, ja ka po wsta nie
w Pol sce bę dzie sta no wić istot ny im puls do wzro stu in no wa cyj no ści go -
spo dar ki i pod nie sie nia stop nia jej kon ku ren cyj no ści oraz roz wo ju za -
ple cza na uko wo -ba daw cze go. Ta ką opi nię po dzie li ła więk szość uczest -
ni ków kon fe ren cji. W wy po wie dziach re fe ren tów i w dys ku sji wie lo -
krot nie ak cen to wa no za rów no po trze bę czy tel nie zde fi nio wa nej po li ty -
ka pań stwa w za kre sie kra jo we go pro gra mu ener ge ty ki ją dro wej, ja ki
i kon se kwent ne re ali zo wa nie przy ję tych za ło żeń rzą do we go ra mo we go
har mo no gra mu dzia łań dla ener ge ty ki ją dro wej. Pod kre śla no, że po ten -
cjał na uko wy i prze my sło wy w Pol sce mo że pod jąć bar dzo wie le za dań
zwią za nych z bu do wą i eks plo ata cją elek trow ni ją dro wych. 

Wy ra żo no na dzie ję, iż pol ski pro gram ją dro wy sta nie się mo to rem
dy na micz ne go roz woju ener ge ty ki i ca łej go spo dar ki, pod nie sie ogól -
ny po ziom high tech z uwa gi na za sto so wa nie no wo cze snych tech no -
lo gi i stwo rzy jed no cze śnie wie le ty się cy no wych miej sca pra cy
przy bu do wie i eks plo ata cji elek trow ni ją dro wych oraz in we sty cji
zwią za nych z nie za wod nym funk cjo no wa niem sys te mu elek tro ener -
ge tycz ne go. 

M. Biel ski

Polska nauka i przemysł
dla elektrowni jądrowych w Polsce



C z y s z c z e n i e  i  d i a g n o s t y k a  
r u r e k  k o n d e n s a t o r o w y c h

    Wykonujemy diagnostykę  rurek kondensatorów metodą prądów wirowych
    Wykrywamy:
      ubytki  grubości  ściany na skutek erozj i ,  otarć,  wibracj i  i tp.
      perforacje
      wgniecenia
    Określamy położenie wad

    Czyścimy rurki w kondensatorach i  wymiennikach ciepła metodą przestrzel iwania 

    nabojami CONCO  i  metodą wiercenia Hydrodril l .  

    Zapewniamy poprawę próżni  w skraplaczu i  przedłużamy czas życia rurek
.

CONCO EAST Sp. z o.o. ul. Pięciolinii 6/27 | 02-784 Warszawa
tel.: +48 22 643 25 77 | fax: +48 22 641 63 13 | info@concoeast.pl | www.concoeast.pl 

Dotychczas przebadal iśmy 180 kondensatorów i  wymienników ciepła 

w kraju i  zagranicą.
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• Rok 2011, je śli tyl ko Eu ro pa wyj dzie
choć tro chę z kry zy su eu ro, bę dzie ro kiem
ener gii – pod kre ślał w jed nej ze swo ich
wy po wie dzi se kre tarz sta nu ds. eu ro pej -
skich Mi ko łaj Do wgie le wicz. Jak to ro zu -
mieć?

– Dwie, na stę pu ją ce po so bie, Pre zy den -
cje w Ra dzie: wę gier ska i pol ska, ozna cza -
ją wspól ne spoj rze nie na kwe stie zwią za ne
z po li ty ką ener ge tycz ną. Po dru gie, zo sta -
ła wła śnie opra co wa na stra te gia dla po li ty -
ki ener ge tycz nej na obecną de ka dę, a na -
wet do ro ku 2030. 4 lu te go 2011 r. Ra da
Eu ro pej ska, a 28 lu te go Ra da ds. Ener gii,
przy ję ły kon klu zje, któ re – wspól nie czy -
ta ne – two rzą stra te gię po li ty ki ener ge -
tycz nej dla UE. Te kon klu zje moż na po -
gru po wać w czte ry głów ne ob sza ry, w ra -
mach któ rych po li ty ka ener ge tycz na bę -
dzie re ali zo wa na. To ob szar ryn ku we -
wnętrz ne go, na stęp nie, ści śle z nim po wią -
za ne, wzmac nia nie in fra struk tu ry ener ge -
tycz nej…
• … ryn ku we wnętrz ne go, czy li?
– Ryn ku ca łej Wspól no ty, gdyż od kil ku

lat, a zwłasz cza po wej ściu w ży cie Trak ta -
tu Li zboń skie go nie mó wi się już w tym
kon tek ście o ryn kach po szcze gól nych
państw człon kow skich skła da ją cych się
na wspól ny ry nek, tyl ko o jed nym ryn ku
we wnętrz nym, któ re go dal sza in te gra cja
po stę pu je zgod nie z kom pe ten cja mi i wo lą
państw i UE.

Two rze nie ryn ku we wnętrz ne go skła da
się z dwóch ele men tów: le gi sla cji i in fra -
struk tu ry, o któ rej da lej. Je śli na to miast
cho dzi o ra my le gi sla cyj ne, to obej mu ją
one sze reg do ku men tów, spo śród któ rych
na szcze gól ne pod kre śle nie za słu gu ją roz -
po rzą dze nia i dy rek ty wy wcho dzą ce
w skład tzw. trze cie go pa kie tu li be ra li za -
cyj ne go dla ryn ku ga zu i ener gii elek trycz -
nej, któ ry wszedł w ży cie 3 mar ca br. (Pol -
ska im ple men tu je dy rek ty wy ga zo wą
i elek trycz ną). Spo sób im ple men ta cji bę -

dzie miał za sad ni czy wpływ na funk cjo no -
wa nie ryn ku.

Do brym ca se stu dy w tym za kre sie jest
– wy ne go cjo wa na w ubie głym ro ku na po -
zio mie rzą do wym przy udzia le Ko mi sji
Eu ro pej skiej – pol sko -ro syj ska umo wa ga -
zo wa, w wy ni ku któ rej m.in. usta lo no, że
pol ska część ga zo cią gu ja mal skie go dzia ła
zgod nie z tzw. dru gą opcją wy dzie le nia
wła sno ścio we go (usta no wie nie tzw. nie za -
leż ne go ope ra to ra sys te mu, któ rym w pol -
skich wa run kach bę dzie spół ka Skar bu
Pań stwa Gaz -Sys tem SA). Nie jest to naj -
bar dziej li be ral na z moż li wych opcji, nie -
mniej za pew nia nie za leż ność ope ra to ra
i na da je mu upraw nie nia, któ re umoż li wią
na rów nych wa run kach do stęp stron trze -
cich do in fra struk tu ry i świad cze nie sze-
re gu usług, w tym wir tu al ne go re wer su
wstecz ne go, co do tej po ry nie by ło moż li -
we. Tak wy so ka nie za leż ność ope ra to ra
od zin te gro wa nych pio no wo przed się -
biorstw nie by ła by jed nak moż li wa, gdy by
– tak że zgod nie z prze pi sa mi – za sto so wa -
no w tym przy pad ku III opcję roz dzie le nia
wła sno ścio we go (tzw. nie za leż ny ope ra tor
prze sy łu). Tak więc na pod sta wie pra wa
eu ro pej skie go Pol ska uzy ska ła moż li wość
uryn ko wie nia prze sy łu ga zu przez na sze
te ry to rium. A to bez po śred nio prze kła da
się na bez pie czeń stwo do staw, a tak że
– two rząc kon ku ren cyj ny ry nek – na ce ny
ga zu.

Ko lej ne ob sza ry kon klu zji do ty czą
wspar cia dzia łań i tech no lo gii zwią za nych
z po pra wą efek tyw no ści ener ge tycz nej
i od na wial ny mi źró dła mi ener gii (OZE)
oraz ze wnętrz ne go wy mia ru po li ty ki ener -
ge tycz nej. Nie jest to no wy te mat, bo już co
naj mniej od de ka dy o tym się mó wi, ale te -
raz na stę pu je je go pew na ak ce le ra cja po -
przez dzia ła nia, któ re bę dzie po dej mo wać
m.in. Pol ska pod czas pre zy den cji na fo rum
UE. Dla te go, uwzględ nia jąc owe kon klu -
zje, jak i prio ry te to we znacz nie dla Wę gier

i Pol ski po li ty ki ener ge tycz nej, stwier dze -
nie, że rok 2011 bę dzie ro kiem ener gii jest
cał ko wi cie uza sad nio ne.
• Czy re ali zo wa na przez KE po li ty ka

ener ge tycz na za bez pie cza in te re sy Pol ski?
– Istot ne jest jak zde fi niu je my in te re sy

Pol ski i in te re sy Unii, ja ko ca ło ści. Pol skie
prio ry te ty wy zna cza ra mo wy do ku ment
„Po li ty ka ener ge tycz na Pol ski do 2030 ro -
ku”. Po stro nie unij nej ob sza ry prio ry te to -
we są wska za ne w Trak ta cie Li zboń skim,
do kład nie w art. 194, któ ry de fi niu je ce le
dzia ła nia Wspól no ty i państw człon kow -
skich w – co trze ba pod kre ślić, bo jest to
istot ne sfor mu ło wa nie – du chu so li dar no -
ści po mię dzy pań stwa mi człon kow ski mi.
Te ce le są zbież ne z ce la mi okre ślo ny -
mi w pol skiej po li ty ce ener ge tycz nej.
W pierw szej ko lej no ści jest to sku pie nie
się na roz wo ju i umac nia niu ryn ku we -
wnętrz ne go, któ re go Pol ska jest ele men -
tem. Za rów no Pol ska, jak i UE, od lat
wska zu ją, że ko rzy ści z funk cjo no wa nia
na ryn ku we wnętrz nym od nie sie my tyl ko
pod wa run kiem, że dzia ła on w spo sób
spraw ny. 

Na stęp nym ob sza rem prio ry te to wym
jest in fra struk tu ra ener ge tycz na. Jej roz -
wój, zgod nie za rów no ze Stra te gią, jak
i do ku men ta mi, któ re by ły pod sta wą jej
opra co wa nia do 2020 r., jest zba lan so wa ny.
W tym sen sie, że do ty czy za rów no in fra -
struk tu ry ga zo wej, jak i elek tro ener ge tycz -
nej oraz wy do by cia, trans por tu i skła do wa -
nia pa liw płyn nych, a tak że włą cza nia OZE
do sie ci. Jed no cze śnie, w Stra te gii wska za -
no in stru men ta rium wspie ra nia te go roz -

Stawiamy na solidaryzm
– Kie dy ry nek funk cjo nu je spraw nie i jest moż li wość prze sy łu ener -

gii elek trycz nej czy ro py bądź ga zu na za sa dach ryn ko wych, nie ogra -

ni czo nych we wnętrz ny mi ba rie ra mi (pro ce du ral ny mi, bądź in fra -

struk tu ral ny mi), to au to ma tycz nie Pol ska – ja ko ele ment ryn ku we -

wnętrz ne go Unii Eu ro pej skiej – tak że na tym zy ska, np. ku pu jąc tań -

szy gaz – mó wi SZY MON PO LAK, kie row nik re fe ra tu ds. po li ty ki ener -
ge tycz nej w De par ta men cie Po li ty ki Eko no micz nej w Mi ni ster stwie
Spraw Za gra nicz nych, w roz mo wie z Je rzym Bo ja no wi czem o dzia ła -
niach Ko mi sji Eu ro pej skiej w za kre sie unij nej po li ty ki ener ge tycz -
nej i pol skiej pre zy den cji.



wo ju. Mó wi my nie tyl ko o fi nan so wym
wspar ciu Wspól no ty, ale tak że o uspraw -
nie niach or ga ni za cyj nych i ad mi ni stra cyj -
nych, zwłasz cza w od nie sie niu do pro jek -
tów trans gra nicz nych.

Gros pro jek tów po nadna ro do wych, któ -
rych re ali za cją jest za in te re so wa na UE, są
też prio ry te to wy mi dla Pol ski (np. po łą cze -
nia ener ge tycz ne pół noc -po łu dnie w Gru -
pie Wy szeh radz kiej). Nie za leż ne od pro -
jek tów po nadna ro do wych, ale w ko or dy na -
cji z ni mi, są re ali zo wa ne pro jek ty wspie ra -
ne przez UE w po szcze gól nych pań stwach
człon kow skich słu żą ce roz wo jo wi kra jo -
wej in fra struk tu ry ener ge tycz nej. W Pol sce
są one re ali zo wa ne ze środ ków Po li ty ki
Spój no ści do stęp nych np. w ra mach Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go „In fra struk tu ra i Śro -
do wi sko”.

Ko lej ne kwe stie to efek tyw ność ener ge -
tycz na, OZE i no we tech no lo gie. Ze stro ny
Wspól no ty jest bar dzo sil ny na cisk na roz -
wój te go ob sza ru po li ty ki ener ge tycz nej.
Po dob nie jest w Pol sce: po li ty ka od no śnie
do włą cza nia OZE ja sno po ka zu je ja kie in -
we sty cje trze ba zre ali zo wać do 2020 r. by
uzy skać 15% po ziom udzia łu OZE w pro -
duk cji ener gii.

Czwar ty prio ry tet – roz wój sie ci eu ro pej -
skich wią że się ze wspo mnia nym wcze -
śniej bez pie czeń stwem ener ge tycz nym
i roz wo jem ryn ku.
• Jak KE de fi niu je „bez pie czeń stwo

ener ge tycz ne”?
– Nie ma jed nej de fi ni cji bez pie czeń -

stwa ener ge tycz ne go. Na pod sta wie pol -
skie go usta wo daw stwa bez pie czeń stwo
ener ge tycz ne czę sto de fi niu je się ja ko za -
pew nie nie nie prze rwa nych do staw su row -
ców i ener gii po ak cep to wal nych ce nach.
W Unii bez pie czeń stwo ener ge tycz ne za -
pew nia ją trzy, wza jem nie się prze pla ta ją -
ce, fi la ry po li ty ki ener ge tycz nej: li be ra li -
za cja ryn ku i two rze nie sprzy ja ją cych je go
po wsta niu ram le gi sla cyj nych, bez pie -
czeń stwo do staw i sze ro ko po ję ta po li ty ka
kli ma tycz na (zrów no wa żo ny roz wój).
O ryn ku we wnętrz nym by ła już mo wa.
Z ko lei do brym przy kła dem wzmoc nie nie
dru gie go fi la ru, czy li bez pie czeń stwa do -
staw, jest roz po rzą dze nie o bez pie czeń -
stwie do staw ga zu, któ re we szło w ży cie
pod ko niec 2010 r. Za wie ra sze reg opra-
co wa nych na po zio mie UE in stru men tów
i me cha ni zmów – za rów no istot nie
wzmac nia ją cych pre wen cje (po przez okre -
śle nie m.in. pew nych stan dar dów in fra -
struk tu ral nych, któ re każ de pań stwo mu si
speł nić oraz pla nów dzia łań), jak i na po -
zio mie re ago wa nia, kie dy na stą pią prze -
rwy w do sta wach. 

Pol ska wspie ra i za bie ga o od po wied nie
zba lan so wa nie tych trzech fi la rów. Klu czo -
we w tym za kre sie jest za cho wa nie od po -
wied nich pro por cji mię dzy am bi cja mi
i moż li wo ścia mi UE i państw człon kow -

skich, bio rąc pod uwa gę za rów no moż li -
wo ści fi nan so we, jak i kon dy cję ca łej go -
spo dar ki.
• Po wie dział Pan o do fi nan so wy wa niu

pro jek tów re ali zo wa nych w ra mach PO
„IiŚ”, na to miast na nie zbęd ne w przy -
pad ku wy bu do wa nia „mo stu ener ge tycz -
ne go” Pol ska – Li twa wzmoc nie nie sys te -
mu ener ge tycz ne go w pół noc no -wschod -
niej Pol sce UE prze zna czy ła eks tra 200
mln eu ro. Czy in ne in we sty cje trans gra -
nicz ne mo gą li czyć na do dat ko we fi nan -
so wa nie?

– Źró dła do fi nan so wa nia in fra struk tu ry
ener ge tycz nej, w tym „mo stu ener ge tycz -
ne go”, po win ny być do kład nie ana li zo wa -
ne w kil ku aspek tach.

Po pierw sze, z na sze go punk tu wi dze nia
prio ry te to we zna cze nie w fi nan so wa niu in -
fra struk tu ry ma po li ty ka spój no ści, któ ra
dys po nu je pew ną istot ną pu lą środ ków
prze zna czo nych na roz wój sie ci. Pol ska
od wie lu lat moc no pod kre śla, że in stru -
men ty Po li ty ki Spój no ści oka za ły się wy -
so ce efek tyw ne, co umac nia nas w prze ko -
na niu, że Po li ty ka Spój no ści mu si być
głów nym in stru men tem fi nan so wa nia in -
fra struk tu ry. War to od no to wać, ze alo ka cja
środ ków w Po li ty ce Spój no ści jest dla Pol -
ski bar dzo ko rzyst na.

„Most ener ge tycz ny” jest szcze gól nym
przy pad kiem – efek tem wspie ra nej przez
Ko mi sję współ pra cy re gio nal nej w ra mach
BE MIP (Bal tic Ener gy Mar ket In ter con -
nec tion Plan). Cho dzi o to, by zgod nie
z ocze ki wa nia mi Ko mi sji i Ra dy Eu ro pej -
skiej, a tak że na szy mi, przez wspar cie in -
fra struk tu ry w cią gu naj bliż szych 5 lat do -
pro wa dzić do usu nię cia z ob sza ru UE
wszel kich „wysp ener ge tycz nych”, m.in.
państw bał tyc kich. Na le ży tak że pod kre -
ślić, że w ra mach tych dzia łań po wi nien
być za bez pie czo ny in te res Pol ski, stąd
„most ener ge tycz ny” jest dla nas ści śle
zwią za ny z bu do wą na Li twie no wej elek -
trow ni ją dro wej w Vi sa gi nas…
• … chy ba szyb ciej ato mów ka po wsta -

nie w Pol sce!
– Od po cząt ku z du żą uwa gą śle dzi my

li tew ską in we sty cję. Za sko czy ło nas wy -
co fa nie się na prze ło mie li sto pa da i grud -
nia 2010 r. in we sto ra stra te gicz ne go – Ko -
rea Elec tric Po wer Corp. Li czy my, że pod -
ję te przez wła dze li tew skie dzia ła nia do -
pro wa dzą do szyb kie go wy ło nie nia in we -
sto ra stra te gicz ne go, któ ry zło ży ko rzyst -
ne ofer ty part ne rom stra te gicz nym w re -
gio nie.

Bu do wa tej elek trow ni jest też dla nas
pew ną wska zów ką. Wspie ra my włą cza nie
wysp ener ge tycz nych do unij nej sie ci, ale
trze ba też wie dzieć ja ki prąd bę dzie pły nąć
ty mi po łą cze nia mi i cze mu w przy szło ści
ma ją słu żyć? Dla nas jest ja sne, i ta ki sy -
gnał wy sy ła my na ze wnątrz, że wzmac nia -
nie ryn ku i li kwi da cja wysp ener ge tycz -

nych wy ma ga tak że bu do wy we wnętrz -
nych źró deł ener gii w UE.

W czerw cu Ko mi sja Eu ro pej ska przed -
sta wi ko mu ni kat, do któ re go opra co wa nia
zo sta ła zo bo wią za na wspo mnia ny mi kon -
klu zja mi. Przed sta wi iden ty fi ka cję pro jek -
tów stra te gicz nych dla funk cjo no wa nia
ryn ku we wnętrz ne go ga zu, ener gii elek -
trycz nej i ro py naf to wej, któ re bę dą mo gły
li czyć na wspar cie, nie tyl ko fi nan so we,
w ra mach re for my in stru men tu TEN -E
(Trans -Eu ro pe an Ener gy Ne twork). Wśród
prio ry te to wych in we sty cji mo gą się zna -
leźć np. po łą cze nie ga zo we pół noc -po łu -
dnie po mię dzy ter mi na la mi LNG w Świ no -
uj ściu i na wy spie Krk (Chor wa cja), a tak -
że po łą cze nia elek tro ener ge tycz ne Pol ska
– Niem cy. Ta kie po łą cze nia by ły wska zy -
wa ne w przed sta wio nym przez Ko mi sję
w li sto pa dzie 2010 r. pa kie cie in fra struk tu -
ral nym „Prio ry te ty w od nie sie niu do in fra -
struk tu ry ener ge tycz nej na 2020 r. i w dal -
szej per spek ty wie – plan dzia ła nia na rzecz
zin te gro wa nej eu ro pej skiej sie ci ener ge -
tycz nej”, któ ry był pod sta wą do dys ku sji
na obu te go rocz nych Ra dach. Cze ka my
na kon kre ty.
• Lob bu je my w tej spra wie?
– Lob bing jest oczy wi ście do pusz czal ny,

ale na sze sta no wi sko w tej kwe stii jest dość
kla row ne. Uwa ża my, że no wy in stru ment
fi nan so wy, któ ry po wsta nie w wy ni ku re -
for my TEN -E po wi nien być skie ro wa ny
na kon kret ne re ali za cje pro jek tów, do bra -
nych wg ja snych kry te riów, któ re nie do -
pro wa dzą do wspie ra nia pro jek tów cał ko -
wi cie nie opła cal nych ryn ko wo, nie da ją -
cych mak sy mal ne go efek tu wzmac nia nia
prze zna czo nych na ich re ali za cję środ ków
pry wat nych firm ener ge tycz nych. Efekt
dźwi gni (Le ve ra ge ef fect) mu si być mak -
sy mal ny.

Dla Pol ski jest istot ne, by fi nan so wa nie
naj pierw po cho dzi ło z ryn ku. Ro lą Wspól -
no ty i państw człon kow skich jest wska za -
nie li sty pro jek tów prio ry te to wych z punk -
tu wi dze nia bez pie czeń stwa do staw i pra -
wi dło we go funk cjo no wa nia ryn ku, a na -
stęp nie wspie ra nie sek to ra po przez m.in.
wpro wa dza nie uła twień – uprosz czeń pro -
ce dur trans gra nicz nych i tym sa mym mak -
sy mal ne go skró ce nia cza su ubie ga nia się
o po zwo le nia nie zbęd ne do roz po czę cia
i sfi na li zo wa nia in we sty cji. Krót szy czas
re ali za cji da je oszczęd no ści i te środ ki
moż na prze zna czyć np. na na stęp ne in we -
sty cje, co zmniej szy roz mia ry zi den ty fi ko -
wa nej lu ki in fra struk tu ral nej. W UE lu ka
in fra struk tu ral na w po łą cze niach mię dzy
pań stwa mi, któ re umoż li wią płyn ny prze -
sył ga zu, elek trycz no ści i ro py, zo sta ła
osza co wa na, w za leż no ści od źró dła, na wet
na 200 mld eu ro do 2020 r.

Są dzę, że je sie nią Ko mi sja za pro po nu -
je jak moż na upro ścić pro ce du ry, uspraw -
nić kon sul ta cje i le piej sko or dy no wać

POLITYKA ENERGETYCZNA UE

13



dzia ła nie róż nych in stru men tów fi nan so -
wych (w tym in stru men tów ofe ro wa nych
m.in. przez ban ki EBI i EBO iR). Bez po -
śred nie wspar cie fi nan so we z bu dże tu UE
po win no do ty czyć je dy nie ab so lut nie
prio ry te to wych pro jek tów i nie po win no
za bu rzać ryn ko wo uza sad nio nych sy gna -
łów ce no wych, a przez to pro wa dzić
do nie efek tyw nych eko no micz nie in we -
sty cji.
• Ale ry nek, czy li pry wat ne pod mio ty, to

w przy pad ku Pol ski gru py ener ge tycz ne,
któ re nie ma ją dość środ ków na ta kie in -
we sty cje.

– Dla te go, pod pew ny mi wa run ka mi,
do pusz czal ne bę dzie do fi nan so wa nie pro -
jek tów prio ry te to wych uza sad nio nych
wzglę da mi do bra pu blicz ne go (tu: bez pie -
czeń stwa do staw). Przy kła do wo, pro jek -
tem prio ry te to wym w sek to rze ga zu jest
wy mie nio ne po łą cze nie pół noc–po łu dnie.
W rze czy wi sto ści jest to kil ka na ście pro -
jek tów po pie ra nych przez ope ra to rów po -
szcze gól nych państw, a re ali za cja nie któ -
rych z nich już się roz po czę ła. To wska zu -
je, że ry nek jest za in te re so wa ny re ali za cją
tych in we sty cji. Nie mniej, w ce lu ich
szyb szej i peł nej re ali za cji po trzeb ne mo -
że się oka zać do dat ko we wspar cie ze stro -
ny ad mi ni stra cji (tak że w wy mia rze fi nan -
so wym). Te pro jek ty, m.in. wsku tek dy na -
micz nie roz wi ja ją cej się współ pra cy
w ob sza rze ener gii w ra mach Gru py Wy -
szeh radz kiej (V4), zo sta ły przed sta wio ne
ja ko istot ne dla ca łe go ryn ku Eu ro py
Środ ko wo -Wschod niej i UE. Zna la zły się
w pa kie cie in fra struk tu ral nym, zo sta ły po -
par te przez obie Ra dy i praw do po dob nie
znaj dą się w fi nal nych do ku men tach Ko -
mi sji.
• Pol ska chce zmian bi la te ral nej współ -

pra cy w ra mach po li ty ki ener ge tycz nej
mię dzy pań stwa mi człon kow ski mi na
rzecz two rze nia re gio nal nej stra te gii roz -
wo ju np. w ra mach Gru py Wy szeh radz kiej
czy współ pra cy w ba se nie Mo rza Bał tyc -
kie go. Na czym ta zmia na mia ła by po le -
gać?

– Trwa dys ku sja nad opra co wy wa ny mi
przez Ko mi sję tzw. re gio na mi ga zo wy mi.
Na ra zie jest to kon cep cja stwo rze nia pew -
nych struk tur re gio nal nych, w ra mach któ -
rych bę dą do dat ko wo wspie ra ne ini cja ty wy
państw człon kow skich zmie rza ją ce do
wzmoc nie nia bez pie czeń stwa ener ge tycz -
ne go. Pol ska za bie ga, by jed nym z ta kich
ob sza rów był re gion V4 roz sze rzo ny o Ru -
mu nię, Buł ga rię i w przy szło ści – po jej
wstą pie niu do UE – Chor wa cję.

Ta kon cep cja bar dzo do brze by się wpi -
sy wa ła w in ten syw nie po dej mo wa ne od 1,5
ro ku przez V4 dzia ła nia zwią za ne z ener -
gią. Kro kiem mi lo wym by ła de kla ra cja bu -
da pesz teń ska z lu te go 2010 r., któ ra wska -
za ła moż li we do pod ję cia przez te pań stwa
prio ry te to we pro jek ty i dzia ła nia. Ko lej -

nym by ło zin sty tu cjo na li zo wa nie tej
współ pra cy po przez stwo rze nie grup ro bo -
czych i gru py wy so kie go szcze bla. Od by -
wa ne re gu lar nie spo tka nia do ty czą m.in.
po łą czeń ga zo wych pół noc–po łu dnie, me -
cha ni zmów an ty kry zy so wych czy ko or dy -
na cji po li ty ki eu ro pej skiej mię dzy na szy mi
kra ja mi.

Współ pra cę wy szeh radz ką istot nie
wspie ra Ko mi sja Eu ro pej ska, cze go do wo -
dem by ło zor ga ni zo wa ne 3 lu te go 2011 r.,
przed po sie dze niem Ra dy Eu ro pej skiej,
spo tka nie prze wod ni czą ce go Ko mi sji,
José Ma nu ela Bar ro so, z pre mie ra mi
państw Gru py Wy szeh radz kiej i po wo ła nie
gru py wy so kie go szcze bla do re ali za cji
po łą czeń pół noc–po łu dnie. Na jej cze le
stoi Ko mi sja, któ ra w ten spo sób pod kre -
śli ła, że re ali zo wa ne w na szym re gio nie
ini cja ty wy są istot ne z punk tu wi dze nia
funk cjo no wa nia ryn ku we wnętrz ne go.
Dla te go w no wej ar chi tek tu rze re gio nów
ga zo wych wspie ra my po wsta nie ta kie go,
któ ry już ma zin sty cjo na li zo wa ną i zdy na -
mi zo wa ną struk tu rę.
•A współ pra ca w re gio nie mo rza bał tyc -

kie go.
– To BE MIP. Tyl ko tu taj na pierw szy

plan wy cho dzi elek tro ener ge ty ka. Ta ini -
cja ty wa ma słu żyć in te gra cji ryn ku we re -
gio nie Mo rza Bał tyc kie go. Ko mi sja Eu ro -
pej ska – po dob nie jak w przy pad ku V4
– wspie ra re ali za cję te go ce lu po przez
m.in. prze wo dze nie Gru pie Wy so kie go
Szcze bla BE MIP.
• Czy jed nym z prio ry te tów pol skiej pre -

zy den cji bę dzie so li dar ność we wnątrz Unii
ro zu mia na m.in. ja ko wspól na po li ty ka
ener ge tycz na?

– Głów nym prio ry te tem pre zy den cji,
pod czas któ rej trze ba bę dzie po go dzić róż -
ne sek to ry: ener ge tycz ny, ga zo wy i pa liw
płyn nych, jest ze wnętrz ny wy miar po li ty ki
ener ge tycz nej. W opra co wa niu są dwa ra -
por ty. Je den przy go to wu je, m.in. na proś bę
Pol ski zgło szo ną pod czas po sie dze nia Ra -
dy Ener ge tycz nej 31 ma ja 2010 r., Ko mi sja
Eu ro pej ska, a dru gi – think tan ki. Chce my,
by oba by ły pod sta wą ogól now spól no to -
wej, choć nie tyl ko, dys ku sji do ty czą cej
spo so bu i kie run ku roz wi ja nia in stru men -
tów ze wnętrz nej po li ty ki ener ge tycz nej.
De ba ta roz pocz nie się w lip cu pod czas nie -
for mal ne go spo tka nia Gru py Wy so kie go
Szcze bla ds. Ener gii w Beł cha to wie (13–14
lip ca 2011 r). Li czy my, że na pod sta wie
wnio sków wy cią gnię tych z ra por tów Ra da
przy go tu je pe wien har mo no gram dzia łań
wzmac nia ją cych sta no wi sko i si łę Wspól -
no ty (i au to ma tycz nie po szcze gól nych
państw człon kow skich) wo bec part ne rów
z państw trze cich: głów nie kra jów pro du -
cenc kich i tran zy to wych.

Uwa ża my, że esen cją tych dzia łań po -
win na być na stę pu ją ca kon sta ta cja: ze -
wnętrz na po li ty ka ener ge tycz na wy ma ga

sil ne go ryn ku we wnętrz ne go. Po dru gie, co
już Ra da Eu ro pej ska po twier dzi ła w lu tym
br., po stu lu je my roz sze rze nie za kre su geo -
gra ficz ne go obo wią zy wa nia pra wa wspól -
no to we go. Dla nas ta kim in stru men tem jest
np. Wspól no ta Ener ge tycz na, któ rą na le ża -
ło by od po wied nio wzmoc nić i roz sze rzyć
po za gra ni ce UE tak, by roz sze rza nie acqu -
is (do rob ku praw ne go Unii Eu ro pej skiej),
od by wa ło się w spo sób naj bar dziej efek -
tyw ny, czy li praw nie wią żą cy.

Wspól no ta Ener ge tycz na dzia ła w opar -
ciu o Trak tat o Wspól no cie Ener ge tycz nej,
któ ry mu si być ra ty fi ko wa ny przez stro ny,
któ re chcą do niej wstą pić. Da je to moż li -
wość eg ze kwo wa nia przy ję tych zo bo wią -
zań i roz sze rze nia te go do rob ku praw ne go
na pań stwa trze cie. Wspól no ta Ener ge tycz -
na jest też za in te re so wa na roz sze rze niem
za kre su obo wią zu ją cej le gi sla cji o trze ci
pa kiet li be ra li za cyj ny, któ ry sta je się przez
to bar dzo istot nym in stru men tem two rze -
nia ze wnętrz nej po li ty ki. Ko lej nym ele -
men tem jest zglo ba li zo wa nie za kre su obo -
wią zy wa nia pod pi sa ne go w 1994 r., a obo -
wią zu ją ce go od 1998 r., Trak ta tu Kar ty
Ener ge tycz nej (Ener gy Char ter Tre aty,
ECT). Nie na le ży jed nak go my lić z pod pi -
sa ną w Ha dze, w grud niu 1991 r. przez 46
państw, Eu ro pej ską Kar tą Ener ge tycz ną.
Cho dzi o no we li za cję Kar ty i do sto so wa nie
jej do no wych wy zwań w tym za kre sie.
Pol ska po strze ga pro ces prze glą du Kar ty,
ja ko wła ści we fo rum do kształ to wa nia
mię dzy na ro do wych re la cji w ob sza rze
ener gii.

Chcie li by śmy, aby uspraw nio ne i ewen -
tu al nie no we in stru men ty prze ło ży ły się
na bar dzo kon kret ne dzia ła nia UE, na rzecz
wzmoc nie nia jej po zy cji wo bec kra jów,
któ re dzi siaj do star cza ją nam su row ce
ener ge tycz ne. Dla te go dys ku tu je my już
dziś i bę dzie my dys ku to wać ze szcze gól ną
in ten syw no ścią w II po ło wie ro ku nad róż -
ny mi moż li wo ścia mi wzmoc nie nia ze -
wnętrz ne go wy mia ru po li ty ki ener ge tycz -
nej np. po przez roz wój Ca spian De ve lop -
ment Cor po ra tion – fir my, któ ra – mó wiąc
w pew nym uprosz cze niu – bę dzie ku po wać
gaz w imie niu wie lu firm dzia ła ją cych
na ryn ku UE i wzmac niać ich po zy cję prze -
tar go wą w roz mo wach z je go do staw ca mi.
Ta pro po zy cja wy ma ga jesz cze do dat ko wej
ana li zy, by kształt no we go pod mio tu do sto -
so wać do re aliów i wy ma gań ryn ku, ale jest
jed nym z cie ka wych po my słów. Ta kich po -
my słów wzmac nia ją cych ze wnętrz ny wy -
miar po li ty ki ener ge tycz nej jest spo ro
i w dru giej po ło wie ro ku chce my je pod dać
we ry fi ka cji.
• Czy li pod czas pol skiej pre zy den cji ze -

ro par ty ku la ry zmu!
– Je śli się zgo dzi my, że dzia ła jąc wspól -

nie mo że my uzy skać ja kieś do dat ko we zy -
ski, to tak – ze ro par ty ku la ry zmu.
• Dzię ku ję za roz mo wę.
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Czy je ste śmy bez piecz ni, zin te gro wa ni, in -
no wa cyj ni i zde ter mi no wa ni, aby przejść
do w peł ni funk cjo nu ją ce go re gio nal ne go
ryn ku ener gii Eu ro py Środ ko wo -Wschod -
niej?

Te py ta nia by ły te ma ta mi po szcze gól nych
se sji VI Mię dzy na ro do wej Kon fe ren cji Po -
wer Ring 2010, zor ga ni zo wa nej 21 grud -
nia 20101 r. przez Spo łecz ną Ra dę Na ro do -
we go Pro gra mu Re duk cji Emi sji, przy współ -
pra cy In sty tu tu im. Kwiat kow skie go, spół ki
Pro ce sy In we sty cyj ne i Sto wa rzy sze nia
na Rzecz Efek tyw no ści ETA.

Każ dą se sję otwie ra ły prze mó wie nia pro -
gra mo we. I tak Bar tło miej Gur ba, z Ge ne -
ral nej Dy rek cji ds. Ener gii Ko mi sji Eu ro pej -
skiej, po wie dział, że KE pro mu je fi zycz ną in -
ter ko nek cję, smart grids i dy wer sy fi ka cję do -
staw. Grze gorz Oni chi mow ski, pre zes Za -
rzą du To wa ro wej Gieł dy Ener gii SA, po in -
for mo wał, że 15 grud nia udo stęp nio no stro -
nom trze cim pierw sze po łą cze nie trans gra -
nicz ne po przez me cha nizm mar ket co upling
(prze pły wy opar te na róż ni cy cen ener gii
na gieł dach ener gii). Moc do stęp na na po łą -
cze niu sta ło prą do wym 600 MW łą czą cym
Pol skę i Szwe cję (Swe Pol Link) zo sta nie
udo stęp nio na człon kom TGE i Nord Po ol
Spot.

– TGE chce two rzyć ry nek re gio nal ny,
ale… czy jest moż li we zbu do wa nie ryn ku re -
gio nal ne go Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej
bez moc ne go wspar cia po li tycz ne go i bez
zbu do wa nia ak tyw no ści na po szcze gól nych
ryn kach? – py tał re to rycz nie Oni chi mow ski.

Pa weł Ole jar nik, star szy ana li tyk w Mię -
dzy na ro do wej Agen cji Ener ge tycz nej, uwa -
ża, że na sze bez pie czeń stwo ener ge tycz ne
bę dzie bar dzo za le ża ło nie tyl ko od dy wer sy -
fi ka cji do staw ro py, ale rów nież od jej ce ny.
Ko lej ną nie pew no ścią jest ro la ga zu ziem ne -
go w mik sie ener ge tycz nym na świe cie.
– W 2009 r. nad po daż ga zu się ga ła 130 mld
m3, a w 2011 r. mo że się gnąć na wet 200 mld
m3. Je śli ce ny ga zu bę dą na dal spa dać, to bę -
dzie on za gro że niem dla od na wial nych źró deł
ener gii i ta kich tech no lo gii jak CCS.

W 2011 r. ma po wstać ENT SO ga zu (Eu ro -
pej ska Sieć OSP – Eu ro pe an Ne twork of
Trans mis sion Sys tem Ope ra tors) i wszy scy
ope ra to rzy sys te mów prze sy ło wych ma ją
współ pra co wać na po zio mie. An drzej Si ko -
ra, pre zes In sty tu tu Stu diów Ener ge tycz -
nych, przy po mniał, że la tem 2010 r. Ko mi sja
Eu ro pej ska za żą da ła od 20 nie sub or dy no wa -
nych kra jów, w tym Pol ski, peł ne go wdro że -
nia unij nych prze pi sów o ga zie i ener gii elek -
trycz nej, któ re gwa ran tu ją jed no li ty unij ny
ry nek ener gii oraz rze czy wi sty wy bór do -
staw ców przez kon su men tów. Jed no cze śnie
za de kla ro wa ła, że jest zde ter mi no wa na do -
pro wa dzić do peł ne go wdro że nia w kra jach
wspól no to wych przy ję tych w la tach 2003–05
za sad. Ma ją one za pew nić nie tyl ko kon ku -
ren cyj ność na ryn ku, ale też bez pie czeń stwo
do staw, by za bez pie czyć się przed skut ka mi
kry zy sów ener ge tycz nych.

Ber nard Błasz czyk, pod se kre tarz sta nu
w Mi ni ster stwie Śro do wi ska, przy to czył sta -
no wi sko Ko mi sji Eu ro pej skiej i czę ści kra -
jów, któ re uwa ża ją, że UE po win na iść krok
da lej i zre du ko wać emi sję CO2 o 30%. – Po -
nie waż śred nie zu ży cie wę gla do pro duk cji
ener gii elek trycz nej w ca łej UE wy no si 18%
gdy w Pol sce jest to 95%, więc na ra zie przy -
ję cie przez Pol skę i kil ka in nych kra jów obec -
nych pro po zy cji KE nie jest moż li we.

Ma rek Wosz czyk, wi ce pre zes Urzę du Re -
gu la cji Ener ge ty ki, po in for mo wał, że Urząd
przy go to wu je do ku ment do ty czą cy in we sty -
cji w sie ci elek tro ener ge tycz ne i za wie ra ją cy
sta no wi sko w spra wie wy na gra dza nia in we -
sty cji w ak ty wa ty po we dla in te li gent nych
sie ci. – Chce my, aby te go ty pu in we sty cje by -
ły wy na gra dza ne w wyż szym stop niu niż stan -
dar do wa sto pa zwro tu z in we sty cji sie cio -
wych. No we roz wią za nia zo sta ną wpro wa -
dzo ne przy usta la niu ta ryf dla dys try bu to rów
ener gii elek trycz nej i ope ra to ra sys te mu
prze sy ło we go na 2012 rok.

Na ty tu ło we py ta nie IV se sji: czy je ste śmy
zde ter mi no wa ni, aby przejść do w peł ni funk -
cjo nu ją ce go re gio nal ne go ryn ku ener gii, naj -
krót sza od po wiedź brzmi: nie!

Stwier dzo no, iż Pol ska i po zo sta łe kra je re -
gio nu Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej są sła -
bo przy go to wa ne do po łą cze nia kra jo wych
ryn ków ener gii, a w nie da le kiej per spek ty wie
w je den, obej mu ją cy wszyst kie pań stwa
człon kow skie Unii Eu ro pej skiej. Zgod nie
z wy tycz ny mi ma py dro go wej, przy ję tej w tej
spra wie przez Ko mi sję Eu ro pej ską, zrę by ta -
kie go wspól ne go ryn ku ener gii ma ją po wstać
już w 2015 r. Obec nie pod sta wo wą ba rie rą
w je go utwo rze niu jest brak trans gra nicz nych
li nii prze sy ło wych o wy star cza ją cej mo cy. 

Po nad to wi ce pre mier Wal de mar Paw lak
za po wie dział, że wspól nie z mi ni strem
ochro ny śro do wi ska po wo ła Ze spół Roz wo ju
Go spo dar ki Ni sko emi syj nej, któ ry bę dzie
współ dzia łał ze Spo łecz ną Ra dą Na ro do we go
Pro gra mu Re duk cji Emi sji. – Chce my, aby ta
współ pra ca ob fi to wa ła w pro jek ty i pro gra my
do ty czą ce no wych ni sko emi syj nych roz wią -
zań ener ge tycz nych, m.in. do pro wa dzających
do re duk cji CO2 przez elek tro ener ge ty kę.

Kon fe ren cję za koń czy ło uro czy ste po sie -
dze nie Spo łecz nej Ra dy Na ro do we go Pro -
gra mu Re duk cji Emi sji. Jej prze wod ni czą cy,
prof. Je rzy Bu zek, prze wod ni czą cy Par la -
men tu Eu ro pej skie go, słusz nie stwier dził, że
dzia ła nie Ra dy ma sens, gdy Mi ni ster stwo
Go spo dar ki se rio po trak tu je jej uwa gi i su -
ge stie. 

– Po wo ła li śmy Ra dę bo nas zmo bi li zo wał
Pa kiet Kli ma tycz ny, ale on po mo że nam tyl ko
w roz wią zy wa niu tak czy owak ist nie ją cych
pro ble mów w ener ge ty ce. Te raz – je śli Mi ni -
ster stwo Go spo dar ki na dal wy ra zi go to wość
głę bo kiej współ pra cy i ko rzy sta nia z pra cy
Ra dy – jest przed na mi naj więk sze za da nie.
Bo na py ta nie: cze go nam po trze ba? od po -
wiedź brzmi: pie nię dzy i pra wa, czy li środ -
ków na in we sty cje i od po wied nich roz wią zań
w po sta ci roz po rzą dzeń pra wa pod sta wo we -
go, któ re by umoż li wia ło szyb kie i spraw ne
in we sto wa nie w ener ge ty kę. 

Za rów no Wal de mar Paw lak, jak i wi ce -
prze wod ni czą cy Ra dy prof. Mi chał Kle iber
i jej se kre tarz ge ne ral ny, prof. Krzysz tof
Żmi jew ski, pod kre śli li eks perc ką ro lę te go
cia ła, jej ana li tycz ną i in spi ru ją cą funk cję
oraz cen ne za an ga żo wa nie kil ku dzie się ciu
uzna nych au to ry te tów na uko wych, przed sta -
wi cie li świa ta biz ne su, or ga ni za cji spo łecz -
nych i po za rzą do wych. Pod czas spo tka nia
pod su mo wa no do tych cza so we dzia ła nia Ra -
dy: opra co wa nie „Zie lo nej Księ gi” i map dro -
go wych NPRE oraz omó wio no stan prac
nad „Bia łą Księ gą”.

Wi ce pre mier Wal de mar Paw lak wrę czył
też no mi na cje tym człon kom Ra dy, któ rzy ich
jesz cze nie otrzy ma li.

Je rzy Bo ja no wicz

Power Ring 2010
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Wstycz niu 2011 r. Na ro do wy Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej uru cho mił no wy pro gram fi nan so -
wy, któ re go ce lem jest ini cjo wa nie i wspar cie przed się -
wzięć in we sty cyj nych słu żą cych po pra wie efek tyw no ści

ener ge tycz nej w naj bar dziej ener go chłon nych pol skich przed się -
bior stwach. Be ne fi cjen tem mo że być każ de przed się bior stwo, któ -
re w ro ku po prze dza ją cym zło że nie wnio sku zu ży ło mi ni mum 50
GWh ener gii.

– Mu si my szu kać naj efek tyw niej szych spo so bów na to, że by
zmniej szać udział czło wie ka w po gar sza niu kli ma tu. Nikt nie jest
za bo ga ty, więc na sze dzia ła nia za czy na my od tych, któ re są naj tań -
sze i naj bar dziej efek tyw ne kosz to wo. Nie tyl ko w Pol sce już daw no
zo rien to wa no się, że jest efek tyw ność ener ge tycz na, któ ra przy no si
naj szyb szy zwrot za in we sto wa ne go ka pi ta łu – po wie dział Zbi -
gniew Kra szew ski, mi ni ster śro do wi ska, na kon fe ren cji in au gu ru -
ją cej re ali za cję Pro gra mu Prio ry te to we go NFO ŚiGW „Efek tyw ne
za rzą dza nie ener gią”.

– Prze stań my mar no tra wić i tam gdzie mo że my oszczę dzić
– oszczę dzaj my. Je ste śmy bar dzo dum ni, że Na ro do wy Fun dusz
roz po czy na pro gram, któ ry do kład nie tra fia w to, co jest ją drem
ogól niej szej fi lo zo fii: nie mar no tra wie nia ener gii. Pro gram jest
skie ro wa ny do tych, na któ rych nam bar dzo za le ży. To wiel ki prze -
mysł, któ ry dzię ki te go ty pu pro gra mom i in nym pra com rzą du nie
utra ci kon ku ren cyj no ści. A tak mo że się stać je śli bę dzie bar dziej
ener go chłon ny niż kon ku ren ci. W ostat nich 10 la tach oszczę dzi li -
śmy, li cząc na jed nost kę PKB, ok. 30% ener gii. O ty le wzro sła efek -
tyw ność ener ge tycz na, ale jest jesz cze wie le do zro bie nia. Na in no -
wa cyj no ści zbu do wa ły swe po tę gi pań stwa azja tyc kie. Niech tech -
no lo gie ener go osz częd ne bę dą na szą spe cjal no ścią.

Pro gram bę dzie re ali zo wa ny w for mie dwóch dzia łań: do fi -
nan so wa nie au dy tów ener ge tycz nych i elek tro ener ge tycz nych,
któ re go wdra ża nie roz pocz nie się w stycz niu br. i za koń czy 31
grud nia 2013 r. oraz do fi nan so wa nie przed się wzięć in we sty cyj -
nych re ko men do wa nych w prze pro wa dzo nym au dy cie (mo że
być też do ko na ny po za tym pro gra mem), któ re za pew nią ob ni -
że nie zu ży cia ener gii o co naj mniej 7% – wdra ża nie za cznie się
w lip cu 2011 r. a za koń czy 31 grud nia 2016 r. 

– Ten pro gram jest szan są uru cho mie nia du że go pro gra mu in we -
sty cyj ne go, któ ry bę dzie fi nan so wa ny z róż nych źró deł. Bo je stem
prze ko na ny, że je śli me ne dże ro wie zo ba czą, że w za się gu ich rę ki są
ren tow ne in we sty cje, to chęt nie uru cho mią wła sne środ ki. A czas
zwro tu tych in we sty cji jest bar dzo krót ki, czę sto 3–5 lat – uwa ża
Jan Rącz ka, pre zes Za rzą du NFO ŚiGW, któ re go zda niem efek -
tyw ność ener ge tycz na jest szan są dla pol skiej go spo dar ki.

– Spu ści zna po po przed nim sys te mie go spo dar czym spra wia, że
ma my wie le branż, któ re zu ży wa ją wię cej ener gii niż prze my sły
w in nych kra jach. Ma my więc re zer wy, któ re mo że my uru cho mić.
Z jed nej stro ny, przy czy nią się one do re duk cji ga zów cie plar nia -
nych, a z dru giej – po mo gą pol skie mu prze my sło wi stać się bar dziej
kon ku ren cyj nym.

Oszczę dza nie u od bior ców koń co wych ma zna czą cy wpływ
na ener ge ty kę, któ rej pod sta wo wym ce lem jest za spo ko je nie po py -
tu na ener gię w szczy cie. Je śli więc zu ży wa się jej mniej, to ła twiej
spro stać te mu wy zwa niu. Pro gram „Efek tyw ne za rzą dza nie ener -
gią” w ja kiś spo sób od cią ży ener ge ty kę, któ ra stoi przed ogrom nym
pro gra mem od bu do wy i mo der ni za cji. Trwa łe zmniej sze nie po py tu
spra wi, że bę dzie moż na wy bu do wać mniej blo ków.

Uwa żam, że prze zna czo ne na re ali za cję pro gra mu środ ki to są
bar dzo do brze za in we sto wa ne pie nią dze pu blicz ne, któ re przy nio -
są ko rzyść śro do wi sku, go spo dar ce i spo łe czeń stwu.

W pierw szym dzia ła niu, któ re go bu dżet wy no si 40 mln zł,
NFO ŚiGW do fi nan su je w for mie do ta cji do 70% kosz tów kwa -
li fi ko wa nych, na to miast w dru gim prze zna cza 780 mln zł na 5-
let nie po życz ki pre fe ren cyj ne po kry wa ją ce do 70% kosz tów
kwa li fi ko wa nych in we sty cji (3,5–42 mln zł), któ rych opro cen -
to wa nie usta lo no na po zio mie WI BOR 3M + 50 pkt. ba zo wych.

Dzia ła nia in we sty cyj ne obej mu ją wdra ża nie sys te mów za rzą -
dza nia ener gią i jej ja ko ścią, ra cjo na li za cję zu ży cia ener gii elek -
trycz nej, ciepl nej i ga zu oraz mo der ni za cję pro ce sów prze my sło -
wych.

Pro gram był opra co wy wa ny od koń ca 2009 r. w bli skiej współ -
pra cy z pod mio ta mi od gry wa ją cy mi głów ną ro lę na pol skim ryn ku
ener ge tycz nym, re pre zen tu ją cy mi za rów no przed się bior ców (izby,
zrze sze nia, sto wa rzy sze nia), jak i eks per tów, jak też np. Kra jo wą
Agen cję Po sza no wa nia Ener gii.

– Pro gram ten świad czy o tym, że nie tyl ko re sort go spo dar ki
przy wią zu je nie zwy kłą wa gę do za gad nień efek tyw no ści ener ge -
tycz nej, ale ca ły rząd. Świad czy rów nież o tym, że dzię ki te go ty pu
in stru men tom moż li wa jest re ali za cja „Po li ty ki ener ge tycz nej”,
któ ra na pierw szym miej scu sta wia „ze ro ener ge tycz ny” wzrost go -
spo dar czy. Dla te go efek tyw ność ener ge tycz na na bie ra prio ry te to -
we go zna cze nia – mó wił To masz Dą brow ski, dy rek tor De par ta -
men tu Ener ge ty ki Mi ni ster stwa Go spo dar ki.

– Do re ali za cji „Po li ty ki ener ge tycz nej” po trzeb ne są róż ne na -
rzę dzia. Jed nym z nich są roz ma ite dzia ła nia le gi sla cyj ne. Obec nie
rząd pra cu je nad usta wą o efek tyw no ści ener ge tycz nej. Sza cu je my,
że uzy ska ne dzię ki niej oszczęd no ści wy nio są ok. 2 mln t pa li wa
umow ne go. A dzię ki in au gu ro wa ne mu pro gra mo wi, któ ry do pro -
wa dzi nas do bar dzo efek tyw nej kosz to wo oszczęd no ści ener gii,
a mu si my się nią wy ka zać do 2016 r. – ok. 0,7 mln ton.

Zna cze nie Pro gra mu pod kre ślał Hen ryk Ka liś, prze wod ni czą cy
Izby Ener ge ty ki Prze my sło wej i Od bior ców Ener gii oraz FO RUM
Od bior ców Ener gii Elek trycz nej i Ga zu. 

– Pro gram mo że przy nieść ok. 1 TWh oszczęd no ści ener gii elek -
trycz nej rocz nie. Od po wia da to rocz ne mu za po trze bo wa niu Hu ty
Alu mi nium „Ko nin”, któ ra już nie funk cjo nu je. Nie chcie li by śmy,
by w ten spo sób na stę po wa ło w Pol sce ogra ni cze nie zu ży cia ener -
gii elek trycz nej.

Od 1990 r. pol ski prze mysł ogra ni czył zu ży cie pa liw pier wot nych
o 25%: prze mysł mi ne ra lo gicz ny zmniej szył współ czyn nik udzia łu
ener gii w ge ne ro wa niu przy cho du na ro do we go o 80%, prze mysł
che micz ny – o 60%, prze mysł sta lo wy – o 40%, a w ce men to wym
i pa pier ni czym – o 50%. Zro bi li śmy to, co moż na by ło zro bić wła -
sny mi środ ka mi.

W tych bar dzo trud nych wa run kach, bo w naj bliż szej przy szło ści
od czu je my skut ki Pa kie tu Kli ma tycz ne go i eu ro pej skie go sys te mu
han dlu upraw nie nia mi do emi sji CO2, pol ski prze mysł mu si so bie
dać ra dę. W Pol sce 95% ener gii elek trycz nej pro du ku je się z wę gla,
co prze ło ży się na wzrost kosz tów pro duk cji. Nie za ła mu je my rąk.
Szu ka my roz wią zań. Jed nym z nich jest po pra wa efek tyw no ści
ener ge tycz nej, któ ra jest szan są na utrzy ma nie się i kon ku ren cyj -
ność na eu ro pej skim i świa to wym ryn ku. To rów nież bu do wa wła -
snych źró deł wy twór czych.

JB
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zarządzanie energią



Elek trow nia Ko zie ni ce jest obec nie naj więk szą wę glo wą elek -
trow nią za wo do wą w Pol sce. Zlo ka li zo wa na na le wym brze gu
Wi sły, 75 km na po łu dnie od War sza wy, sta no wi jed no z naj waż -
niej szych ogniw Kra jo we go Sys te mu Ener ge tycz ne go. Zdol no ści
pro duk cyj ne za kła du wy no szą 17 Twh ener gii rocz nie, co ozna -
cza 11 proc. udział w kra jo wym ryn ku pro duk cji ener gii elek -
trycz nej. Uj mu jąc rzecz ob ra zo wo, pra wie co dzie sią ta pol ska
ro dzi na ko rzy sta z ener gii wy pro du ko wa nej w Ko zie ni cach.

Jak do szło do te go, że na te re nie rol ni cze go Ma zow sza, w otu li nie
Ko zie nic kie go Par ku Kra jo bra zo we go, po wsta ła naj więk sza elek -
trow nia w Pol sce? Otóż pro gram roz wo ju pol skiej ener ge ty ki opra -
co wa ny na prze ło mie lat 60. i 70. ubie głe go wie ku prze wi dy wał bu -
do wę du żej elek trow ni kon den sa cyj nej w cen tral nej Pol sce. Wy bór
lo ka li za cji po prze dzi ły wni kli we ana li zy eko no micz ne i hy dro lo -
gicz ne. Bra no przede wszyst kim pod uwa gę moż li wość za pew nie nia
naj bar dziej do god ne go do stę pu do wo dy i pa li wa – wę gla ka mien ne -
go oraz ła twość po wią za nia elek trow ni z sys te mem ener ge tycz nym.
Z czter na stu pro po zy cji lo ka li za cji przy szłej elek trow ni o ro bo czej
na zwie „Wi sła”, wy bór padł na oko li ce Świer ży Gór nych nie da le ko
Ko zie nic.

Bu do wa elek trow ni trwa ła oko ło dwu na stu lat i obej mo wa ła trzy
eta py. Pierw szy za kła dał po wsta nie sze ściu jed no stek wy twór czych
o mo cy 200 MW każ da. W trak cie dru gie go, roz po czę te go w 1972 r.,
wy bu do wa no ko lej ne dwa blo ki rów nież o mo cy po 200 MW. Trze ci
etap, za po cząt ko wa ny w 1974 r., prze wi dy wał po wsta nie dwóch blo -
ków po 500 MW każ dy. Od da no je do eks plo ata cji w 1978 i 1979 r.
W efek cie wy bu do wa no dzie sięć blo ków ener ge tycz nych o łącz nej
mo cy 2600 MW. Pierw szy prąd z Elek trow ni Ko zie ni ce po pły nął
do sie ci ener ge tycz nej 18 paź dzier ni ka 1972 r. W ten spo sób ko zie nic -
ki gi gant stał się ogól no na ro do wą du mą i waż nym do staw cą ener gii
dla Kra jo we go Sys te mu Ener ge tycz ne go.

W stycz niu 1989 r. utwo rzo no Przed się bior stwo Pań stwo we Elek -
trow nia „Ko zie ni ce” w Świer żach Gór nych, a we wrze śniu 1996 r.
mi ni ster prze my słu i han dlu prze kształ cił je w jed no oso bo wą spół kę

Skar bu Pań stwa o na zwie Elek trow nia „Ko zie ni ce” Spół ka Ak cyj na.
Od 2007 r. elek trow nia na le ży do gru py ener ge tycz nej ENEA SA, bę -
dąc jej głów nym fi la rem wy twór czym. 

Du ży po ten cjał
Od cza su roz po czę cia dzia łal no ści elek trow nia sta le się uno wo cze -

śnia i roz bu do wu je. Dzię ki prze pro wa dzo nym pro ce som mo der ni za -
cyj nym zwięk szo no spraw ność wy twa rza nia ener gii, co po zwo li ło
na zmniej sze nie zu ży cia pa li wa i emi sji ga zów cie plar nia nych (w tym
CO2) oraz wzrost mo cy po szcze gól nych blo ków ener ge tycz nych.
W wy ni ku tych dzia łań w 2011 r. zwięk szy ła się moc osia gal na elek -
trow ni i obec nie wy no si 2905 MW w po rów na niu z pro jek to wa ny -
mi 2600 MW. Dzię ki te mu Elek trow nia Ko zie ni ce pla su je się w gro -
nie naj efek tyw niej szych wy twór ców ener gii w Pol sce.

Pod sta wo wym pa li wem jest wę giel ka mien ny. W 2010 r. elek trow -
nia zu ży ła oko ło 5 mln ton te go su row ca. Do sta wy są re ali zo wa ne
na pod sta wie wie lo let nich umów, któ re gwa ran tu ją ich cią głość oraz
ja kość. Do staw ca mi są naj więk sze spół ki wę glo we w Pol sce, a więc
Lu bel ski Wę giel „Bog dan ka” S.A., Ka to wic ki Hol ding Wę glo -
wy S.A., Kom pa nia Wę glo wa S.A. i Ja strzęb ska Spół ka Wę glo -
wa S.A.

Ak tu al ną po zy cję na ryn ku Elek trow nia Ko zie ni ce za wdzię cza
prze my śla ne mu pro ce so wi in we sty cyj ne mu. W ostat nich la tach prze -
pro wa dzo no sze reg za dań in we sty cyj no - mo der ni za cyj nych, a wśród
nich:
– w la tach 1996–2001 wy po sa żo no blo ki w pal ni ki ni sko emi syj ne -

go spa la nia, dzię ki cze mu zmniej szo no stę że nie NOx w od pro -
wa dza nych spa li nach,

– w 2001 r. uru cho mio no In sta la cję Od siar cza nia Spa lin (IOS I)
dla blo ków 500 MW,

– w 2007 r. od da no dru gą In sta la cję Od siar cza nia Spa lin (IOS II)
dla blo ków nr 4–8 dwu stu me ga wa to wych (dla 800 MW mo cy
ekwi wa lent nej, z moż li wo ścią od siar cza nia spa lin z blo ków
nr 2 i 3),

– w 2007 ro ku od da no do użyt ku in sta la cję do współ spa la nia bio -
ma sy dla blo ków 200 MW,

– w grud niu 2010 r. prze ka za no do eks plo ata cji ko lej ną In sta la cję
Od siar cza nia Spa lin (IOS III) dla blo ku nr 10 o mo cy 560 MW.
Nie któ re z tych in we sty cji by ły re ali zo wa ne przy udzia le środ ków

po cho dzą cych z fun du szy Unii Eu ro pej skiej.
Oczy wi ście pro ces mo der ni za cji elek trow ni nie zo stał jesz cze za -

koń czo ny. Od 2011 r. w ra mach wdra ża ne go pro gra mu in we sty cyj ne -
go bę dą suk ce syw nie re ali zo wa ne ko lej ne za da nia obej mu ją ce bu do -
wę no wych mo cy wy twór czych, wy mia nę elek tro fil trów na blo kach
ener ge tycz nych 200 MW i 500 MW, wdro że nie dla ko tłów ener ge -
tycz nych OP -650 i AP -1650 tech no lo gii SCR opar tej na ka ta li tycz nej
me to dzie oda zo to wa nia spa lin, po zwa la ją cej uzy skać emi sję NOx po -
ni żej 200 mg/Nm3. Po nad to, spół ka pla nu je prze pro wa dze nie mo der -
ni za cji uję cia wo dy chło dzą cej po przez za bu do wę pro gu sta bi li zu ją -
ce go po ziom Wi sły, za pew nia ją ce go wła ści we wa run ki chło dze nia
skra pla czy oraz kon ty nu ację ko lej nych eta pów mo der ni za cji blo -
ków 200 MW. Rów no le gle pro wa dzo na jest kom plek so wa mo der ni -
za cja na staw ni blo ko wych oraz apa ra tu ry kon tro l no-po mia ro wej i au -
to ma ty ki. Sta re sys te my są za stę po wa ne no wo cze sny mi, zin te gro wa -
ny mi sys te ma mi kom pu te ro wy mi. Po zwo li to na pod nie sie nie ja ko ści
re gu la cji oraz zwięk szy bez pie czeń stwo pra cy jed no stek wy twór -
czych, dzię ki cze mu ła twiej i spraw niej bę dzie prze bie gał pro ces wy -
twa rza nia ener gii elek trycz nej. 

Trwa ją cy pro ces pry wa ty za cji gru py ka pi ta ło wej ENEA da je moż -
li wość po zy ska nia ka pi ta łu dla wspo mnia nych in we sty cji i dal sze go
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Gigant z Mazowsza

KRZYSZ TOF ZBO ROW SKI, 52 la ta, żo na ty, dwo je dzie ci. Jest ab sol wen -
tem Po li tech ni ki Wro cław skiej. Pra co wał dla naj więk szych świa to wych
firm ener ge tycz nych ta kich jak Elek trim (In die), Aal borg Bo ilers (Egipt),
ABB Num berg Tur bi nem (Su dan), An sal do Ener gia (Egipt), An sal do
Ener gia (Gre cja), Au strian Ener gy (Chor wa cja), Bab cock Bor sig Po wer
(Cypr) i Tur bo tach S.A. (Pol ska). Od 1981 ro ku zwią za ny z Elek trow nią
Ko zie ni ce, w któ rej od 1 wrze śnia 2008 ro ku spra wu je funk cję pre ze sa
za rzą du. 16 kwiet nia 2010 ro ku zo sta je po wo ła ny na sta no wi sko wi ce -
pre ze sa gru py ka pi ta ło wej Enea S.A. ds. stra te gi i roz wo ju.



roz wo ju Elek trow ni Ko zie ni ce. Przy ję ta przez za rząd spół ki i re ali -
zo wa na stra te gia in we sty cyj na za kła da bu do wę no wych mo cy wy -
twór czych, in we sty cje pro eko lo gicz ne do sto so wu ją ce eks plo ato wa -
ne blo ki ener ge tycz ne do wy mo gów unij nych w za kre sie ochro ny
śro do wi ska oraz mo der ni za cję eks plo ato wa nych jed no stek wy twór -
czych w ce lu prze dłu że nia ich ży wot no ści. Część z pla no wa nych in -
we sty cji ta kich jak bu do wa in sta la cji SCR, mo der ni za cja pal ni ków
py ło wych, wy mia na elek tro fil trów, czy bu do wa in sta la cji od siar cza -
nia (IOS IV) bę dzie re ali zo wa na przy wspar ciu fi nan so wym z fun du -
szy eu ro pej skich. Obec nie trwa ba da nie moż li wo ści do fi nan so wa nia
tych pro jek tów.

No wy blok 1000 MW
W pro wa dzo ne dzia ła nia in we sty cyj ne wpi su je się bu do wa no we -

go blo ku ener ge tycz ne go o mo cy 1000 MW.
– Z prze pro wa dzo nych przez nas ana liz tech nicz no- eko no micz nych

wy ni ka, że kon cep cja roz wo ju, zwią za na z bu do wą no we go blo ku
ener ge tycz ne go na pa ra me try ul tra nad kry tycz ne o mo cy do 1000 MW,
sta no wi opty mal ne roz wią za nie gwa ran tu ją ce pro ces od two rze nio wy
za in sta lo wa nych mo cy wy twór czych. Blok ten wy po sa żo ny bę dzie we
wszyst kie ko niecz ne, a za ra zem naj no wo cze śniej sze in sta la cje eko lo -
gicz ne, łącz nie z moż li wo ścią do bu do wa nia w przy szło ści in sta la cji
do wy chwy ty wa nia ze spa lin dwu tlen ku wę gla (z tzw. sta tu sem „cap -
tu re re ady”) – mó wi Krzysz tof Zbo row ski, wi ce pre zes ENEI i pre -
zes za rzą du Elek trow ni Ko zie ni ce.

Do prze tar gu na bu do wę no we go blo ku zgło si ło się dzie się ciu ofe -
ren tów, z cze go sied miu za kwa li fi ko wa ło się do na stęp ne go eta pu.
Do koń ca stycz nia 2011 r. spół ka cze ka na ofer ty ce no we. We wrze -
śniu lub paź dzier ni ku te go ro ku pla no wa ne jest pod pi sa nie umo wy
z wy ko naw cą. Rów nież w tym ro ku spół ka spo dzie wa się uzy skać po -
zwo le nie na bu do wę. Uru cho mie nie no we go blo ku prze wi dzia no
na 2016 r. Jak za pew nia pre zes Zbo row ski do sta wy wę gla dla te go
blo ku nie są za gro żo ne. W tej spra wie, na po cząt ku 2011 r., ma zo stać
pod pi sa na umo wa z lu bel ską Bog dan ką. Sza cun ko wy koszt ca łej in -
we sty cji ma wy nieść 5,3–5,5 mld zł.

W tro sce o śro do wi sko
Wy jąt ko we po ło że nie na skra ju Pusz czy Ko zie nic kiej oraz za -

ostrza ją ce się prze pi sy ochro ny śro do wi ska zo bo wią zu ją sze fów elek -
trow ni do szcze gól ne go „my śle nia eko lo gicz ne go” we wszyst kich
aspek tach dzia łal no ści. Re ali za cja pla no wa nych za dań in we sty cyj -
nych ma na ce lu z jed nej stro ny za pew nie nie cią gło ści do staw ener -
gii, z dru giej zaś speł nie nie unij nych norm ochro ny śro do wi ska. Spół -
ka suk ce syw nie in we stu je w in sta la cje i tech no lo gie, któ re ma ją
za za da nie mak sy mal ne ogra ni cze nie wpły wu pro ce su spa la nia wę gla
na śro do wi sko. Cho dzi tu przede wszyst kim o re duk cję emi sji py łów,
dwu tlen ku siar ki i tlen ków azo tu.

Już te raz elek trow nia po sia da trzy no wo cze sne i wy daj ne in sta la cje
od siar cza nia spa lin, któ re dzia ła ją w opar ciu o me to dę mo krą, wa -

pien no -gip so wą, za pew nia ją cą bar dzo wy so ką, po nad 93 proc. sku -
tecz ność od siar cza nia. Po nad to, od 2007 r. ko rzy sta z in sta la cji
do współ spa la nia bio ma sy z wę glem dla blo ków 200 MW, dzię ki cze -
mu uzy sku je zie lo ne cer ty fi ka ty z od na wial nych źró deł ener gii.

– Po sia da my kon ce sję na współ spa la nie bio ma sy sta łej z mia łem
wę glo wym na blo kach 200 MW. W 2010 r. zu ży li śmy 175,8 tys. ton
bio ma sy, na 2011 r. pla nu je my spa le nie oko ło 160 tys. ton – pod kre -
śla pre zes Zbo row ski.

W ce lu ogra ni cze nia emi sji py łów Elek trow nia Ko zie ni ce re ali zu je
dru gi już cykl wy mia ny elek tro fil trów na ko lej nych blo kach ener ge -
tycz nych z ter mi nem za koń cze nia w 2013 r. W tro sce o ochro nę zie -
mi za kład zmie rza do mak sy mal ne go wy ko rzy sta nia od pa dów pa le ni -
sko wych, któ re obec nie w po nad 60 proc. są za go spo da ro wy wa ne
i tra fia ją do firm pro du ku ją cych m.in. ma te ria ły dla bu dow nic twa
oraz do ce men tow ni.

Elek trow nia Ko zie ni ce wy po sa żo na jest rów nież w no wo cze sną
sta cję uzdat nia nia wo dy dzia ła ją cą w opar ciu o tech no lo gię od wró co -
nej osmo zy, wy ko rzy sty wa nej do pro ce su uzdat nia nia wo dy z Wi sły.
In sta la cja ta po zwo li ła na cał ko wi te wy eli mi no wa nie po bo ru wo dy ze
stud ni głę bi no wych do ce lów tech no lo gicz nych. W ce lu ochro ny Wi -
sły, któ ra jest źró dłem tak że wo dy chło dzą cej dla urzą dzeń wy twór -
czych elek trow ni, eks plo ato wa ne są sku tecz ne sys te my oczysz cza nia
ście ków oraz chłod nie wen ty la to ro we chro nią ce śro do wi sko wod ne
przed prze do sta niem się do rze ki wód o zbyt wy so kiej tem pe ra tu rze.

W tro sce o lu dzi
Po wsta nie oraz ko lej ne eta py mo der ni za cji i roz bu do wy Elek trow -

ni Ko zie ni ce od po nad 40 lat sty mu lu ją roz wój mia sta i w za sad ni czy
spo sób wpły wa ją na roz wój re gio nu ko zie nic kie go. Elek trow nia jest
naj więk szym za kła dem pra cy na tym te re nie. Obec nie za trud nia po -
nad 2300 pra cow ni ków, co z człon ka mi ro dzin sta no wi zna czą cą licz -
bę miesz kań ców mia sta i oko lic. To zo bo wią zu je do ak tyw nej dzia łal -
no ści na rzecz spo łecz no ści lo kal nej. Spół ka wspie ra fi nan so wo i lo -
gi stycz nie or ga ni za cje i sto wa rzy sze nia spo łecz ne. Współ or ga ni zu je
więk szość im prez lo kal nych, jest me ce na sem roz wo ju kul tu ral ne go
i spor tu w re gio nie. Wraz z sa mo rzą dem wspie ra przed się wzię cia re -
ali zo wa ne na te re nie gmi ny Ko zie ni ce, dzię ki cze mu z suk ce sem uda -
ło się za koń czyć wie le in we sty cji na rzecz po żyt ku pu blicz ne go.

W oce nie przed sta wi cie li spół ki, uno wo cze śnia nie pol skiej ener ge -
ty ki jest na naj bliż sze la ta za da niem nu mer je den. Bez in we sty cji
w no we mo ce, bu do wy du żych, no wo cze snych i eko lo gicz nych blo -
ków w elek trow niach, bez in no wa cyj no ści i wy ko rzy sta nia no wych
tech no lo gii, nie uda się w Pol sce zwięk szyć efek tyw no ści ener ge tycz -
nej. Aby spro stać ro sną ce mu za po trze bo wa niu na ener gię i za ostrza -
ją cym się nor mom eko lo gicz nym w kra ju po win no przy by wać oko -
ło 1000 MW mo cy za in sta lo wa nej rocz nie. Przy szło ścią pol skiej
ener ge ty ki, opar tej na wę glu ka mien nym są wy so ko spraw ne jed nost -
ki na pa ra me try ul tra nad kry tycz ne.

To masz Uznań ski
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Stu let nie do świad cze nie w bu do wie elek -
trow ni, wy twa rza niu wy daj nych pro duk tów
i po nad 2 tys. moc no zmo ty wo wa nych pra -
cow ni ków, to de fi ni cja spół ki Hi ta chi Po wer
Eu ro pe GmbH (HPE) z sie dzi bą w nie miec -
kim Du is bur gu. Spół ka pro jek tu je i bu du je
elek trow nie ga zo we i wę glo we. Do star cza
rów nież klu czo we kom po nen ty ta kie, jak wy -
twor ni ce pa ry tech no lo gicz nej, sys te my
ochro ny śro do wi ska, a tak że – we współ pra -
cy ze spół ką ma cie rzy stą Hi ta chi Ltd. – tur bi -
ny/ge ne ra to ry.

Gru pa Hi ta chi, po dob nie jak jej eu ro pej -
skie spół ki za leż ne, mo że po chwa lić się
dłu gą i peł ną suk ce sów hi sto rią. Uda ło się
je osią gnąć dzię ki sta łym po stę pom, in ten -
syw nej współ pra cy w ra mach Gru py Hi ta chi
oraz pierw szo rzęd nym, ko rzyst nym pod
wzglę dem cen, pro duk tom i usłu gom. Hi -
sto ria i re fe ren cje czy nią z HPE ryn ko we go
jak i tech no lo gicz ne go li de ra w bu do wie
elek trow ni za si la nych pa li wa mi ko pal ny mi.
Obec nie spół ka jest za an ga żo wa na w bu -
do wę wła ści wie wszyst kich no wych elek -
trow ni wę glo wych w Eu ro pie Za chod niej.
W bie żą cym ro ku pra cę roz pocz ną dwie no -
we jed nost ki – blok na wę giel ka mien ny
w Du is bur gu (Wal sum 10) oraz dwa blo ki
na wę giel bru nat ny w miej sco wo ści Neu -
rath. Spół ka Hi ta chi Po wer Eu ro pe wy bu do -
wa ła w for mu le „pod klucz” elek trow nię
o mo cy 750 MW w Du is bur gu, któ rej spraw -
ność się ga 46%, co ozna cza, że jest jed ną
z naj no wo cze śniej szych in sta la cji te go ty pu
na świe cie. HPE od po wia da za bu do wę
i uru cho mie nie w Neu rath dwóch wy twor nic
pa ry tech no lo gicz nej, każ da o mo cy 1100
MW. W ra mach in nych pro jek tów w ener ge -
ty ce re ali zo wa nych w Niem czech i Ho lan dii
spół ka do star cza wy twor ni ce pa ry tech no -
lo gicz nej, in sta la cje oczysz cza nia spa lin
oraz tak zwa ny kom plet ny „po wer tra in”
(wy twor ni cę pa ry tech no lo gicz nej, in sta la -
cję oczysz cza nia spa lin, tur bi nę pa ro wą/ge -

ne ra tor, ro bo ty bu dow la ne i kon struk cyj ne,
pro jekt ca łej elek trow ni).

W ostat nich la tach spół ka roz sze rzy ła ob -
szar swo jej dzia łal no ści. Przy kła do wo w Re -
pu bli ce Po łu dnio wej Afry ki do star cza 12 wy -
twor nic pa ry tech no lo gicz nej na po trze by
bu do wy elek trow ni w Me du pi i Ku si le. W In -
diach, wraz ze spół ką Hi ta chi Ltd. oraz in dyj -
skim wy ko naw cą elek trow ni, bu du je dwa za -
kła dy pro duk cyj ne wy twor nic pa ry tech no lo -
gicz nej i tur bin/ge ne ra to rów. W Pol sce Hi ta -
chi Po wer Gro up we współ pra cy z lo kal nym
part ne rem pod pi sa ła kil ka kon trak tów na
naj no wo cze śniej sze sys te my oczysz cza nia
spa lin ta kie, jak in sta la cja od siar cza nia
w Elek trow ni Ko zie ni ce oraz do sta wa urzą -
dzeń oda zo to wa nia w Elek tro cie płow ni Sie -
kier ki. Na to miast ak tu al nie HPE bie rze udział
w kil ku prze tar gach na no we, wy so ce spraw -
ne blo ki wę glo we.

Wy ko naw ca elek trow ni roz sze rza rów -
nież swo ją ga mę pro duk tów, zmie rza jąc
w kie run ku pro duk cji ener gii od na wial nej
oraz no wych tech no lo gii ochro ny śro do wi -
ska. Spół ka roz wi ja bu do wę elek trow ni sło -
necz nych i hy bry do wych, pro wa dzi ba da nia
w kie run ku spa la nia i współ spa la nia bio ma -
sy w elek trow niach ba zu ją cych na pa li wach
ko pal nych oraz, we współ pra cy z in ny mi
dzia ła mi Hi ta chi, te stu je tech no lo gie wy -
chwy ty wa nia CO2. Ta kie kom pe ten cje i do -
świad cze nie w ener ge ty ce są wy so ce ce nio -
ne i po szu ki wa ne na świe cie w tych dy na -
micz nie roz wi ja ją cych się dzie dzi nach.

HPE, ja ko pod miot za leż ny Gru py Hi ta chi
– czo ło wej świa to wej spół ki tech no lo gicz nej,
za trud nia ją cej oko ło 360 tys. pra cow ni ków
na ca łym świe cie i któ rej skon so li do wa ny
przy chód w ro ku ob ro to wym 2009 był na po -
zio mie 96,4 mln USD, ko rzy sta z osią gnięć,
spe cja li stycz nej wie dzy oraz glo bal nej
współ pra cy w ra mach Gru py.

Mocny Partner
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Najnowocześniejsze technologie
w wytwarzaniu energii.
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Energia. Życie. Światło, ciepło, czysta odzież, gorące posiłki.
Elektrownie to nie tylko produkcja energii, to zapewnienie
 wysokiej jakości życia dla przyszłych pokoleń. Hitachi Power
Europe jest technologicznym liderem, projektującym i
 wytwarzającym kluczowe komponenty takie jak wytwornice
pary technologicznej dla elektrowni zasilanych paliwami
 kopalnymi. Elektrownie węglowe i gazowo-parowe w formule
„pod klucz” dopełniają naszą bogatą ofertę produktów i usług.
Nasza firma rozwija się szczególnie szybko, dzięki silnemu
wzrostowi światowego popytu na wysoce sprawne i przyjazne
środowisku elektrownie. Zadowolenie klienta gwarantuje
 ponad stuletnie doświadczenie i wiedza zdobyta w energetyce
oraz kwalifikacje i zaangażowanie naszych pracowników.
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Dal kia Łódź na le ży do naj więk szych przed się biorstw ener ge -
tycz nych w Pol sce bio rąc pod uwa gę za in sta lo wa ne mo ce
i wiel kość pro duk cji. W jej skład wcho dzą trzy elek tro cie -
płow nie i sieć cie płow ni cza o dłu go ści bli sko 800 km (naj -

dłuż sza po War sza wie). Wy twa rza cie pło sys te mo we i ener gię
elek trycz ną w ko ge ne ra cji, zaj mu je się prze sy łem i dys try bu cją
cie pła sys te mo we go przez wła sną sieć cie płow ni czą. Pro jek ty
tech no lo gicz ne wdra ża ne w Dal kii ma ją na ce lu zrów no wa żo ny
roz wój fir my zgod ny m.in. z nor ma mi ochro ny śro do wi ska na tu -
ral ne go. Dal kia Łódź za opa tru je tak że łódz kie przed się bior stwa
w ener gię elek trycz ną, bez po śred nio i na za sa dzie TPA. Przed się -
bior stwo jest li de rem łódz kie go ryn ku cie pła i jak mó wi Jac ky La -
com be, pre zes Dal kii Łódź, ce lem nad rzęd nym fir my jest „ugrun -
to wa nie po zy cji li de ra, czo ło we go do staw cy cie pła sys te mo we go
w Ło dzi i pro du ko wa nie od koń ca 2011 r. bli sko 20 proc. zie lo nej
ener gii”.

Nie co hi sto rii, czy li po nad sto lat mi nę ło
Pierw szy z dwóch tur bo ze spo łów ru szył w Elek trow ni Łódz kiej

po nad 100 lat te mu,. Wcze śniej na te re nie mia sta zo sta ło już uru -
cho mio nych kil ka ma łych ge ne ra to rów, nie mniej da ta 18 wrze -
śnia 1907 r. zo sta ła przy ję ta ja ko po czą tek ist nie nia ener ge ty ki za -
wo do wej w Ło dzi. Prze ska ku je my pół wie cze – w stycz niu 1957 r.
zo sta je utwo rzo ny Za kład Sie ci Ciepl nej, a w grud niu – elek tro-
cie płow nia nr 2 (EC2) w za chod niej czę ści mia sta. W stycz niu
1960 r. na stę pu je po łą cze nie pierw szej, hi sto rycz nej elek tro cie -
płow ni (EC1) i EC2 w jed no przed się bior stwo – Ze spół Elek tro cie -
płow ni w Ło dzi. W grud niu 1968 r. ma miej sce od da nie do eks plo -
ata cji elek tro cie płow ni nr 3 (EC3), a w grud niu 1977 r. – elek tro -
cie płow ni nr 4 (EC4) przy ul. J. An drze jew skiej. Ze spól Elek tro -
cie płow ni w Ło dzi i Za kład Sie ci Ciepl nej łą czą się w jed no przed -
się bior stwo w stycz niu 1989 r., co ozna cza, że ZEC -SA za rów no
wy twa rza jak i prze sy ła cie pło. W paź dzier ni ku 1993 r. na stę pu je
prze kształ ce nie Ze spo łu Elek tro cie płow ni w Ło dzi w jed no oso bo -
wą spół kę Skar bu Pań stwa. W kwiet niu 2000 r. ZEC -SA skła da
wnio sek do mi ni stra skar bu pań stwa o roz po czę cie pro ce su pry wa -
ty za cji. Naj star sza łódz ka elek tro cie płow nia nr 1 (EC1) koń czy
dzia łal ność we wrze śniu 2001 r. 

Ma te ria li zu je się pro ces rze czy wi stych prze kształ ceń wła sno -
ścio wych – w grud niu 2004 r. ze spo ły ne go cja cyj ne MSP i Dal kii
Pol ska pa ra fu ją pro jekt pry wa ty za cyj ny ZEC -SA. W sierp niu na -
stęp ne go ro ku spół ka zo sta je spry wa ty zo wa na, do mi nu ją cym ak -
cjo na riu szem jest Dal kia Pol ska. W ro ku 2006 te re ny i obiek ty
po EC1 zo sta ją prze ka za ne mia stu i sta no wią klu czo wy ob szar
w pro jek cie two rze nia no we go cen trum Ło dzi. Ze spół Elek tro cie -
płow ni w Ło dzi we wrze śniu zmie nia na zwę na Dal kia Łódź,
przyj mu jąc tym sa mym na zwę wspól ną dla człon ków Gru py Dal -
kia In ter na tio nal. 

Po zy cja li de ra czy li nie tyl ko pro duk cja
Ro la naj więk sze go pro du cen ta ener gii elek trycz nej i cie pła

w łódz kiej aglo me ra cji to za szczyt i nie ma ła sa tys fak cja, ale tak że
ogrom zo bo wią zań i ocze ki wań władz mia sta i re gio nu, klien tów
biz ne so wych, miesz kań ców. Pro duk cja cie pła ogó łem się ga 15 659
TJ (w wo dzie – 13 257 TJ, w pa rze – 2 402 TJ). Cał ko wi ta moc za -
rzą dza na (osią gal na) ciepl na (w wo dzie i pa rze) wy no si 2 338 MW,
a elek trycz na – 503 MW. Po ten cjał tech nicz ny to: po ten cjał pro -
duk cyj no -prze sy ło wy zło żo ny z 15 ko tłów pa ro wych, 9 ko tłów
wod nych, 10 tur bin cie płow ni czych, 786 km eks plo ato wa nej sie ci
cie płow ni czej wod nej i pa ro wej, 8 191 ob słu gi wa nych wę złów

ciepl nych wod nych i pa ro wych. Wszyst kie elek tro cie płow nie speł -
nia ją wy mo gi eu ro pej skie go pra wa w dzie dzi nie ochro ny śro do wi -
ska, le gi ty mu ją się po zwo le nia mi zin te gro wa ny mi (zgod nie z Dy -
rek ty wą 96/61/EC zwa ną dy rek ty wą IPPC – zin te gro wa ne go za po -
bie ga nia za nie czysz cze niom i kon tro li). Jak de kla ru je kie row nic -
two przed się bior stwa prio ry te ta mi je go roz wo ju jest przy sto so wa -
nie ko tłów pa ro wych w elek tro cie płow niach do spa la nia bio ma sy
(w EC4) i współ spa la nia bio ma sy z wę glem. Przed się wzię cie to
jest zgod ne z no wy mi re gu la cja mi praw ny mi do ty czą cy mi wy twa -
rza nia i sprze da ży ener gii elek trycz nej po cho dzą cej z OZE oraz ze
stra te gią spół ki w dzie dzi nie pro eko lo gicz ne go roz wo ju dzia łal no -
ści i po zwo li już w naj bliż szych mie sią cach na pro du ko wa nie 20
proc. zie lo nej ener gii. Ten pro jekt wpi su je się w po li ty kę ener ge -
tycz ną Pol ski, w któ rym 20 proc. ener gii z OZE jest ce lem
na rok 2020.

– Na szym nad rzęd nym ce lem jest utrzy ma nie, to zna czy za cho -
wa nie co naj mniej obec ne go udzia łu w ryn ku cie pła w Ło dzi, ale
rów nież, dzię ki prze wi dy wa ne mu roz wo jo wi mia sta i re gio nu, li -
czy my na na szą ak tyw ność biz ne so wą w mia stach wo kół Ło dzi
– de kla ru je Jac ky La com be, pre zes Dal kii Łódź. – Nasz roz wój pla -
nu je my rów nież po przez pro duk cję i sprze daż „zie lo nej” ener gii
elek trycz nej. W stra te gii spół ki są na kre ślo ne czte ry kie run ki zgod -
ne ze stra te gią Gru py: Lu dzie i or ga ni za cja, Pro jekt tech no lo gicz -
ny, Sprze daż i Fi nan se. Pro jekt tech no lo gicz ny dy na micz nie się
roz wi ja (mo der ni za cje ko tłów i kon wer sja jed ne go z nich). Ma
speł nić czte ry pod sta wo we za ło że nia: zwięk sze nie pro duk cji ener -
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Perła w koronie Dalkii Polska

JAC KY LA COM BE, pre zes za rzą du i dy rek tor ge ne ral ny Dal kii Łódź.
Z wy kształ ce nia jest in ży nie rem elek try kiem, Po stu diach (Eco le Na tio -
na le Su per ieu re d’In ge nieurs w Tu lu zie), pod jął pra cę w kon cer nie Alu -
mi nium Pe chi ney. W 1983 r. zwią zał się z gru pą EdF, w któ rej prze szedł
wszyst kie szcze ble ka rie ry – od sta no wi ska kie row ni ka dzia łu re mon tów
do sze fa wy dzia łu in ży nie rii ją dro wej w cen tra li EdF w Pa ry żu. W 1998 r.
przy je chał do Pol ski, by za rzą dzać pio nem utrzy ma nia ru chu i po wo łać
do ży cia dy rek cję ds. ja ko ści w Elek tro cie płow ni Kra ków. W la tach 2001-
2006 był pre ze sem za rzą du wro cław skiej Ko ge ne ra cji SA. Na stęp nie zo -
stał po wo ła ny do cen tra li EdF w Pa ry żu na sta no wi sko za stęp cy dy rek -
to ra ds. mię dzy na ro do wych. Od ro ku 2008 jest zwią za ny z Dal kią (Gru pa
Ve olia Envi ron ne ment); od stycz nia 2009 r. peł ni funk cję pre ze sa za rzą -
du Dal kii Łódź. Ma 57 lat, jest żo na ty, ma tro je do ro słych dzie ci (dwie
cór ki i sy na). Je go mat ka jest z po cho dze nia Po lką. Jest dum ny ze swych
ko rze ni, Pol skę i Po la ków da rzy sen ty men tem, ce ni so bie bez po śred nie
kon tak ty z ludź mi i moż li wość po ro zu mie wa nia się po pol sku.



gii elek trycz nej z OZE, uzy ska nie więk szej ela stycz no ści pra cy źró -
deł, a w wy mia rze fi nan so wym osią ga nie przy cho dów ze sprze da -
ży zie lo nych cer ty fi ka tów. Po nad to pro jekt po zwo li efek tyw nie do -
sto so wy wać na szą dzia łal ność do unij nych dy rek tyw okre śla ją cych
stan dar dy emi syj ne CO2, NOx i SO2.

W stra te gii sprze da ży na szym ce lem jest utrzy ma nie 1800 MW
mo cy za mó wio nej w okre sie 10 lat ofe ru jąc kon ku ren cyj ną ce nę.
Już te raz obo wią zu ją ce stan dar dy tech no lo gicz ne w bu dow nic twie
po wo du ją ogra ni cze nie zu ży wa nej mo cy. Sza cu je my, że za 10 lat
ogra ni cze nia mo cy w wy ni ku ter mo mo der ni za cji obiek tów bę dą
o 30-40 proc. więk sze niż obec nie, a my mu si my im wyjść na prze -
ciw. Na szą szan sę upa tru je my m.in. w roz wo ju mia sta, przede
wszyst kim w je go no wym cen trum. Ma my już w gru pie Dal kia przy -
kła dy owoc nej współ pra cy z wła dza mi miej ski mi w za kre sie re wi -
ta li za cji sta rych i pod łą cza nia no wych dziel nic. W stra te gii fi nan -
sów głów nym ce lem jest utrzy ma nie ren tow no ści spół ki na po zio -
mie ocze ki wa nym przez ak cjo na riu szy. Wy mie nio ne ce le stra te gicz -
ne bę dą mo gły być zre ali zo wa ne wy łącz nie dzię ki lu dziom – kre -
atyw nym, za an ga żo wa nym w pra cę i spraw nej or ga ni za cji.

Pro duk ty i usłu gi,
czy li ofer ta dla biz ne su i miesz kań ców
Dal kia Łódź za opa tru je w cie pło sys te mo we (no wa mar ka cie pła

z miej skich sie ci) więk szość bu dyn ków miesz kal nych, han dlo -
wych, pla có wek służ by zdro wia i in nych pod mio tów uży tecz no ści
pu blicz nej w mie ście (po nad pół mi lio na od bior ców in dy wi du al -
nych i prze my sło wych). Pa ra tech no lo gicz na wy ko rzy sty wa na jest
w pro ce sach prze my sło wych i po dob nie jak ener gia elek trycz na,
tra fia do du żych i śred nich przed się biorstw. Fir ma ofe ru je pro jek -
to wa nie i bu do wę in dy wi du al nych źró deł pa ry tech no lo gicz nej
i go rą cej wo dy, a tak że kom plek so we za rzą dza nie in fra struk tu rą
tech nicz ną bu dyn ków. Do daj my, że Dal kia, do star cza jąc cie pło
sys te mo we, jed no cze śnie za rzą dza, ob słu gu je i kon ser wu je sie ci
cie płow ni cze.

Jak za pew nia ją spe cja li ści łódz kiej spół ki, cie pło sys te mo we
z Dal kii to pro dukt naj wyż szej ja ko ści, któ re go sto so wa nie mi ni -
ma li zu je emi sję za nie czysz czeń do at mos fe ry i w ten spo sób po -
pra wia ja kość ży cia miesz kań ców mia sta. Cie pło sys te mo we gwa -
ran tu je tak że bez pie czeń stwo do staw, bez a wa ryj ność, peł ne ser wi -
so wa nie i utrzy ma nie spraw nych in sta la cji cie płow ni czych. Dal -
kia, bę dą ca człon kiem gru py Ve olia Envi ron ne ment, moc no an ga -
żu je się w roz wój miast zgod nie z ideą zrów no wa żo ne go roz wo ju,
za rów no w ob sza rze śro do wi sko wym, spo łecz nym jak i eko no -
micz nym. 

W ostat nich la tach do sie ci cie płow ni czej Dal kii przy łą czo no
kil ka dzie siąt no wych obiek tów. Szcze gól nie god ne wy mie nie nia
są ta kie, jak kom pleks bu dyn ków słyn nej nie tyl ko w Ło dzi „Ma -
nu fak tu ry”, obiek ty firm „Dell” (obec nie Fo xxcon), „Hut chin son”,
„Gi let te”, „In de sit”, czy fa bry ki „En kev”.

Pro jek ty OZE,
czy li śro do wi sko i in we sty cje

Dzia łal ność Dal kii Łódź wpi su je się w po li ty kę kli ma tycz ną
i ener ge tycz ną Unii Eu ro pej skiej (słyn ne 3 x 20), obej mu ją cą
zmniej sze nie emi sji CO

2
, re duk cję emi sji ga zów cie plar nia nych

oraz zwięk sze nie udzia łu pro duk cji ener gii z OZE. W 2008 r.
w elek tro cie płow ni EC4 zo sta ła uru cho mio na in sta la cja współ spa -
la nia bio ma sy (10 proc. wa go wo) po cho dze nia le śne go i rol ne go
z wę glem ka mien nym w ko tłach OP230 (K2 i K3) i OP430 (K7).
W 2010 r., tak że w EC4, uru cho mio no pro ces in we sty cyj ny po le -
ga ją cy na kon wer sji jed ne go z ko tłów pa ro wych – OP230 nr 2 (K3)
– na ko cioł flu idal ny BFB 180 opa la ny bio ma są łącz nie z bu do wą
go spo dar ki bio ma so wej dla nie go. W wy ni ku re ali za cji in we sty cji,
w grud niu 2011 r., bę dzie pro du ko wa na zie lo na ener gia elek trycz -
na na po zio mie 330 GWh rocz nie, w tym 162,3 GWh w kon den sa -
cji. Emi sja CO

2
zo sta nie zmniej szo na o 261 tys. ton w rocz nej ska -

li. Do wy two rze nia ta kiej ilo ści ener gii zo sta nie zu ży tych ok. 365
tys. ton bio ma sy (rocz nie), po cho dze nia rol ne go i le śne go.

W elek tro cie płow ni EC3 re ali zo wa ny jest pro jekt współ spa la nia
bio ma sy dla ko tłów pa ro wych OP230 (K3 i K6). Za sto so wa na in -
sta la cja opar ta bę dzie na bez po śred nim wdmu chi wa niu py łu bio -
ma so we go do ko mo ry pa le ni sko wej ko tła. Roz wią za nie to eli mi -
nu je za gro że nie wy bu chem, a ta kie wy stę pu je w tra dy cyj nych in -
sta la cjach współ spa la nia, gdzie bio ma sa mie lo na jest z wę glem
w mły nach. Udział bio ma sy wy no sił bę dzie do 35 proc., a jej zu -
ży cie wy nie sie rocz nie ok. 80 tys. ton. Po zre ali zo wa niu te go pro -
jek tu bę dzie wy twa rza ne 85,5 GWh rocz nie zie lo nej ener gii elek -
trycz nej, a emi sja CO

2
zo sta nie zre du ko wa na do 121 tys. ton rocz -

nie. Prze ka za nie in we sty cji do eks plo ata cji prze wi dy wa ne jest na 1
lip ca 2011 r.

Do daj my, że w 2010 r. przed sta wi cie le firm Dal kia Łódź i Dal -
kia Pa li wa pod pi sa li z za rzą dem wo je wódz twa łódz kie go list in ten -
cyj ny w spra wie sty mu lo wa nia roz wo ju pro duk cji ener gii ze źró -
deł od na wial nych, w szcze gól no ści z bio ma sy.

– Dal kia przy sto so wu je ko tły do pro duk cji ener gii z bio ma sy, co
da je pro du cen tom ro ślin ener ge tycz nych kom fort, że na te re nie wo -
je wódz twa znaj du je się od bior ca ich to wa ru. To szan sa głów nie dla
gmin usy tu owa nych wzdłuż do lin rzecz nych. Dzi siaj te te re ny są
czę sto nie za go spo da ro wa ne. Kie dyś zbie ra no z nich sia no, te raz
po ja wia się moż li wość upra wia nia tam ro ślin ener ge tycz nych i to
na te re nie ca łe go wo je wódz twa. Ta kie ro śli ny nie wy ma ga ją ziem
wy so kich klas, a wa run ki gle bo wo -kli ma tycz ne są dla nich od po -
wied nie – prze ko ny wał Wło dzi mierz Fi siak, ów cze sny mar sza łek
woj. łódz kie go.

I za pew ne nie tyl ko w urzę dzie mar szał kow skim są zwo len ni cy
in we sty cji pro wa dzo nych przez fran cu ski kon cern ener ge tycz ny.

An drzej Uznań ski
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Gdy by Hen ry Ford nie wy na lazł spe cjal -
ne go po miesz cze nia na swój sa mo chód nie
by ło by Krze mo wej Do li ny – za uwa żył ktoś
bły sko tli wy za oce anem. I miał ra cję. Dzi -
siaj wiel kim ho no rem dla pre ze sów re no -
mo wa nych przed się biorstw ame ry kań -
skich jest fakt, że u po cząt ków fir mo we go
ro do wo du ga raż był pierw szą sie dzi bą i za -
ra zem po miesz cze niem pro duk cyj nym.
W wy pad ku pol skiej fir my MED COM
przed ga ra żem, naj pierw jed nak by ła...
piw ni ca Był to rok 1988. Po tem do pie ro
po cząt ko wo czte ro oso bo wa fir ma in ży -
nier ska prze nio sła się do ga ra żu, a póź niej
dys po no wa ła ha lą o po wierzch ni 300 m
kw. Wkrót ce i ona oka za ła się za ma ła. 

Kie dy te raz wcho dzi się do no wo cze sne -
go z es te tycz nym sma kiem za pro jek to wa -
ne go no wo cze sne go obiek tu, ja kim jest no -
wa fa bry ka MED COM w War sza wie –
na któ rą skła da ją się ha le pro duk cyj ne
o łącz nej po wierzch ni 4 tys, me trów kw.,
w tym m.in. pięć w peł ni wy po sa żo nych
sta no wisk ba daw czych – moż na uświa -
do mić so bie ogrom prze by tej przez
MED COM dro gi do ryn ko we go suk ce su. 

W po szu ki wa niu wzo ru
Na pew no każ dy z nas chciał by po swój

suk ces wje chać szyb ko bież ną win dą.
Tym cza sem, w re al nym ży ciu naj czę ściej
trze ba ko rzy stać ze scho dów. Suk ces ma
też róż ne ob li cza. I róż ny wy miar, cho ciaż -
by eko no micz ny, tech nicz ny, spo łecz ny.
Jak bu do wa no suk ces w fir mie MED -
COM? Czy ma ją tu swój wła sny pa tent
na suk ces? Zda ję so bie z te go spra wę, że
na wet kil ku go dzin ny po byt w fir mie,
gdzie mo im ci ce ro ne był dr inż. An drzej
Ba ra nec ki, dy rek tor ds. ba dań i roz wo ju
oraz cie ka wa po znaw czo roz mo wa z mgr
inż. Mar kiem Nie wia dom skim, pre ze -
sem Za rzą du fir my, dy rek to rem na czel -
nym, to oczy wi ście za ma ło, aby po ku sić
się o peł ny, wy czer pu ją cy opis i ana li zę
bu do wa nia po zy cji fir my na kon ku ren cyj -
nym ryn ku świa to wym. Tym bar dziej, że
i wie dza na te mat za awan so wa nych pro -
duk tów MED COM wy ma ga bez wąt pie nia
za awan so wa nych stu diów (w tym i po dy -
plo mo wych!).

Spo sób w ja ki wła śnie fir ma MED COM
funk cjo nu je mo że sta no wić wzor co wy mo -
del, jak two rzyć od pod staw pol ską fir mę,
z pol skim ka pi ta łem, wy ko rzy stu jąc do te -
go pol ski po ten cjał in te lek tu al ny i tech -
nicz ny. Za ło ży cie la mi tej pry wat nej fir my
by ła gru pa pra cow ni ków Po li tech ni ki War -
szaw skiej. Obec nie MED COM za trud -
nia 137 osób, z tej ogól nej licz by 60 to in -

ży nie ro wie i in ni pra cow ni cy z wyż szym
wy kształ ce niem.

Fak ty mó wią za sie bie
MED COM sp. z o.o. spe cja li zu je się

w pro duk cji urzą dzeń do nie za wod nych
sys te mów za si la nia bez przer wo we go oraz
po pra wy ja ko ści ener gii elek trycz nej.

In ny mi sło wy, zaj mu je się pro jek to wa -
niem, pro duk cją, in sta la cją oraz ser wi sem
no wo cze snych urzą dzeń ener go elek tro -
nicz nych, prze zna czo nych głów nie dla
ener ge ty ki, prze my słu, woj ska, trak cji
elek trycz nej ko le jo wej i tram wa jo wej oraz
służ by zdro wia. Moż na jesz cze tu przy kła -
do wo wy mie nić ban ki, te le ko mu ni ka cję,
etc., li sta da le ka od wy czer pa nia.

Mgr inż. Ma rek Nie wia dom ski skrom nie
za zna cza, że ta sze ro ka ofer ta pro duk to wa to
re zul tat wła snych, fir mo wych opra co wań
tech nicz nych. Wszyst kie za tem wy ro by fir -
my MED COM są opar te na – uży wa jąc
mod ne go okre śle nia – opra co wa niach au tor -
skich za trud nio nych w fir mie pra cow ni ków.
Aby zo sta ły wdro żo ne do pro duk cji mu szą
być ko niecz nie uni ka to we, in no wa cyj ne,
pre kur sor skie. Ry nek w tym seg men cie jest
skłon ny ku pić tyl ko wy ro by o okre ślo nym,
czy li wy so kim stan dar dzie tech nicz nym. 

Ka mie nie mi lo we
fir mo wych in no wa cji

W ro ku 1989, a więc w nie speł na rok
po za ło że niu fir my w War sza wie, opra co -
wa no UPS ma łej mo cy do za si la nia kom -
pu te ro we go. W ko lej nym ro ku by ło to uru -
cho mie nie pro duk cji UPS off -li ne o mo -
cy 16 kVA dla szpi ta li, a w kil ka mie się cy
póź niej roz po czę cie pro duk cji UPS on -li -
ne. Pierw sze za si la cze bu fo ro we w tech no -
lo gii IGTB po wsta ły w 1992 ro ku kie dy
fir ma mia ła swą sie dzi bę przy ul. Stę piń -
skiej w War sza wie. W 1993 ro ku opra co -
wa no sys tem za si la nia bez przer wo we go
w tech no lo gii fa il -sa fe. W ro ku na stęp nym
w ofer cie fir my po ja wi ły się za si la cze
w tech no lo gii IGTB o mo cy po nad 100 kW.
A opra co wa nie pierw sze go fil tru ak tyw ne -
go mia ło miej sce w 1995 ro ku. Na to miast

pierw sza prze twor ni ca ko le jo wa w tech no -
lo gii IGTB to 1996 rok. Trzy la ta póź niej
przy szedł czas na opra co wa nie mo du łu
prze twor ni cy AC/DC o mo cy 30 kW. Rok
2000 przy niósł ko lej ne no wa tor skie opra -
co wa nie fa low ni ka 1000kW. W 2002 ro ku
roz po czę to pro duk cję szyb kich łącz ni ków
bez sty ko wych se rii SS/SSN/SST/SSTN,
a w rok póź niej wie lo sys te mo wych prze -
twor nic ko le jo wych o du żej mo cy, zgod -
nych z UIC. In au gu ra cja pro duk cji fa low -
ni ków na pę do wych o mo cy 1200 kW to
rok 2004, pierw szy na pęd asyn chro nicz ny
za si la ny z 3 kV po wstał w 2005 ro ku, a już
w kil ka mie się cy póź niej wy twa rza no na -
pę dy asyn chro nicz ne o mo cy 2 MW. Opra -
co wa nie no wa tor skie go sys te mu ste ro wa -
nia po jaz dów trak cyj nych w 2007 ro ku, to
ko lej na ce zu ra w szyb kim roz wo ju in no -
wa cyj nych roz wią zań.

Za zna czyć na le ży, że wszyst kie pro duk -
ty MED COM w ca łym okre sie dzia łal no ści
fir my są sys te ma tycz nie roz wi ja ne w po -
sta ci ko lej nych ge ne ra cji urzą dzeń, cha rak -
te ry zu ją cych się wy so ki mi pa ra me tra mi
eks plo ata cyj ny mi i m. in. co raz więk szą
mo cą. Co w przy pad ku fa low ni ków na pę -
do wych ozna cza moc do 4000 kW. Uru -
cho mie nie ich pro duk cji na stą pi ło w 2008
ro ku. Rok 2009 za zna czył się w hi sto rii fir -
my m. in. roz po czę ciem pro duk cji na pę -
dów asyn chro nicz nych 3kV i mi kro pro ce -
so we go sys te mu ste ro wa nia do ezt EN57
AKM i EN71 AC SKM.

Sys tem Za pew nie nia Ja ko ści we dług
ISO 9001:2001 sto su je się w fir mie od kil -
ku na stu lat. Na le ży pod kre ślić, iż MED -
COM już w 1997 ro ku uzy skał też cer ty fi -
kat woj sko wy dla za si la czy, obec nie na wy -
ro by spe cjal ne ma rów nież cer ty fi kat NA -
TO, zaś w 2010 ro ku fir ma uzy ska ła cer ty -
fi kat IRIS Rev 2.0.

Du ża część wy twa rza nych przez MED -
COM urzą dzeń jest prze zna cza na na eks -
port. W 2003 ro ku by ło to ok. 18%, a w ro -
ku 2010 jest to już ok. 30%, przy czym
w tym cza sie pro duk cja wzro sła ok. czte ro -
krot nie. W bie żą cym ro ku na stą pi otwar cie
biu ra han dlo we go MED COM BRA SIL.
A MED COM w Bra zy lii jest za an ga żo wa -
ny obec nie nie tyl ko przy in we sty cjach
trans por tu szy no we go w Sao Pau lo.

Ener go elek tro ni ka
ze zna kiem MED COM

Naj now sze tech no lo gie i roz wią za nia
ukła do we, bar dzo du że do świad cze nie
kon struk to rów oraz wdro żo ny sys tem de -
cy du ją o no wo cze sno ści i wy so kiej nie za -
wod no ści pro jek to wa nych urzą dzeń.
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Naj waż niej sze obec nie po zy cje w ofer -
cie fir my to: za si la cze prą du sta łe go, mo -
du ło we prze twor ni ce prą du sta łe go
DC/DC, se pa ra to ry DC/DC, kom plek so we
sys te my za si la nia re zer wo we go, za si la cze
wy so ko na pię cio we, za si la cze prą du prze -
mien ne go – UPS, urzą dze nia speł nia ją ce
nor my MIL, ener ge tycz ne fil try ak tyw ne,
szyb kie łącz ni ki bez sty ko we, sta tycz ne
prze twor ni ce do po jaz dów trak cyj nych
oraz asyn chro nicz ne na pę dy trak cyj ne.

Ko niecz nie na le ży za zna czyć, iż MED -
COM za pew nia swo im klien tom kom plek -
so wą ob słu gę po cząw szy od kon sul ta cji
tech nicz nych i han dlo wych, re ali za cję in -
dy wi du al nych pro jek tów, oczy wi ście po
ser wis gwa ran cyj ny i po gwa ran cyj ny, jak
też pro wa dze nie spe cja li stycz nych szko leń
eks plo ata cyj nych.

Po roz ma wiaj my
o szcze gó łach

Na prze strze ni bli sko 23-let nie go ist nie -
nia fir my ofer ta pro duk cyj na za my ka się
ilo ścią po wy żej 700 róż ne go ty pu i prze -
zna cze nia wy ro bów spe cja li stycz nych
z dzie dzi ny elek tro ener ge ty ki. War to po -
roz ma wiać o szcze gó łach, przy naj mniej
na jed nym przy kła dzie. Opra co wa ny
i wdro żo ny w MED COM 3-po zio mo wy
ener ge tycz ny filtr ak tyw ny – wy ja śnia dr
inż. An drzej Ba ra nec ki – prze zna czo ny
jest do dy na micz nej kom pen sa cji od -
kształ ceń prą du po bie ra ne go przez od bior -
nik nie li nio wy z sie ci 3x600V. W fil trze
zo stał wy ko rzy sta ny trój po zio mo wy fa -
low nik z naj now szej ge ne ra cji tran zy sto ra -
mi IGBT. Za sto so wa na struk tu ra oraz al -
go rytm ste ro wa nia po zwa la ją na znacz ne
zwięk sze nie dy na mi ki fil tru w po rów na niu
z moż li wo ścia mi ak tu al nie pro du ko wa -
nych fil trów ak tyw nych oraz da je moż li -
wość pra cy w in sta la cjach 3 x 600 V. Dla
uzy ska nia za kła da nej po pra wy dy na mi ki
i bez piecz nej pra cy fil tru zo sta ły opra co -
wa ne w MED COM no we ste row ni ki tran -
zy sto rów IGBT oraz no wy al go rytm ste ro -
wa nia fa low ni ka w struk tu rze wie lo po zio -
mo wej.

Wzra sta ją ca ilość od bior ni ków nie li nio -
wych (pro stow ni ki ste ro wa ne, fa low ni ki
na pę do we, za si la cze DC, oświe tle nio we
lam py wy ła dow cze, kom pu te ry itp.) – po -
bie ra ją cych z sie ci za si la ją cej prąd o prze -
bie gu od kształ co nym, po wo du je znacz ny
wzrost po zio mu za kłó ceń har mo nicz nych
w na pię ciu sie cio wym. Jest to już od czu -
wal ne nie tyl ko w sie ciach za kła do wych,
ale rów nież w sie ciach roz dziel czych
i prze sy ło wych naj wyż szych na pięć. Efek -
tem jest zna czą cy wzrost strat prze sy ło -
wych, zwięk szo na awa ryj ność urzą dzeń
ener ge tycz nych (kon den sa to ry, trans for -
ma to ry, sil ni ki), nie pra wi dło we dzia ła nie
za bez pie czeń, wa dli we dzia ła nie ukła dów
za si la nia gwa ran to wa ne go itd. 

Bar dzo efek tyw nym roz wią za niem,
zmniej sza ją cym opi sa ne wy żej za gro że nia,
jest sto so wa nie ener ge tycz nych fil trów ak -
tyw nych. Za da niem fil tra – do łą cza ne go
rów no le gle do od bior ni ka nie li nio we go
– jest ta ka kom pen sa cja od kształ ceń prą du,
że by prąd po bie ra ny z sie ci przez układ
„od bior nik nie li nio wy – filtr ak tyw ny”
miał prze bieg si nu so idal ny. Man ka men tem
ak tu al nie do stęp nych fil trów ak tyw nych
jest jed nak ogra ni czo na dy na mi ka (stro -
mość prą du kom pen su ją ce go), utrud nia ją -
ca pra wi dło wą kom pen sa cję przy sko ko -
wych zmia nach prą du od bior ni ka oraz brak
moż li wo ści bez po śred niej współ pra cy
z od bior ni ka mi w in sta la cjach 3x600V. 

No wa ge ne ra cja fil trów ak tyw nych (z fa -
low ni kiem o struk tu rze 3-po zio mo wej),
cha rak te ry zu je się znacz nie zwięk szo ną
dy na mi ką prą du kom pen sa cji oraz moż li -
wo ścią pra cy w prze my sło wych in sta la -
cjach do 3 x 600 V.

Sto so wa nie te go ty pu fil trów ak tyw nych
jest też ko rzyst ne ze wzglę dów eko lo gicz -
nych, gdyż zmniej sza stra ty ener gii elek -
trycz nej w ochra nia nym od bior ni ku oraz
w li nii za si la ją cej.

Nie tyl ko dla NA TO
– A ten wy rób, czy li szyb kie ener ge tycz ne

wy łącz ni ki bez sty ko we, jest na przy kład de -
dy ko wa ny dla ener ge ty ki, prze my słu i woj -
ska – in for mu je dy rek tor An drzej Ba ra nec -
ki – prąd do ty sią ca am pe rów, a głów nym
od bior cą od kil ku lat jest GE.

Bez sty ko we łącz ni ki ty pu „Sta tic Trans -
fer Switch”, czy li szyb kie łącz ni ki bez sty -
ko we, (czte ry ro dza je, czte ry se rie) STS
są prze zna czo ne do bez sty ko we go prze łą -
cza nia jed no - lub trój fa zo wych ob wo dów
na pię cia prze mien ne go. Sto so wa ne są
w ob wo dach ste ro wa nia i au to ma ty ki
ener ge tycz nej, sys te mach za si la nia
w prze my śle pe tro che micz nym, cen trach
kom pu te ro wych i te le ko mu ni ka cyj nych,

sa lach ope ra cyj nych i od dzia łach in ten -
syw nej opie ki me dycz nej, in sta la cjach au -
to ma ty ki i za bez pie czeń in te li gent nych
bu dyn ków oraz in nych od bior ni ków
wraż li wych na chwi lo we za ni ki na pię cia
za si la ją ce go.

In nym ory gi nal nym roz wią za nie kon -
struk cyj nym MED COM, bar dzo do brze
przy ję tym przez od bior ców – po dob nie jak
i ww. już pro duk ty – są tak że sys te my za si -
la nia z re dun dan cją „fa il -sa fe”, prze twor ni -
ce sta tycz ne dla ta bo ru ko le jo we go i tram -
wa jo we go, urzą dze nia po mia ro we: mier ni -
ki do zie mie nia, roz ła dow cze re zy sto ry po -
mia ro we, mo ni to ro wa nie ba te rii, mo ni to -
ro wa nie roz dziel ni, czy fa low ni ki dla elek -
trow ni wia tro wych i sło necz nych.

MED COM sta wia na nie za wod ność
swo ich pro duk tów i aby uzy skać bar dzo
wy so ki sto pień spraw no ści urzą dze nia mu -
si sto so wać naj no wo cze śniej sze ele men ty
i pod ze spo ły oraz tech no lo gie w roz wią za -
niach ukła do wych. A za tem naj now szej ge -
ne ra cji mo du ły tran zy sto ro we HV IGTB,
amor ficz ne i na no kry sta licz ne ma te ria ły
ma gne tycz ne, tech no lo gie kom po zy to we
(zwięk sza ją ce me cha nicz ą od por ność ele -
men tów na uda ry i wi bra cje), czy tech ni kę
świa tło wo do wą. Istot ne zna cze nie ma
tech ni ka mo du la cji im pul sów (PWM) oraz
roz bu do wa ne ukła dy eli mi na cji prze pięć
w sie ci za si la ją cej.

Wy ro by MED COM cha rak te ry zu ją się
no wo cze sny mi roz wią za nia mi i wy so ką
nie za wod no ścią, dzię ki cze mu uzy ski wa ły
wie lo krot nie pre sti żo we wy róż nie nia i na -
gro dy. Na in no wa cyj nym kon cie fir my
MED COM jest bar dzo wie le pro duk tów
ho no ro wa nych zło ty mi me da la mi i dy plo -
ma mi na uzna nych mię dzy na ro do wych im -
pre zach wy sta wien ni czych. Mo gą mieć sa -
tys fak cję pra cow ni cy fir my MED COM, bo
owe na gro dy to uzna nie ich kre atyw no ści,
zdol no ści i pra co wi to ści.

Ma rek Biel ski
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Fa bry ka Ko tłów SE FA KO S.A. jest jed ną
z naj bar dziej ce nio nych firm w prze my śle
ener ge tycz nym w Eu ro pie. Od po nad trzy -
dzie stu pię ciu lat pro jek tu je i wy twa rza
ko tły ener ge tycz ne i ele men ty ko tło we,
któ rych ja kość i nie za wod ność zna la zły
uzna nie nie tyl ko w kra ju, ale przede
wszyst kim na ryn kach za gra nicz nych.
Przy go to wa na wła śnie no wa stra te gia
spół ki prze wi du je pro jek to wa nie i sa mo -
dziel ną pro duk cję kom plek so wych in sta -
la cji ko tło wych, głów nie spa lar ni od pa -
dów w Pol sce.

Fa bry ka roz po czę ła dzia łal ność w ro -
ku 1974. Z bie giem lat roz sze rza ła pro duk -
cję i asor ty ment. W 2009 r. od da no do użyt -
ku no wą ha lę mon ta żo wą, dzię ki cze mu
łącz na po wierzch nia pro duk cyj na wy no si
obec nie 40 tys. m kw. Czy ni to sę dzi szow -
ską fa bry kę naj więk szym te go ty pu za kła -
dem w Pol sce. Od 1997 r. SE FA KO na le ży
do gru py ka pi ta ło wej Po li mex -Mo sto stal
(po nad 91 proc. udzia łów).

Dzia łal ność
W ofer cie spół ki znaj du ją się ko tły wod -

no ru ro we – wod ne ty pu WR i pa ro we OR
– opa la ne mia łem wę glo wym, ko tły pło -
mie ni co wo -pło mie niów ko we – wę glo we
(wod ne ty pu KRm i pa ro we ty pu ERm)
oraz ole jo wo -ga zo we (wod ne ty pu KD
i pa ro we ty pu ED). Oprócz te go fa bry ka
pro du ku je ele men ty ci śnie nio we do wszel -
kie go ro dza ju ko tłów ener ge tycz nych, ta -
kie jak pa ne le ścian szczel nych, pa row ni ki,
pod grze wa cze, eko no mi ze ry, zbior ni ki ci -
śnie nio we, ru ro cią gi. Ofer tę uzu peł nia ją
usłu gi obej mu ją ce re mon ty i mo der ni za cje
ist nie ją cych ko tłów wę glo wych i flu idal -
nych.

Pro du ko wa ne przez sę dzi szow ską fa bry -
kę ko tły znaj du ją za sto so wa nie za rów no
w ener ge ty ce za wo do wej, prze my sło wej,
a tak że w tzw. ma łej ener ge ty ce (cie płow -
nie, za kła dy prze twór stwa żyw no ści, go spo -
dar stwa rol ne). Obec nie przy re ali za cji
więk szo ści za mó wień spół ka wy stę pu je
w cha rak te rze pod wy ko naw cy. Głów ny mi
od bior ca mi są ge ne ral ni do staw cy urzą dzeń
dla no wych in sta la cji ener ge tycz nych,
w tym ko tłów na bio ma sę i spa lar ni od pa -
dów. Więk szość ofe ro wa nych pro duk tów
tra fia do firm z Nie miec, Fran cji, Au strii
i kra jów skan dy naw skich. Oprócz do staw
spół ka wy ko nu je do ku men ta cję pro jek tu
pod sta wo we go i warsz ta to we go, mon ta że
wła snych jed no stek, spra wu je nad zór
nad mon ta żem oraz czu wa nad roz ru chem
jed no stek.

– SE FA KO jest jed ną z dwóch du żych fa -
bryk ko tło wych w Pol sce i jed ną z pię ciu tej
wiel ko ści w Eu ro pie – mó wi Je rzy Ła ska -
wiec, pre zes za rzą du i dy rek tor ge ne ral ny
Fa bry ki Ko tłów SE FA KO S.A. – Oprócz te -
go, ist nie je jesz cze kil ka dzie siąt mniej szych
za kła dów pro du ku ją cych ko tły, któ re w peł -
ni za spo ka ja ją po trze by pol skie go ryn ku.
Obec nie pod sta wo wym pro ble mem bran ży
ener ge tycz nej jest brak du żych in we sty cji.
Za wy jąt kiem bu do wy no we go blo ku w Beł -
cha to wie, na na szym ryn ku nie wie le się
dzie je. In we sty cje pla no wa ne na war szaw -
skich Sie kier kach, czy w Elek trow ni Ko zie -
ni ce są do pie ro na eta pie wy ła nia nia wy ko -
naw cy. Ca ła bran ża ener ge tycz na, w tym
fir my dzia ła ją ce w jej oto cze niu jak na sza
fa bry ka, od lat ocze ku ją, że ten wiel ki bo om
in we sty cyj ny w koń cu na stą pi. Do te go cza -
su, nie mo że my jed nak sie dzieć z za ło żo ny mi
rę ka mi. Dla te go szu ka my zby tu dla na szych
pro duk tów za gra ni cą.

W przy pad ku du żych pro jek tów ener ge -
tycz nych pre zes Ła ska wiec wska zu je na
jesz cze jed ną, bar dzo istot ną ba rie rę – brak
re fe ren cji. W cią gu ostat nich pięt na stu lat
żad na z pol skich firm z bran ży bu dow nic -
twa ener ge tycz ne go nie zre ali zo wa ła sa mo -
dziel nie du że go obiek tu. Po wsta ją wpraw -
dzie kon sor cja z udzia łem ro dzi mych wy ko -
naw ców, jed nak za wsze po zy cję li de ra zaj -
mu je pod miot za gra nicz ny, cze go przy kła -
dem jest choć by no wy blok w Beł cha to wie
re ali zo wa ny przez Al stom. Ko lej ną ba rie rą
dla pol skich firm jest brak środ ków. Zgod -
nie ze Spe cy fi ka cją Istot nych Wa run ków

Za mó wie nia, wy ko naw ca mu si czę ścio wo
po nieść ry zy ko fi nan so we in we sty cji.
W prak ty ce jest to ok. 15 proc. war to ści
kon trak tu ja ko za bez pie cze nie zwro tu za -
licz ki, któ re fir ma mu si wy ło żyć w go tów ce
lub za sta wia jąc swo je ak ty wa. Dla te go SE -
FA KO, po dob nie jak wie le in nych firm
z bran ży, nie bie rze sa mo dziel nie udzia łu
w re ali za cji du żych pro jek tów ener ge tycz -
nych.

– Ma my świa do mość te go, że bar dzo du -
że in we sty cje są po za na szym za się giem.
Dla te go, li czy my na to, że uda nam się wejść
na ry nek śred nich i ma łych kon trak tów,
w szcze gól no ści na szym ce lem jest pro jek to -
wa nie i wy ko naw stwo in sta la cji ko tło wych
do spa la nia od pa dów. Jed no cze śnie, chce -
my za cho wać na szą po zy cję ja ko pod do -
staw cy na ryn kach za gra nicz nych. W cią gu
naj bliż szych lat chcie li by śmy stwo rzyć kom -
plek so wą ofer tę na bu do wę i do sta wę spa -
lar ni śmie ci. Przy jej two rze niu chce my sko -
rzy stać z wła snych do świad czeń oraz do -
świad czeń li de ra na szej gru py ka pi ta ło wej
– Po li mek su -Mo sto stal. W tych pro jek tach
bę dzie my wy stę po wać ja ko ge ne ral ny wy ko -
naw ca – wy ja śnia Je rzy Ła ska wiec.

No wa stra te gia
Obec nie bli sko 90 proc. do cho dów spół ki

po cho dzi z eks por tu. Rocz nie re ali zu je kil -
ka dzie siąt pro jek tów. Fa bry ka do star cza ko -
tły i ich czę ści dla ta kich eu ro pej skich kon -
cer nów jak Astrom Köln, AEE Ino va, Fi sia
Bab cock Envi ron ment – Niem cy, Bab cock
Wil cox & Vo lund – Da nia, Bertsch – Au -
stria, Ste in Ener gy – Fran cja. I choć pro duk -
cja eks por to wa przy no si fir mie wy mier ne
ko rzy ści, to jed no cze śnie stwa rza pew ne
pro ble my. Po pierw sze – po wo du je sil ne
uza leż nie nie od ko niunk tu ry na eu ro pej -
skich ryn kach. Po dru gie – za mó wie nia
obej mu ją do sta wy ko tłów lub ich czę ści,
któ re w więk szo ści nie są re ali zo wa ne
pod wła sną mar ką. Po trze cie – okres kon -
trak to wa nia jest bar dzo krót ki, co po wo du je
nie prze wi dy wal ne wa ha nia w przy cho dach
i nie ko rzyst nie wpły wa na moż li wość pla -
no wa nia roz wo ju spół ki.

– Ak tu al nie zle ce nia wy ko nu je my mak sy -
mal nie przez 6–7 mie się cy, li cząc od za war -
cia umo wy do za koń cze nia bu do wy – mó wi
pre zes Ła ska wiec. – To po wo du je, że nie
mo że my za pla no wać mo der ni za cji i roz wo ju
za kła du w dłuż szej per spek ty wie cza su. Po -
trze bu je my za tem pro jek tów, któ re za pew nią
nam pra cę na kil ka lat. Mam tu na my śli
kon trak ty obej mu ją ce bu do wę ca łych in sta -
la cji ko tło wych, a nie je dy nie ich frag men -
tów. Na ta kie pro jek ty szcze gól nie li czy my.
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Po zwo li to na zmniej sze nie ry zy ka zwią za -
ne go z na szą pod sta wo wą dzia łal no ścią.

Opra co wa na przez za rząd no wa stra te gia
roz wo ju spół ki wy cho dzi na prze ciw tym
wy zwa niom. SE FA KO moż na obec nie opi -
sać ja ko ide al ny warsz tat, któ ry po tra fi wy -
ko nać każ dą kon struk cję ko tło wą. Ale ta
funk cja po wo li od cho dzi w prze szłość. Fir -
ma za mie rza roz wi nąć dzia łal ność zwią za ną
z tzw. „ba sic en gi ne ering”, a więc pro jek to -
wa niem i sa mo dziel ną bu do wą wszel kie go
ro dza ju obiek tów ko tło wych od pod staw.
Dla te go no wa stra te gia spół ki za kła da, że
fa bry ka bę dzie do star czać nie tyl ko sa me
ko tły lub ich ele men ty, ale rów nież kom -
plet ne in sta la cje, w tym przede wszyst kim
spa lar nie śmie ci. Re ali za cja ta kich pro jek -
tów od by wać się bę dzie na pod sta wie kil ku -
let nich kon trak tów. Za gwa ran tu je to lep szą
płyn ność fi nan so wą i po zwo li na do kład -
niej sze za pla no wa nie in we sty cji w spół ce.

Do tej po ry ko tły pro du ko wa ne w SE FA -
KO zna la zły za sto so wa nie w po nad 50 in -
sta la cjach do ter micz nej uty li za cji od pa dów
w ca łej Eu ro pie. Nie ste ty, w więk szo ści
przy pad ków nie by ły bu do wa ne pod wła sną
mar ką. Sze fo wie spół ki chcą to zmie nić.
Pro blem po le ga jed nak na tym, że eu ro pej -
skie ryn ki są cał ko wi cie opa no wa ne przez
ich ro dzi me fir my i „prze bi cie się” z wła -
snym lo go jest tam prak tycz nie nie moż li we.
Dla te go no wa stra te gia spół ki prze wi du je
stwo rze nie sil nej po zy cji na pol skim ryn ku,
któ ry jest oce nia ny ja ko nie zwy kle per spek -
ty wicz ny.

No wy ry nek
W Pol sce uty li za cja od pa dów sta je się co -

raz po waż niej szym pro ble mem. Tyl ko
w War sza wie „pro du ku je się” rocz nie po -
nad 700 tys. ton śmie ci. Stąd zmia na świa -
do mo ści w po dej ściu do kwe stii bu do wy
spa lar ni śmie ci wy da je się nie unik nio na.
W cią gu naj bliż szych lat po win no po wstać
w kra ju ok. 60–70 te go ty pu obiek tów.
Na szczę ście pra ce le gi sla cyj ne nad tak
zwa ną „usta wą śmie cio wą” do bie ga ją koń -
ca i moż na się spo dzie wać, że zo sta nie ona
już wkrót ce uchwa lo na. No we prze pi sy uła -
twią po wsta wa nie spa lar ni. Od po wie dzial -

ność za go spo dar kę od pa da mi ko mu nal ny -
mi zo sta nie bo wiem w ca ło ści prze rzu co na
na sa mo rzą dy. Bu do wa spa lar ni sta nie się
w koń cu opła cal na, po nie waż spo wo du je
ob ni że nie kosz tów skła do wa nia opa dów
na wy sy pi skach po no szo nych do tej po ry
przez gmi ny. Ła twiej szy bę dzie do stęp
do kre dy tów ban ko wych. Do dat ko wo, bę -
dzie ist nieć moż li wość do fi nan so wa nia bu -
do wy tych obiek tów z fun du szy eu ro pej -
skich.

– Nie bo imy się kon ku ren cji – pod kre śla
Je rzy Ła ska wiec. – Oce nia my, że na ryn ku
jest miej sce dla kil ku firm bu du ją cych in sta -
la cje do spa la nia od pa dów. Koszt bu do wy
jed nej spa lar ni wy no si mię dzy 300, a 600
mln zł. Przy za po trze bo wa niu na 50-60
obiek tów, do po dzia łu jest w su mie ok. 25
mld zł. Chcie li by śmy, że by nasz udział w tym
ryn ku wy niósł 1/3. Nie mar twi my się rów -
nież o brak środ ków na te in we sty cje. Pro szę
pa mię tać, że pie nią dze na bu do wę spa lar ni
już są w po sta ci opłat za wy wóz śmie ci, któ -
re po no si każ dy z nas.

Jak za pew nia ją przed sta wi cie le spół ki, fir -
ma jest go to wa do pod ję cia te go wy zwa nia.

Przy go to wa niem przy szłych pro jek tów
obej mu ją cych re ali za cję kom plet nych
„wysp ko tło wych” zaj mie się zre or ga ni zo -
wa ne w ostat nim cza sie biu ro pro jek to we.
W je go skład we szło, za ku pio ne przez li de ra
gru py ka pi ta ło wej Po li mex -Mo sto stal, Cen -
tral ne Biu ro Kon struk cji Ko tłów w Tar now -
skich Gó rach oraz biu ro pro jek to we w Gli -
wi cach. Za ci śnię to współ pra cę z in ny mi biu -
ra mi pro jek to wy mi, w tym z Ener go pro jek -
tem Ka to wi ce. Do po ło wy te go ro ku spół ka
pla nu je przy go to wać szki ce pod sta wo wych
ty po sze re gów ko tłów, któ re obej mą rów nież
opra co wa nie czę ści tech no lo gicz nej. Zo sta -
ną wpro wa dzo ne no we spo so by za bez pie -
cze nia po wierzch ni m. in. przez tzw. in co le -
ro wa nie. Już te raz fa bry ka po sia da od po -
wied nie za ple cze pro duk cyj ne, w tym dwie
ha le o łącz nej po wierzch ni 35.000 m kw.
Dla te go w każ dej chwi li mo że zwięk szyć
pro duk cję o 30-40 proc. Nie po win no rów -
nież za brak nąć rąk do pra cy. W ra zie ko -
niecz no ści zo sta ną za trud nie ni no wi pra -
cow ni cy, głów nie tech ni cy i do świad cze ni
spa wa cze. Sze fo wie spół ki li czą na to, że
za trzy la ta uda się sprze dać pierw szą kom -
plet ną in sta la cję do spa la nia od pa dów.

– Ko lej nym wy zwa niem jest zdo by cie za -
ufa nia na ryn ku, a więc prze ko na nie po ten -
cjal nych klien tów, że je ste śmy w sta nie po -
do łać ta kie mu przed się wzię ciu jak bu do wa
spa lar ni – za zna cza pre zes Ła ska wiec.
– Mu si my za gwa ran to wać ja kość, spraw -
dzo ną na in nych zre ali zo wa nych przez nas
obiek tach, po sia dać re fe ren cje oraz za pro -
po no wać kon ku ren cyj ną ce nę. Pro du ko wa -
ne przez nas in sta la cje ko tło we na ży cze nie
klien ta bę dzie my wy po sa żać w do dat ko we
urzą dze nia, np. pal ni ki do spa la nia bio ma -
sy, aku mu la to ry cie pła. Opty mal nym roz -
wią za niem by ł by ko cioł spa la ją cy za rów no
śmie ci, jak i bio ma sę. Za le ży nam, aby stwo -
rzyć wła sny, kom plet ny pro dukt. Je ste śmy
przy go to wa ni do star tu w prze tar gach. Po -
sia da my so lid ne za ple cze w po sta ci li de ra
na szej gru py ka pi ta ło wej, Po li mek su -Mo -
sto stal. Licz my, że dzię ki re ali za cji no wej
stra te gii uda nam się uzy skać do dat ko -
we 100 mln zł przy cho dów rocz nie.

Pod su mo wa nie
Mi nio ny rok był dla sę dzi szow skiej fa -

bry ki, po dob nie jak dla więk szo ści firm
z bran ży, ro kiem trud nym. Sze fo wie spół ki
li czą na to, że obec ny bę dzie znacz nie lep -
szy. Pro gno zy są obie cu ją ce. Już te raz war -
tość za kon trak to wa nych za mó wień jest
wyż sza o 30 proc. niż przed ro kiem. Pra cy
nie po win no za tem za brak nąć. Ale kon ku -
ren cja nie śpi. W nie da le kim Skar ży sku Ka -
mien nej duń ska fir ma bu du je za kład, któ ry
bę dzie pro du ko wał in sta la cje do spa la nia
od pa dów. Mi mo to, w Sę dzi szo wie pa nu je
opty mizm i prze ko na nie, że za ło żo ne ce le
uda się osią gnąć.

To masz Uznań ski
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JE RZY MIE CZY SŁAW ŁA SKA WIEC (ur. 1949) jest ab sol wen tem Po -
li tech ni ki Wro cław skiej (Wy dział Me cha nicz no -Ener ge tycz ny).
Po stu diach przez wie le lat pra cu je w Elek trow ni Tu rów, gdzie zaj -
mu je klu czo we sta no wi ska kie row ni cze, w tym dy rek to ra ge ne ral -
ne go i pre ze sa za rzą du. Two rzy i re ali zu je pro gram kom plek so wej
mo der ni za cji tej elek trow ni. W la tach 2004-2007 za sia da we wła -
dzach BOT Gór nic two i Ener ge ty ka S. A., po cząt ko wo ja ko czło nek
za rzą du, póź niej ja ko je go pre zes (współ two rzy struk tu rę or ga ni za -
cyj ną spół ki). W la tach 2007-2010 peł ni funk cję pre ze sa za rzą du
Po łu dnio wo - Za chod niej Gru py Ener ge tycz nej Sp. z o. o. Po sia da
bo ga ty do ro bek pa ten to wy z za kre su tech no lo gii spa la nia i eko lo -
gii, licz ne pu bli ka cje w cza so pi smach za wo do wych i spo łecz nych.
Jest człon kiem władz Pol skie go Ko mi te tu Ener gii Elek trycz nej, or -
ga ni za cji zrze sza ją cej wszyst kie gru py przed się biorstw z za kre su
elek tro ener ge ty ki pol skiej. Jest człon kiem władz Pol skie go Ko mi -

te tu Świa to wej Ra dy Ener ge tycz nej (WEC) oraz człon kiem Ko mi te tu Pro ble mów Ener ge ty ki
przy Pre zy dium Pol skiej Aka de mii Na uk. Od 2010 r. peł ni funk cję pre ze sa za rzą du i dy rek to ra ge -
ne ral ne go Fa bry ki Ko tłów SE FA KO S.A.



22 stycz nia 2011 r. ECO ENER GIA Sp. z o.o. uro czy ście ob cho dzi -
ła 20-le cie dzia łal no ści. Od po wsta nia fir my jej mi sją by ło i jest wdra -
ża nie roz wią zań w za kre sie ochro ny śro do wi ska w ener ge ty ce. ECO -
ENER GIA ofe ru je no wo cze sne tech no lo gie spa la nia pa liw ko pal nych
z ni ską emi sją tlen ków azo tu (NOx) oraz tech no lo gie zwią za ne ze spa -
la niem i trans por tem bio ma sy. Mo der ni zu je in sta la cje i urzą dze nia
ener ge tycz ne, w któ rych wy ko rzy stu je do świad cze nie i wie dzę swo ich
pra cow ni ków oraz wie lu pol skich na ukow ców i in ży nie rów.

Fir mę za ło ży ła gru pa osób pod kie row nic twem An drze ja Kul py,
do świad czo ne go ener ge ty ka, któ ry przez 20 lat kie ro wał Spół ką ja ko
jej pre zes. W czerw cu 2010 r., za cho wu jąc funk cję wi ce pre ze sa, prze -
ka zał wła dzę swe mu na stęp cy: Ja no wi Si wiń skie mu – od 18 lat pra cu -
ją ce mu w ECO ENER GII (przez 10 lat był jej Dy rek to rem Za rzą dza ją -
cym). 

Udzia łow ca mi spół ki są m.in. oso by pry wat ne (trzy ma ją po 20%
udzia łów) i za kła dy pro duk cyj ne z za ple cza ener ge ty ki (m. in. Za kła dy
Re mon to we Ener ge ty ka Czer wo nak – obec nie Po wer En gi ne ering).
Ka pi tał Spół ki wy no si obec nie 1 mln zł, a bi lan so wo – ok. 7 mln zł.
War tość fir my, ze wzglę du na jej mar kę i po zy cję na ryn ku, jest o wie -
le więk sza.

Na po cząt ku dzia łal no ści ECO ENER GIA, wspól nie z In sty tu tem
Ener ge ty ki w War sza wie, zre ali zo wa ła na za mó wie nie Ko mi te tu Ba dań
Na uko wych pro jekt ce lo wy „Pal ni ki o ni skiej emi sji tlen ków azo tu
dla ko tłów ener ge tycz nych”. Uzy ska ne środ ki prze zna czo no na do fi -
nan so wa nie ba dań pro to ty pu i za ku p sa mo cho du po mia ro we go.

– Wów czas ko tły w Pol sce mia ły emi sję tlen ków azo tu (NOx) na po zio -
mie 800–1000 mg/m3, gdy ów cze sne wy ma ga nia wy no si ły 170 mg/GJ,

czy li 460–500 mg/m3. Ozna cza ło to ko niecz ność re duk cji emi sji o 50–60%
– mó wi Jan Si wiń ski, pre zes Za rzą du ECO ENER GIA Sp. z o.o. 

– Od po wied nią wie dzą dys po no wał In sty tut Ener ge ty ki, któ ry opra -
co wał pierw sze apli ka cje oraz pro wa dził ba da nia la bo ra to ryj ne i pół -
prze my sło we w EC Sie kier ki. Ale to by ły po cząt ki – nie zbęd na by ła
ofer ta ko mer cyj na. Do współ pra cy uda ło się na mó wić EC Że rań,
w któ rej w la tach 1991–94 ob ni ży li śmy emi sję NOx mo der ni zu jąc 8 ko -
tłów – 3 z nich zo sta ło póź niej za stą pio ne ko tła mi flu idal ny mi, ale 5
jesz cze pra cu je z na szy mi pal ni ka mi wi ro wy mi, na ścien ny mi. Oczy wi -
ście w trak cie 20-let niej pra cy by ły one mo der ni zo wa ne, ale głów ne
ele men ty są wciąż te sa me.

Za czę li śmy od do ku men ta cji tech nicz nej i re ali za cji „pod klucz” mo -
der ni za cji ko tła OP -230 nr 5 z pal ni ka mi wi ro wy mi. Na to miast pierw -
sze wdro że nie pal ni ków na roż nych, tzw. tan gen cjal nych mia ło miej sce
w EC Lu blin -Wrot ków w Lu bli nie, na ko tle wod nym WP 120.

Roz wią za nia obu ro dza jów pal ni ków ni sko emi syj nych: wi ro wych
– prze zna czo nych do in sta la cji na ścien nych i stru mie nio wych  – dla ko -
tłów z pal ni ka mi umiesz czo ny mi w na ro żach, są na ryn ku pol skim
chro nio ne pa ten ta mi. W 1993 r. pal nik ty pu wi ro we go zo stał wy róż nio -
ny Zło tym Me da lem na Świa to wej Wy sta wie Wy na laz ków i In no wa cji
w Bruk se li, a trzy la ta póź niej po dob nie uho no ro wa no pal nik stru mie -
nio wy. Z ko lei w 1997 r. pal nik stru mie nio wy otrzy mał Zło ty Me dal
Mię dzy na ro do wych Tar gów Po znań skich, a w 2000 r. – pal nik wi ro wy. 

Fir ma in ży nier ska
In sta lo wa ne w elek trow niach i elek tro cie płow niach no we tech no lo -

gie są dzie łem pol skiej my śli tech nicz nej. Za ple cze na uko we fir my
two rzą: WAT (w za kre sie no wych ma te ria łów), Po li tech ni ka War szaw -
ska i In sty tut Ener ge ty ki, z któ rym ECO ENER GIA wspól nie pro wa dzi
ba da nia i współ pra cu je w za kre sie po mia rów.

– Pro jekt tech nicz ny pal ni ków i wie lo bran żo wa do ku men ta cja tech -
nicz na mo der ni za cji ko tłów są na sze – na ze wnątrz zle ca my pre fa bry -
ka cję, czę sto na sze mu współ udzia łow co wi, czy li Za kła dom Re mon to -
wym Ener ge ty ki w Czer wo na ku k. Po zna nia (Po wer En gi ne ering). Na -
szą do me ną jest opra co wa nie kon cep cji mo der ni za cji na pod sta wie
wła sne go know how i re ali za cja „pod klucz”: od po cząt ku pro ce su in -
we sty cyj ne go ja kim jest pro jek to wa nie, po przez kom plet zle ceń pre fa -
bry ka cyj nych, za ku py urzą dzeń, za kon trak to wa nie firm do de mon ta żu
i mon ta żu, nad zór, roz ruch, te sty i od biór koń co wy. Cza sa mi in we sto -
ro wi do star cza li śmy tyl ko pro jekt i urzą dze nia (pal ni ki) – tłu ma czy Jan
Si wiń ski.

War to pod kre ślić, że wszyst kie mo der ni za cje pro wa dzo ne są w ist -
nie ją cych, czyn nych obiek tach, co wy ma ga spraw nej i bez piecz nej or -
ga ni za cji wy ko ny wa nych prac.
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Spalanie jest naszą domeną



ECO ENER GIA mo der ni zu je rów nież ko tły ole jo we i ga zo we. Pal ni -
ki py ło we o ni skiej emi sji NOx są pro duk tem ECO ENER GII, na to miast
ole jo we i ga zo we fir ma ku pu je w kra ju lub za gra ni cą, np. przy mo der -
ni za cji opa la nej ma zu tem cie płow ni Wo la w War sza wie za sto so wa no
pal ni ki fir my z Luk sem bur ga.

Obec nie sto so wa ne przez fir mę tech no lo gie po zwa la ją zre du ko wać
stę że nie NOx w spa li nach z ko tłów py ło wych po ni żej 200 mg/Nm3.
W tym ce lu pod pi sa no umo wę z nie miec ką fir mą Mehl dau & Ste in fath
Umwelt tech nik o współ pra cy na ryn ku pol skim w za kre sie sto so wa nia
se lek tyw nej, nie ka li tycz nej me to dy re duk cji (Se lec ti ve Non Ca ta ly tic
Re duc tion, SNCR). Pierw sze in sta la cje do głę bo kiej re duk cji NOx po -
przez wtrysk roz two ru mocz ni ka do ko mo ry pa le ni sko wej wy ko na no
na ko tle nr 8 w Elek trow ni w Po łań cu i na ko tle nr 1 w Elek trow ni Dol -
na Od ra.

Li sta re fe ren cyj na ECO ENE GII, któ ra w 2001 r. uzy ska ła, wy da ny
przez KE MA Qu ali ty Pol ska, cer ty fi kat sys te mu za rzą dza nia ja ko ścią
ISO 9001-2000, li czy po nad 130 re ali za cji, w tym po nad 50 mo der ni -
za cji ko tłów ener ge tycz nych. Za sto so wa ne pal ni ki stru mie nio we lub
wi ro we ob ni ża ją emi sje NOx śred nio o 50%.

Po za elek trow nia mi i elek tro cie płow nia mi sys te mo wy mi fir ma zmo -
der ni zo wa ła ko tły m.in. w za kła dach azo to wych i che micz nych
(ZA Tar nów, „Ja ni ko so da” – obec nie So da Pol ska CIECH, „Dwo ry”
Syn thos), pa pier ni czych (In ter na tio nal Pa per Kwi dzyn), hu tach
(Czę sto cho wa i im. T. Sen dzi mi ra w Kra ko wie), Po lfie War sza wa
i STO MIL -u Olsz tyn, obec nie Mi che lin.

ECO ENER GIA wy ko na ła też pra ce stu dial ne, ana li zy tech nicz no -
-eko no micz ne dla mo der ni za cji ist nie ją cych obiek tów lub dla za bu do -
wy no wych źró deł ener gii, pro jek ty mo der ni za cji in sta la cji to wa rzy -
szą cych w elek tro cie płow niach, elek trow niach i prze my śle (sprę żo ne
po wie trze, in sta la cje od po pie la nia, od żuż la nia, go spo dar ki pa li wem
– olej, gaz, bio ma sa, in sta la cje no śni ków ener gii: ru ro cią gi pa ro we, ru -
ro cią gi i pom pow nie ole ju dia ter micz ne go). 

Wyj ście na ryn ki za gra nicz ne
Ko lej nym eta pem w roz wo ju fir my by ła roz po czę ta w 1997 r.

– i z suk ce sem kon ty nu owa na – dzia łal ność eks por to wa.
– Mo der ni zo wa li śmy ko tły w elek tro cie płow ni miej skiej w Olo mo ucu

i w Za kła dach Che micz nych Syn te za Par du bi ce (Cze chy) oraz w elek -
trow ni Ka kanj bli sko Sa ra je wa (Bo śnia i Her ce go wi na) – mó wi pre zes.

W Buł ga rii ECO ENER GIA wy ko na ła w ub.r. stu dium tech nicz no -eko -
no micz ne  mo der ni za cji elek trow ni Bri kiel (Ma ri ca 3) i do sto so wa nie jej
do wy mo gów śro do wi sko wych (re duk cja NOx, SO2 i py łów), a na stęp nie
w – na le żą cej do te go sa me go wła ści cie la – elek trow ni Bo bov Dol. 

W 2010 r. eks port miał po nad 20% udział w przy cho dach fir my

Zie lo na ener gia
Trze cim eta pem roz wo ju by ła dy wer sy fi ka cja dzia łal no ści, w któ rej

po sta no wio no wy ko rzy stać na by te do świad cze nie i do bre re fe ren cje
klien tów. 

W 2003 r. pre zes An drzej Kul pa za pro po no wał przy go to wa nie się
do wej ścia na ry nek usług i urzą dzeń zwią za nych z ge ne ra cją zie lo nej
ener gii. Od tąd ECO ENER GIA kon cen tro wa ła się nie tyl ko na NOx, ale
rów nież na in sta la cjach do ge ne ra cji ener gii od na wial nej – głów nie
z bio ma sy.

Roz po czę to pra ce przy go to waw cze do apli ka cji au tor skich tech no lo -
gii ECO ENER GII na obiek tach, któ ry ge ne ro wa ły by zie lo ną ener gię
głów nie z za war tej w bio ma sie ener gii che micz nej.

– Pierw szy kon trakt na in sta la cję współ spa la nia bio ma sy zre ali zo -
wa li śmy w 2007 r. dla DAL KII Łódź (EC 4 Łódź) – wspo mi na pre zes.
– W 2009 r. wy ko na li śmy stu dium tech nicz no -eko no micz ne za bu do wy
ko tła na bio ma sę w na le żą cej do CEZ -u Elek trow ni Ska wi na.

Ko lej ną tech no lo gią ofe ro wa ną przez ECO ENER GIĘ jest spa la nie
bio ma sy su chej (py łu) w de dy ko wa nych pal ni kach opa ten to wa nych
przez na szą fir mę. Obec nie re ali zu je my kon trakt dla Za kła du Elek tro -
ener ge tycz ne go EL SEN w Czę sto cho wie, któ re go przed mio tem jest bu -
do wa in sta la cji spa la nia bio ma sy su chej. Ad op tu je my ko cioł wę glo wo -
-ga zo wy OKPG -60 o wy daj no ści 60t/h pa ry do spa la nia bio ma sy po -
przez za bu do wę 4 szt. pal ni ków bio ma so wych ECO ENER GII o mo -
cy 12 MWt każ dy oraz wy ko nu je my „pod klucz” kom plet ną in sta la cję
ma ga zy no wa nia bio ma sy su chej oraz mły now ni do przy go to wa nia py -
łu bio ma so we go do spa la nia.

Pla ny
Za trud nia ją ca 20 osób ECO ENER GIA, z cze go 5 w od dzia le w Ka -

to wi cach (głów nie pro jek tan tów), pla nu je dal szy roz wój w za kre sie
tech no lo gii spa la nia pa liw z ni ską emi sją NOx, tech no lo gii do głę bo -
kiej re duk cji NOx i tech no lo gii ogra ni cza ją cych emi sje CO2. Fir ma bę -
dzie re ali zo wać ko lej ne apli ka cje w za kre sie in sta la cji do ge ne ra cji
zie lo nej ener gii oraz roz sze rzać usłu gi w za kre sie do radz twa tech nicz -
ne go.

W tym ro ku zo sta nie skoń czo na mo der ni za cja w czę sto chow skim
EL SEN -ie. ECO ENER GIA cze ka też na roz strzy gnię cie kil ku prze tar -
gów i kon kur sów do ty czą cych zie lo nej ener gii.

Je rzy Bo ja no wicz

OFERTA

29

JAN SI WIŃ SKI, ab sol went MEL -u Po li tech ni ki War szaw skiej, pra cę za -
wo do wą roz po czął w 1985 r. w Elek tro cie płow niach War szaw skich
na sta no wi sku mi strza od dzia łu ko tło we go, a za koń czył w 1993 r. ja ko
za stęp ca kie row ni ka nad zo ru me cha nicz ne go na bu do wie EC Prusz -
ków II. Kie dy in we sty cja w Prusz ko wie zo sta ła wstrzy ma na tra fił
do ECO ENER GII, w któ rej miał du żą sa mo dziel ność: po cząw szy od fa -
zy pro jek to wej przez re ali za cję mo der ni za cji (w la tach 1994-95, ja ko kie -
row nik pro jek tu nad zo ro wał mo der ni za cję dwóch ko tłów OP 140 w du -
oblo ku w EC Po znań). Na stęp nie był pro ku ren tem, głów nym in ży nie rem
i dy rek to rem za rzą dza ją cym Spół ki. W czerw cu 2010 r. Jan Si wiń ski zo -
stał pre ze sem ECO ENER GII. Żo na ty, ma dwóch sy nów: stu den ta eko -
no mii na Uni wer sy te cie War szaw skim i ucznia szko ły pod sta wo wej, któ -
ry już in te re su je się tech ni ką. Sta ra się zna leźć czas na sport, któ ry rów -
nież in te re su je sy nów. Ma pa tent że gla rza, gra w te ni sa, du żo jeź dzi
na ro we rze. Wol ny czas, to tak że czy ta nie ksią żek i cho dze nie z sy nem
na wi do wi sko we, po zo sta ją ce w pa mię ci kon cer ty roc ko we (m.in. U2,
Ge ne sis, Je an-Mi cha el Jar re w Gdań sku).
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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 marzec- Szkolenie zawodowe „Energetyka – podstawy PW, Warszawa IGEiOŚ i PW

-czerwiec wiedzy”
3 1–3 marzec Targi ENEX – Odnawialne Źródła Energii Kielce IGEiOŚ i TK
4 1–2 marzec XI Konferencja OZE – ENEX Kielce IGEiOŚ i TK
5 11 marzec Seminarium III „Rusztowania na budowie Warszawa IGEiOŚ i Rezultat

– optymalizacja kosztów”
6 17–18 marzec Konferencja „Polska energetyka na węglu” Zakopane IGEOŚ
7 22 marca Konferencja „Ochrona ludności przed Warszawa IGEOŚ, URE

długotrwałymi skutkami awarii i wyłączeń zasilania”
8 15 kwiecień Dzień Hitachi Warszawa/Szczyrk IGEOŚ, Hitachi
9 11–12 maj Polsko-Amerykański Okrągły Stół Energetyczny Warszawa IGEOŚ, MG, Ambasada RP

w Waszyngtonie
10 23–25 maj Polsko-szwedzkie Seminarium „Utylizacja Sztokholm IGEOŚ, TGPE, Royal Institute

odpadów komunalnych w energetyce of Technology – Sztokholm
i ciepłownictwie”

11 24–26 maj Targi Expopower Poznań IGEOŚ i MTP
12 maj Polska energetyka – realia, problemy, dylematy Warszawa IGEOŚ
13 czerwiec Potencjał ludzki dla branży elektroenergetycznej Warszawa IGEOŚ, Hay Group
14 czerwiec Walne Zgromadzenie Warszawa IGEOŚ
15 czerwiec Spotkanie integracyjne Warszawa IGEOŚ

Po raz je de na sty Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro -
do wi ska wraz z Tar ga mi Kiel ce zor ga ni zowała kon fe ren cję pt.

„Od na wial ne Źró dła Ener gii”, któ ra od była się 1 i 2 mar ca br. to -
wa rzy sząc Tar gom ENEX 2011 w Kiel cach.

Jak wia do mo, od na wial ne źró dła ener gii od gry wa ją w pol skiej
ener ge ty ce co raz więk szą ro lę i ich udział bę dzie znacz nie wzra -
stał. Ich roz wój za pew nia przy tym do sko na ły biz nes dla in we sto -
rów i firm eks plo atu ją cych te źró dła ener gii.

Kon fe ren cja była w tym ro ku wy jąt ko wo bo ga ta w wy stą pie nia
przedstawicielil kom pe tent nych władz oraz przed sta wi cie li wy -
spe cja li zo wa nych or ga ni za cji i firm. Szcze gól ne miej sce po świę -
co ne zo stałoe te ma to wi bio ga zu, któ re go roz wój i tren dy przed sta -
wił Deut sches Bio mas se  For schung s Zen trum z Lip ska, a do świad -
cze nia z bu do wy i dzia ła nia bio ga zow ni w Pol sce omó wił przed -
sta wi ciel fir my dzia ła ją cej w woj. lu bu skim. Zo stały rów nież omó -
wio ne kwe stie spa la nia sło my w ko tłach i roz wią za nia duń skie
w tym te ma cie. Przed sta wi cie le elek trow ni zre la cjo nowali swo je
do świad cze nia ze spa la nia i współ spa la nia bio ma sy.

W cza sie przerw moż na się było za po znać z bo ga tą eks po zy cją
np. róż ne go ro dza ju bio ma sy, czy też urzą dzeń dla ener ge ty ki wia -
tro wej i so lar nej.

Kon fe ren cja od by wała się pod pa tro na tem Par la men tar ne go Ze -
spo łu ds. Ener ge ty ki.

Odnawialne
Źródła Energii

Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska zor ga ni -
zo wa ła VI kon fe ren cję o te ma ty ce ener ge ty ki wę glo wej pod ty -

tu łem „Przy szłość ener ge ty ki pol skiej na wę glu”. Kon fe ren cja
od by ła się w Za ko pa nem, w dniach 17–18 mar ca 2011 r.

W sze ro kim gro nie przed sta wi cie li wy so kie go szcze bla gór nic -
twa i ener ge ty ki omó wiono i prze dys ku to wano za gro że nia i wspól -
nie po szu kiwano roz wią zań. 

Ko mi sja Eu ro pej ska na si la re stryk cyj ną po li ty kę w od nie sie niu
do emi sji dwu tlen ku wę gla i in nych ga zów jak SO2 czy NOx, któ re
to wa rzy szą spa la niu wę gla. Gro żą Pol sce bar dzo kosz tow ne kon -
se kwen cje, któ re mo gą spo wo do wać znacz ny wzrost cen ener gii
elek trycz nej. Obie bran że mu szą da lej za cie śniać współ pra cę
i usta lić wspól ne dzia ła nia.

To była nie zwy kle waż na kon fe ren cja.
Po za wy stą pie nia mi i dys ku sją w po sta ci okrą głe go sto łu,

do któ rej za pro szono zna czą cych przed sta wi cie li tych dwóch śro -
do wisk, pod czas kon fe ren cji była moż li wość nie for mal nych roz -
mów bi la te ral nych lub wie lo stron nych na wie czor nej, uro czy stej
ko la cji 17 mar ca br.

Przyszłość
energetyki

polskiej na węglu
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W
po 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 Sła wo mir Kry stek oraz za pro -
sze ni go ście.

Po sie dze nie otwo rzył i ob ra dy pro wa dził Pre zes Za rzą du Izby
Da riusz Lu be ra.

Ce lem po sie dze nia by ło wy pra co wa nie sta no wi ska i za dań
IGE iOŚ dla dzia łań zmie rza ją cych do sku tecz ne go lob bin gu wo -
bec władz kra jo wych i unij nych dla prze ciw sta wie nia się zbyt re -
stryk cyj nym re gu la cjom do ty czą cym ogra ni cza nia emi sji, ze
szcze gól nym uwzględ nie niem emi sji CO2.

Otwie ra jąc dys ku sję Pre zes Lu be ra stwier dził, iż pro blem emi sji
CO2 to pro blem nie tyl ko ener ge ty ki, ale ca łej go spo dar ki. Dla te go
też dzia ła nia IGE iOŚ zo sta ną włą czo ne do pla nu pra cy Kra jo wej
Izby Go spo dar czej (KIG). Pre zes wraz z Dy rek to rem Ge ne ral nym
S. Kryst kiem wzię li udział w po sie dze niu KIG, gdzie za pa dła de -
cy zja o wspól nym dzia ła niu. Na 13.01.2011 za pla no wa no po sie -
dze nie Ra dy KIG, na któ rym te mat był oma wia ny.

Na stęp nie Pre zes za po wie dział go ści po sie dze nia Za rzą du
w oso bach Pa nów: To kar skie go, Szy no la i Ja ni kow skie go. Ich wy -
stą pie nia mia ły „wy rów nać” i upo rząd ko wać wie dzę o do tych cza -
so wych dzia ła niach sek to ra i współ pra cy z Unią Eu ro pej ską w za -
kre sie bę dą cym przed mio tem po sie dze nia.

Dy rek tor IGE iOŚ Sła wo mir Kry stek przed sta wił no tat kę ze spo -
tka nia z Dy rek to rem Ar tu rem Lor kow skim z De par ta men tu Po li -
ty ki Eko no micz nej Mi ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych, z któ rej
wy ni ka nie uchron ność dzia łań zwią za nych z re duk cją emi sji CO₂.
Wy ar ty ku ło wa ne na spo tka niu zo sta ło rów nież ocze ki wa nie po mo -
cy ze stro ny rzą du od sek to ra ener ge tycz ne go dla wspar cia dzia łań
przed sta wi cie li rzą do wych w in sty tu cjach bruk sel skich. No tat ka
zo sta ła prze ka za na uczest ni kom po sie dze nia.

Pre zes Ró żac ki przed sta wił pro po zy cję dzia łań PR na rzecz
ener ge ty ki wy ko rzy stu ją cej pa li wo wę glo we. Pro po zy cja
uwzględ nia ce le krót ko i dłu go ter mi no we, de fi niu je so jusz ni ków
i prze ciw ni ków kam pa nii, a tak że przed sta wia moż li we me to dy
dzia ła nia.

Ma te riał ro bo czy „Kam pa nia na rzecz ener ge ty ki wę glo wej”
zo stał prze ka za ny uczest ni kom po sie dze nia w for mie pi sem nej.

Pre zes Lu be ra wspo mniał o do tych czas po nie sio nych kosz tach
przez TAU RON i PGE na opra co wa nie ra por tów i dzia łal ność
w in sty tu cjach bruk sel skich.

Pre zes Sta ni sław To kar ski prze ka zał ze bra nym an glo ję zycz ną
ko pię do ku men tu – „Wspól na Wi zja – So li dar ne Po dej ście. Oce -
na wpły wu po li ty ki UE w za kre sie de kar bo ni za cji do ro ku 2050
na pol ski sek tor ener ge tycz ny”.(Tłu ma cze nie ty tu łu au to ra no tat -
ki). Ma te riał zo stał opra co wa ny przez PKEE i wrę czo ny Ko mi sa -
rzo wi Oet tin ge ro wi pod czas spo tka nia w Bruk se li.

Pan Je rzy Ja ni kow ski w swo jej pre zen ta cji „Pol ska ener ge ty -
ka wo bec po li ty ki kli ma tycz nej UE” przed sta wił prze bieg prac
nad ak ta mi unij ny mi, ana li zę ich skut ków dla Pol ski, wy sił ki czy -
nio ne w kra ju dla do sto so wa nia się do w/w ak tów oraz pro po zy cje
pol skiej ofer ty dla UE. Ma te riał zo stał prze ka za ny uczest ni kom
po sie dze nia.

Dy rek tor Ka zi mierz Szy nol w swo jej pre zen ta cji „Wpływ pra -
wo daw stwa wspól no to we go i pol skie go w za kre sie ochro ny śro -
do wi ska na funk cjo no wa nie pol skiej ener ge ty ki” omó wił pro -
ble my zwią za ne z:
• Pa kie tem Ener ge tycz no-Kli ma tycz nym, je go ce lem i dy rek -

ty wa mi wcho dzą cy mi w je go skład,
• Dy rek ty wę w spra wie Emi sji Prze my sło wych (IED),
• Pro gram NER 300,
• Pro jekt zmian roz po rzą dze nia MG.

Ma te riał zo stał prze ka za ny uczest ni kom po sie dze nia.
W dys ku sji uczest ni cy zgo dzi li się, że nie zbęd ne jest wzmoc nie -

nie dzia łań IGE iOŚ przez po łą cze nie sił z Kra jo wą Izbą Go spo dar -
czą (KIG). Pre zes Lu be ra za pro po no wał, by „twa rzą kam pa nii”
uczy nić Dr Her ber ta Le opol da Ga bry sia – eks per ta w dzie dzi nie
ener ge ty ki i wę gla, nie zwią za ne go bez po śred nio z sek to rem ener -
ge tycz nym ani wę glo wym, co uczy ni go bar dziej wia ry god nym dla
opi nii pu blicz nej.

Po sta no wio no po wo łać ze spół ro bo czy zło żo ny ze spe cja li stów
re pre zen tu ją cych wy twór ców ener gii elek trycz nej, wy twór ców
urzą dzeń ener ge tycz nych, biur pro jek to wych i in nych.

Za da niem Ze spo łu ma być zre da go wa nie do ku men tu okre śla ją -
ce go ce le i me to dy ich re ali za cji, któ re bę dą sta no wić wkład me ry -
to rycz ny dla dzia łań po łą czo nych sił IGE iOŚ oraz KIG wzglę dem
pol skie go rzą du, a tak że ad mi ni stra cji UE. Uzna no, że po win no zo -
stać usta lo nych 5–6 klu czo wych ce lów.

W dys ku sji pa da ły pro po zy cje ce lów:
1. bez względ ne go dą że nia do za blo ko wa nia pod wyż sze nia

do 30% zmniej sze nia emi sji CO2,
2. wy ko rzy sta nia pre zy den cji pol skiej w UE do pro mo wa nia

rów ne go po zio mu kon ku ren cyj no ści w prze my śle,
3. stwo rze nia mi xu ener ge tycz ne go w ska li ca łej Eu ro py

w któ rym bi lan so wa ny był by CO2, a po szcze gól ne kra je
wno si ły by do nie go swo ją naj lep szą wie dzę i tech no lo gie
(np. Pol ska – tech no lo gie zwią za ne z wę glem, Fran cja
– atom, pań stwa skan dy naw ski i Ho lan dia – OZE),

4. wpro wa dze nia ja snych de fi ni cji „in we sty cji roz po czę tych”
w związ ku z de ro ga cja mi,

5. wpro wa dze nia sys te mu ob cią żeń fi nan so wych oby wa te li UE
pro por cjo nal nie do przy cho du €/gło wę ze wzglę du na zróż -
ni co wa ny PKB i przy pa da ją ce na miesz kań ca przy cho dy,

a tak że
6. uzna nia, że ener gia elek trycz na wy two rzo na w in sta la cjach

z CCS ma cha rak ter ener gii od na wial nej,
7. ener gia ją dro wa ma cha rak ter ener gii od na wial nej,
8. Pre zes Kurp za pro po no wał, by li mi ty CO2 de fi nio wa ne by -

ły na jed nost kę wy two rzo nej ener gii elek trycz nej,
9. do kam pa nii włą czyć ca ły sek tor go spo dar ki, nie tyl ko ener -

ge ty kę, gdyż im pli ka cje spo wo do wa ne re stryk cja mi eko lo -
gicz ny mi od bi ją się na kon ku ren cyj no ści ca łej go spo dar ki.

10. stwo rzyć me cha ni zmy fi nan so wa nia in we sty cji, me cha -
nizm re gu la cji cer ty fi ka tów.

Pro to kół spo rzą dził:
Adam Smo lik, Ka to wi ce 29.12.2010.

Posiedzenie Zarządu IGEiOŚ
(28.12.2010 r., Katowice)
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I zba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska oraz fir -
ma Re zul tat s. c. zor ga ni zo wa ły se mi na rium: III „Rusz to wa nia

na bu do wie – opty ma li za cja kosz tów”, któ re od by ło sie 11 mar -
ca 2011 r. w sie dzi bie Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny
Śro do wi ska w War sza wie, ul. Kru cza 6/14.

Rusz to wa nia zna la zły sze ro kie za sto so wa nie nie tyl ko w ty po -
wym bu dow nic twie, lecz tak że w bu dow nic twie prze my sło wym
i prze my śle ener ge tycz nym. Nie ste ty bu dow nic two, w tym rusz to -
wa nia, na le ży tak że do naj bar dziej „wy pad ko wych” sek to rów go -
spo dar ki. Skom pli ko wa ne kon struk cje rusz to wa nio we w obiek -
tach prze my sło wych ty pu elek trow nie, elek tro cie płow nie, za kła dy
ener ge tycz ne, wy ma ga ją du żej wie dzy, któ ra po zwo li na wy eli mi -
no wa nie nie pra wi dło wo ści wy stę pu ją cych przy kon struk cji rusz to -
wań, czy za nie dbań or ga ni za cyj no -tech nicz nych.

Na sza ofer ta cy klu se mi na riów o rusz to wa niach da je moż li wość
uczest ni kom za po zna nia się z wy bra ny mi za gad nie nia mi oraz pod -
su mo wa nia pro ble mów na pa ne lach dys ku syj nych koń czą cych
każ de se mi na rium.

Se mi na ria wie dzy o rusz to wa niach ma ją na ce lu za rów no po zy -
ska nie przez uczest ni ków kur su nie zbęd nych in for ma cji z za kre su
bu do wy i eks plo ata cji rusz to wań, jak i rów nież pod nie sie nie wie -
dzy z za kre su norm praw nych oraz wie dzy teo re tycz nej i prak tycz -
nej zwią za nej z ob słu gą i eks plo ata cją rusz to wań bu dow la nych.

Pra gnie my pod kre ślić, iż pre zen to wa ny pod czas se mi na riów
ma te riał jest przy go to wy wa ny przez eks per tów zwią znych z ryn -
kiem rusz to wa nio wym w Pol sce. Na si wy kła dow cy po sia da ją nie
tyl ko wie dzę teo re tycz ną, lecz tak że du że do świad cze nie prak tycz -
ne w bu do wie i eks plo ata cji rusz to wań.

Rusztowania na budowie
– optymalizacja kosztów

Dwu dnio we sym po zjum PA OSE od bę dzie się przy oka zji Pol sko -
-Ame ry kań skie go Dia lo gu Go spo dar cze go (for ma ko mi sji mie -

sza nej). W spo tka niu udział we zmą ze stro ny pol skiej przed sta wi -
cie le kie row nic twa Mi ni ster stwa Go spo dar ki oraz ze stro ny ame ry -
kań skiej prze sta wi cie le De par ta men tu Ener gii USA (U.S. De part -
ment of Ener gy) i Ame ry kań skie go Sto wa rzy sze nia Ener ge ty ki.
• Da ta kon fe ren cji: 11–12 ma ja br.
• Miej sce kon fe ren cji: sa la kon fe ren cyj na ABC (do dat ko wo

sa la D) w Mi ni ster stwie Go spo dar ki.
• Cel kon fe ren cji: stwo rze nie moż li wo ści dla pol skich i ame-

ry kań skich przed sta wi cie li rzą du i pry wat nych przed się biorstw
do wy mia ny do świad czeń i za cie śnie nia współ pra cy w za kre sie
roz wo ju pol skie go sek to ra ener ge tycz ne go (in we sty cji).

• Te ma ty ka Pa ne li Okrą głe go Sto łu, prze wi dzia no 6 pa ne li o na -
stę pu ją cej te ma ty ce:
– Gaz łup ko wy,
– Ener ge ty ka ją dro wa,
– Efek tyw ność ener ge tycz na (w tym smart grid),
– Od na wial ne źró dła ener gii,
– Re duk cja emi sji CO2 i CCS.

Polsko-amerykański
Okrągły Stół Energetyczny (PAOSE)

I zba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska przy współ -
pra cy Urzę du Re gu la cji Ener ge ty ki or ga ni zu je kon fe ren cję na te -

mat „Ochro ny lud no ści przed dłu go trwa ły mi skut ka mi awa rii
i wy łą czeń za si la nia”. Kon fe ren cja bę dzie mia ła miej sce w dniu 22
mar ca br. w War sza wie, w Ho te lu Mar riott, Al. Je ro zo lim skie 65/79.

Ostat nie wy da rze nia po ka zu ją jak pil ne są dzia ła nia w za kre sie
po pra wy funk cjo no wa nia sys te mu elek tro ener ge tycz ne go i jak
uciąż li we oraz brze mien ne w skut kach są wy łą cze nia za si la nia dla
od bior ców ener gii.

Re fe rat głów ny za pre zen tu je Dy rek tor De par ta men tu Przed się -
biorstw Ener ge tycz nych URE Zdzi sław Mu ras, w któ rym omó wi
pod sta wo we za da nia Ope ra to ra Sys te mu Elek to re ner ge tycz ne go
w od nie sie niu do sie ci, za gad nie nia art. 4 ust. 2 Pra wa ener ge tycz -
ne go oraz za kres dzia łań URE w od nie sie niu do przed się biorstw
sie cio wych w prak ty ce.

Po wy stą pie niach prze wi du je my sze ro ką dys ku sję mo de ro wa ną,
do udzia łu w któ rej za pro si li śmy czo ło wych me na dże rów Ope ra -
to rów Sys te mów Dys try bu cyj nych.

Ochrona ludności
przed długotrwałymi skutkami awarii

i wyłączeń zasilania
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W dniach 1–3 mar ca br. od by ła się w Kiel cach ko lej na edy cja
Tar gów Od na wial nych Źró deł Ener gii ENEX. Tra dy cyj nie

już ze swym sto iskiem wy stą pi ła na Tar gach Izba Go spo dar cza
Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, w któ rej sto isku wy sta wia ły
się rów nież: CHE MAR S.A. – Kiel ce, Ener go in stal S.A. – Ka to -
wi ce, In sty tu Au to ma ty ki Sys te mów Ener ge tycz nych Sp. z o.o.
– Wro cław, SE FA KO S.A. – Sę dzi szów. Sto isko, jak zwy kle pod -
czas tar gów, tęt ni ło ży ciem, by ło wie le oka zji do spo tkań biz ne so -
wych i in te gra cyj nych.

Targi
ENEX 2011

T er min: 23 ma ja (se mi na rium) oraz 24–25 ma ja (wi zy ty
w obiek tach).

Miej sce se mi na rium: Roy al In sti tu te of Tech no lo gy (KTH),
Bri nellvägen 23, Sztok holm.

Or ga ni za to rzy:
1) Roy al In sty tut of Tech no lo gy – Stoc kholm,
2) Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska,
3) To wa rzy stwo Go spo dar cze Pol skie Elek trow nie.
Szwe cja, w dzie dzi nie uty li za cji od pa dów ko mu nal nych w ener -

ge ty ce i cie płow nic twie jest dla pol skiej stro ny part ne rem szcze -
gól nie in te re su ją cym i za ra zem atrak cyj nym. Dość po wie dzieć, iż
w tym skan dy naw skim kra ju uty li zu je się w ten spo sób 95% od pa -
dów ko mu nal nych, zaś w Pol sce tyl ko 5%. Zde rze nie tych da nych
jest wiel ce wy mow ne i nie wy ma ga ko men ta rza.

Polsko-szwedzkie seminarium

Utylizacja
odpadów

komunalnych
w energetyce

i ciepłownictwie

Integruje
Doradza

Promuje

Integruje
Doradza

Promuje

IIZZBBAA  GGOOSSPPOORRAACCZZAA
EENNEERRGGEETTYYKKII

II  OOCCHHRROONNYY  ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA
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ROZ BU DO WA SIE CI
ELEK TRO ENER GE TYCZ NEJ
NA MO RZU PÓŁ NOC NYM

Bel gia, Da nia, Fran cja, Niem cy, Ir lan dia, Luk sem burg, Ho lan dia,
Nor we gia, Szwe cja i Wiel ka Bry ta nia sy gno wa ły 3 grud nia ubie głe go
ro ku po ro zu mie nie w spra wie mor skiej sie ci elek tro ener ge tycz nej
państw mórz pół noc nych (ang. North Se as Co un tries” Of fsho re Grid
In i tia ti ve, NSCO GI).

Po ro zu mie nie za war te zo sta ło na pod sta wie de kla ra cji NSCO GI pod -
pi sa nej w ro ku 2009 przez dzie więć państw, do któ rych póź niej do łą czy -
ła Nor we gia. Do ku ment za wie ra plan dzia łań na rzecz roz wo ju sie ci
elek tro ener ge tycz nych na Mo rzu Pół noc nym. Ce lem jest wzmoc nie nie
bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go Eu ro py po przez bu do wę ryn ku da ją ce -
go moż li wo ści eks por tu ener gii ze źró deł od na wia nych. Ini cja ty wa jest
w peł ni zgod na z za le ce nia mi Ko mi sji Eu ro pej skiej, do ty czą cy mi sko or -
dy no wa nych dzia łań w spra wach zwią za nych z roz wo jem po łą czeń mię -
dzy sys te mo wych. Prze wi du je się, że moc wy twór cza źró deł mor skich
w roz pa try wa nym re gio nie wy nie sie od 38,2 do 42 GW w ro ku 2020. 

Ko mi sja Eu ro pej ska okre śli ła sie ci mor skie na Mo rzu Pół noc nym
i zwią za ne z ni mi po łą cze nia z Pół noc ną i Cen tral ną Eu ro pą, ja ko in -
fra struk tu rę prio ry te to wą, pod kre śla jąc po trze bę ter mi no we go do sto -
so wy wa nia in fra struk tu ry lą do wej dla po trzeb sie ci mor skiej. We dług
nie któ rych źró deł, na przy kład pro jek tu EWIS (ang. Eu ro pe an Wind
In te gra tion Stu dy), któ re go wy ni ki opu bli ko wa ne zo sta ły na po cząt ku
ro ku 2010, w pra cy sie ci państw Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej mo gą
wy stę po wać pro ble my zwią za ne z ro sną cy mi prze pły wa mi w kie run -
kach po łu dnio wym i pół noc nym, wy ni ka ją ce ze spo ra dycz nej ge ne ra -
cji wia tro wej mor skiej i lą do wej w re jo nach Mórz Pół noc ne go i Bał -
tyc kie go. Utrud nie nia wy stą pią jesz cze przed ro kiem 2015, chy ba że
wą skie gar dła w sys te mach kra jo wych i na po łą cze niach sys te mów zo -
sta ną usu nię te. EWIS re ko men du je po dej mo wa nie dzia łań na rzecz
zrów no wa żo ne go roz wo ju ob sza ru w dłu gim okre sie i ko or dy na cję
dzia łań przez są sia du ją ce ze so bą pań stwa.

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 03-12-2010

FUN DU SZE DLA BA DAŃ
NAD MA GA ZY NO WA NIEM ENER GII
10 grud nia 2010 ro ku dy rek cja ge ne ral na Ko mi sji Eu ro pej skiej ds.

Ener gii prze pro wa dzi ła ak cję in for ma cyj ną na te mat ma ga zy no wa nia
ener gii elek trycz nej, za po wia da jąc przyj mo wa nie w ro ku 2011, w ra -
mach VII Pro gra mu Ra mo we go, no wych zgło szeń pro jek tów ba daw -
czych do ty czą cych „in te li gent nych sie ci ener ge tycz nych” (ang. smart
ener gy ne tworks). 

Warsz ta ty roz po czę ło wy stą pie nie Je an -Ma rie Bemt ge na z dy rek cji
ge ne ral nej ds. ener gii, po świę co ne za kre so wi ba dań i do stęp nym fun -
du szom. Bemt gen pod kre ślał, że wy se lek cjo no wa ne pro jek ty ma ją za -
de mon stro wać za awan so wa ne i kosz to wo efek tyw ne sys te my, któ re
po zwo lą zrów no wa żyć do stęp ność źró deł i za po trze bo wa nia na moc.
Wy ko rzy sta ne po win ny zo stać urzą dze nia do ma ga zy no wa nia ener gii,
ela stycz na ge ne ra cja ze źró deł od na wial nych, tech no lo gie in for ma -
tycz ne i ko mu ni ka cyj ne (ICT) lub sys te my za rzą dza nia sie cią. Nie za -
leż nie od te go czy in no wa cyj ny cha rak ter pro jek tu do ty czyć bę dzie
tech no lo gii, na rzę dzi czy in te gra cji sys te mów, po wi nien on w efek cie
po pra wiać za rzą dza nie ener gią w za kre sie kil ku funk cji, tak by zwięk -
szać wy ko rzy sta nie wy twa rza nia ze źró deł od na wial nych oraz po pra -
wiać ja kość do staw.

Bemt gen wska zy wał, że ba da nia po win ny kon cen tro wać się na sys -
te mach ma ga zy no wa nia, któ re mo gą współ pra co wać z więk szy mi
scen tra li zo wa ny mi sys te ma mi wy twór czy mi ze źró deł od na wial nych,
ta ki mi jak par ki wia tro we, lub z sys te ma mi ge ne ra cji roz pro szo nej,
po łą czo ny mi z wie lo ma ma ły mi sys te ma mi ma ga zy no wa nia ener gii.

Kwo ta fun du szy na fi nan so wa nie pro jek tów wy no si 30 mln EUR,
a ter min na skła da nie apli ka cji to 7 kwiet nia bie żą ce go ro ku. 

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 10-12-2010

ROZ WÓJ ELEK TO RE NER GE TYCZ NEJ
IN FRA STRUK TU RY BA DAW CZEJ

29 grud nia 2010 ro ku, pod czas kon fe ren cji ENE RI w Bruk se li, mi -
ni stro wie ds. ba dań kra jów człon kow skich UE i przed sta wi cie le Ko -
mi sji Eu ro pej skiej za pre zen to wa li trzy no we eu ro pej skie pro gra my
do ty czą ce ener ge tycz nej in fra struk tu ry ba daw czej. Ca łość kosz tów
tych in we sty cji to 1,2 mld EUR. Sfi nan so wa ne zo sta ną urzą dze nia ba -
daw cze zwią za ne z ener gią wia tro wą w Da ni, in sta la cje so lar ne
w Hisz pa nii oraz re ak tor nu kle ar ny w Bel gii. 

Wspo mnia ne in we sty cje sta no wią część Eu ro pej skie go Fo rum Stra -
te gicz ne go ds. In fra struk tu ry Ba daw czej (ang. Eu ro pe an Stra te gy Fo -
rum on Re se arch In fra struc tu res, ES FRI), któ re go ce lem jest wspie ra -
nie re ali za cji przy ję tych za ło żeń stra te gicz nych w za kre sie opra co wy -
wa nia po li tyk do ty czą cych in fra struk tu ry ba daw czej. UE opra co wa ła
stra te gicz ny plan dzia łań ES FRI, któ ry opi su je po trze by do ty czą ce in -
fra struk tu ry ba daw czej w per spek ty wie ko lej nych 10–20 lat. No we
pro jek ty uwzględ nio ne zo sta ły w zak tu ali zo wa nej wer sji pla nu dzia -
łań z ro ku 2010. Re ali za cja tych prac ma umoż li wić po stęp w ba da -
niach i in no wa cjach, co ma po móc za pew nić w przy szło ści bez pie -
czeń stwo do staw ener gii. Waż ne jest rów nież zbli że nie do sie bie ob -
sza rów ba dań, tech no lo gii, prze my słu i ryn ku. 

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 08-12-2010

EU RO PEJ SKA SIEĆ
DO TRANS POR TU CO2

W od po wie dzi na ko mu ni kat Ko mi sji Eu ro pej skiej „Prio ry te ty in fra -
struk tu ry ener ge tycz nej w okre sie do ro ku 2020 i póź niej szym – wy -
tycz ne dla zin te gro wa nych sie ci ener ge tycz nych UE”, Cen trum Po łą -
czo nych Ba dań Ko mi sji Eu ro pej skiej (ang. Jo int Re se arch Cen tre)
opra co wa ło ra port, w któ rym okre śli ło dro gę doj ścia do opty mal nych
roz wią zań w za kre sie trans por to wa nia CO2 wy twa rza ne go w in sta la -
cjach wy chwy ty wa nia i ma ga zy no wa nia wę gla (CCS) w ca łej Eu ro pie.

Ba zo wa no na za ło że niu, że na roz wój eu ro pej skiej sie ci trans por to -
wej bę dzie wpły wa ło upo wszech nie nie sto so wa nia in sta la cji CCS
i ko or dy na cja dzia łań. W ra por cie przy wo ła no po wszech nie wy ra ża ne
wśród spe cja li stów opi nie, iż w krót kim i śred nim okre sie sto so wa niu
CCS bę dzie to wa rzy szy ła bu do wa po łą czeń po mię dzy źró dła mi i ma -
ga zy na mi, w związ ku z czym roz wią za niem naj mniej kosz tow nym bę -
dzie łą cze nie kil ku na stu po łą czeń w jed ną wiąz kę i ota cza nie tą wiąz -
ką źró deł i ma ga zy nów, co po zwo li na dal sze przy łą cza nie in sta la cji
CCS i ko rzy sta nie z sie ci zin te gro wa nej.

Ana li zy ob ję ły 27 państw UE oraz Nor we gię (tyl ko w za kre sie po -
ten cja łu do ma ga zy no wa nia CO2), uwzględ nia ją kil ka na ście sce na riu -
szy i ze sta wie nia da nych dla wy bra nych mo men tów cza so wych do ro -
ku 2050. Wy ni ki ba dań mó wią, że w po cząt ko wej fa zie, w ro ku 2020,
sieć ru ro cią gów o dłu go ści oko ło 2 000 km wy ko rzy sty wa na bę dzie
na po zio mie 7–8% swych moż li wo ści, trans por tu jąc i ma ga zy nu jąc je -

Energetyka na świecie
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dy nie 39 mln ton CO2; koszt in we sty cji osza co wa no na 2,5 mld EUR.
Sy tu acja bę dzie się po pra wiać wraz z przy łą cza niem do sie ci no wych
in sta la cji CCS, któ re bę dą two rzy ły ko ry ta rze wo kół Mo rza Pół noc ne -
go, Włoch i Bał ka nów oraz Pół wy spu Ibe ryj skie go. W ro ku 2050 sys -
tem bę dzie obej mo wał 20 000 km ru ro cią gów, słu żą cych do trans por -
to wa nia i prze cho wy wa nia 900 mln ton CO2, przy czym kosz ty in we -
sty cyj ne to 29 mld EUR. Prze wi du je się, że w tym okre sie z sys te mu
ko rzy stać bę dą wszyst kie kra je UE oraz Nor we gia.

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 11-01-2011

KON DY CJA FI NAN SO WA
EU RO PEJ SKICH PRZED SIĘ BIORSTW

ELEK TRO ENER GE TYCZ NYCH
Eu re lec tric, sto wa rzy sze nie eu ro pej skich przed się biorstw sek to ra elek -

tro ener ge ty ki, opra co wa ło ra port po świę co ny wpły wo wi kry zy su go spo -
dar cze go na eu ro pej skie przed się bior stwa elek tro ener ge tycz ne oraz oce -
nie zdol no ści tych przed się biorstw do re ali za cji przy szłych wy zwań. 

Z ra por tu wy ni ka, że zmniej szył się po pyt na ener gię elek trycz ną,
spa dły jej ce ny, a przed się bior stwa wdra ża ły pro gra my cię cia kosz tów.
Niż sze ce ny ener gii wpły nę ły na ogra ni cze nie mar ży, przy czym efekt
ten zo stał w pew nym stop niu osła bio ny przez ob niż kę cen pa liw ko -
pal nych i upraw nień do emi sji CO2. Część przed się biorstw zdo ła ła
oprzeć się ne ga tyw ne mu wpły wo wi zmian cen i wo lu me nu sprze da ży
dzię ki dzia ła niom re gu la cyj nym.

Eu ro pej skie przed się bior stwa elek tro ener ge tycz ne do tknął rów nież
kry zys kre dy to wy, co prze ja wia ło się nie ty le mniej szą do stęp no ścią
fi nan so wa nia, lecz zwięk szo nym kosz tem kre dy tów. Bie żą ce ogra ni -
cze nie in we sty cji po pra wi ło nie co wy ni ki fi nan so we, ale sek tor bę dzie
mu siał zin ten sy fi ko wać in we sty cje z uwa gi na dłu gi okres ich re ali za -
cji i po trze bę za stę po wa nia sta rze ją ce go się ma jąt ku no wym. 

Wnio ski z ra por tu są ta kie, że rzą dy po win ny za dbać o to, że by dzia -
ła nia re gu la cyj ne nie zwięk sza ły nie pew no ści wśród in we sto rów, zwa -
żyw szy, że am bit ny pro gram in we sty cyj ny, tak po trzeb ny, wy ma ga
sta bil nych i bu dzą cych za ufa nie ram re gu la cyj nych. W ce lu za bez pie -
cze nia do stę pu do ka pi ta łu, na le ży za pew nić od po wied nie za chę ty dla
in we sto rów i wła ści we wy na gro dze nie dla ka pi ta łu, a tak że wła ści we
funk cjo no wa nie ryn ków wę gla i ener gii elek trycz nej. 

Ra port „Fi nan cial Si tu ation of the Elec tri ci ty In du stry – A view to the
Fu tu re Chal len ges” do stęp ny jest na stro nie in ter ne to wej Eu re lec tric.

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 16-01-2011

WPŁYW PRZE MIAN W SEK TO RZE
ELEK TRO ENER GE TYCZ NYM

NA ZA TRUD NIE NIE I KWA LI FI KA CJE
Or ga ni za cje spo łecz ne dzia ła ją ce w sek to rze elek tro ener ge ty ki, Eu -

re lec tric oraz eu ro pej skie związ ki za wo do we EP SU i EM CEF za koń -
czy ły pra ce zwią za ne z ana li zą wpły wu prze kształ ce nia go spo da rek
eu ro pej skich w go spo dar ki o ni skiej emi sji wę gla na za trud nie nie,
kwa li fi ka cje pra cow ni ków i wa run ki pra cy w sek to rze.

Ba da nia by ły pro wa dzo ne na pod sta wie sze ro kie go prze glą du li te ra tu -
ry, do ty czą cej prze wi dy wa nych zmian w sek to rze w nad cho dzą cych de -
ka dach i ich wpły wu na za trud nie nie i kwa li fi ka cje. Do dat ko wo, aby
uwzględ nić moż li wie peł ną wie dzę o prze wi dy wa niach sek to ra,
do przed sta wi cie li pra co daw ców i związ ków za wo do wych skie ro wa ne
zo sta ły dwie an kie ty in ter ne to we oraz pro wa dzo ne by ły z ni mi wy wia dy.

Jak wy ni ka z prze pro wa dzo nych ana liz, ak tu al ne prze mia ny w sek -
to rze elek tro ener ge ty ki wpły ną zna czą co na miej sca pra cy i kwa li fi ka -
cje per so ne lu przed się biorstw wy twór czych, dys try bu cyj nych i prze -
sy ło wych. Wpływ bę dzie róż ny, w za leż no ści od po ło że nia geo gra -
ficz ne go oraz wy ko rzy sty wa nych tech no lo gii. W od nie sie niu do licz -
by miejsc pra cy, w ogól nym roz ra chun ku spo dzie wa ny jest ich przy -
rost, w szcze gól no ści w dzia łal no ściach po le ga ją cych na wy twa rza niu
ener gii ze źró deł od na wial nych, prze sy le i dys try bu cji ener gii elek -
trycz nej. Wzro śnie wy ma ga ny po ziom kwa li fi ka cji – więk sze bę dzie

za po trze bo wa nie na umie jęt no ści za rząd cze i tech nicz ne, co spo wo du -
je ko niecz ność zre de fi nio wa nia du żej licz by sta no wisk. 

Part ne rzy spo łecz ni opo wia da ją się za wpro wa dze niem dłu go ter mi -
no we go pla no wa nia z wy ko rzy sta niem me cha ni zmów an ty cy po wa -
nia. Po trzeb na bę dzie współ pra ca śro do wisk aka de mic kich i biz ne so -
wych w za kre sie pro gra mów szko le nia do sto so wa nych do no wych
wy ma gań. Po stu lu je się rów nież kształ to wa nie kul tu ry ucze nia się
w przed się bior stwach, co ma po móc w szyb kim do sto so wa niu i za rzą -
dza niu zmia na mi w sek to rze. 

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 13-12-2010

WIĘK SZA RO LA INI CJA TYW
RE GIO NAL NYCH WE WDRA ŻA NIU

PO LI TY KI ENER GE TYCZ NEJ
7 grud nia 2010 ro ku Ko mi sja Eu ro pej ska opu bli ko wa ła ko mu ni kat

za ty tu ło wa ny „Przy szła ro la ini cja tyw re gio nal nych”, któ re go ce lem
był prze gląd pro ce su in te gra cji ryn ku UE po przez re gio nal ną i mię -
dzy re gio nal ną współ pra cę. Współ pra cy tej po sta wio ne zo sta ły no we
ce le. Opi nie na te mat przed sta wio nych pro po zy cji ocze ki wa ne są
do 15 grud nia bie żą ce go ro ku.

Ko mi sja chce, aby ini cja ty wy re gio nal ne kon cen tro wa ły się na
przy spie sze niu wdro że nia dru gie go i trze cie go pa kie tu ener ge tycz ne -
go, przy czy nia ły się do po pra wy kon ku ren cyj no ści po przez pro ces łą -
cze nia ryn ków, pro wa dzi ły pro gra my pi lo ta żo we, iden ty fi ko wa ły re -
gio nal ne po trze by i ko or dy no wa ły in we sty cje mię dzy sys te mo we
zwią za ne z bez pie czeń stwem do staw, a tak że pro mo wa ły roz wój ge -
ne ra cji z od na wial nych źró deł ener gii. 

Za pro po no wa na zo sta ła zmia na struk tu ry za rzą dza nia ini cja ty wa mi re -
gio nal ny mi, po le ga ją ca na utwo rze niu Re gio nal ne go Ko mi te tu Ste ru ją ce -
go, dzia ła ją ce go rów no le gle z już funk cjo nu ją cym Re gio nal nym Ko mi te -
tem Ko or dy na cyj nym. Ko mi sja su ge ru je po nad to włą cze nie in te re sa riu -
szy do prac obu ko mi te tów w od po wied nim za kre sie, tak by za pew nić
wy ko nal ność de cy zji po li tycz nych i ich ade kwat ność do po trzeb ryn ku.
Wo lą Ko mi sji jest rów nież, że by Eu ro pej skiej Agen cji ds. Współ pra cy
Re gu la to rów Ener ge ty ki (ACER) mo ni to ro wa ła i ko or dy no wa ła pra cę
ini cja tyw re gio nal nych, w ce lu za gwa ran to wa nia ich więk szej spój no ści. 

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 14-12-2010

PRZE MYSŁ ELEK TRO ENER GE TYCZ NY
CHCE PO RO ZU MIE NIA
NA RZECZ KLI MA TU

Mię dzy na ro do we Part ner stwo dla Elek tro ener ge ty ki* (ang. In ter na -
tio nal Elec tri ci ty Part ner ship) i przed sta wi cie le sek to ra elek tro ener ge -
ty ki z Ame ry ki Ła ciń skiej uchwa li li wspól ną de kla ra cję, w któ rej po -
twier dzi li zna cze nie ener gii elek trycz nej dla osią gnię cia glo bal nych ce -
lów kli ma tycz nych. De kla ra cja zo sta ła przed sta wio na 8 grud nia 2010
ro ku w Mek sy ku przez prze wod ni czą ce go Eu re lec tric Lar sa G. Jo se fs -
so na na spo tka niu mi ni strów ds. ener ge ty ki Ame ry ki Ła ciń skiej.

Prze sła nie jest na stę pu ją ce: wy ko rzy sta nie ener gii elek trycz nej ma
klu czo we zna cze nie dla uzy ska nia re duk cji emi sji ga zów cie plar nia nych.
Re duk cja mo że zo stać osią gnię ta do ro ku 2050 po przez zmniej sza nie
emi sji zwią za nych z pro duk cją ener gii elek trycz nej oraz elek try fi ka cję
sek to ra go spo darstw do mo wych, usług i trans por tu, w po łą cze niu ze
zwięk sza niem efek tyw no ści wy ko rzy sta nia ener gii. Sek tor ocze ku je
mię dzy na ro do we go po ro zu mie nia w spra wie re duk cji ga zów cie plar nia -
nych oraz wpro wa dze nia od po wied nich me cha ni zmów ryn ko wych dla
osią gnię cia za ło żo nych ce lów – dłu go ter mi no wych i po śred nich. 
* Part ner stwo zo sta ło utwo rzo ne w paź dzier ni ku 2008 ro ku pod czas Mię dzy na ro do -
we go Szczy tu Elek tro ener ge tycz ne go; or ga ni za cja ta funk cjo nu je, ja ko mię dzy na ro -
do we fo rum dla iden ty fi ko wa nia i pra cy nad wspól ny mi wy zwa nia mi zwią za ny mi
z two rze niem go spo da rek o ni skiej emi sji CO2.

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 22-12-2010
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Wy mia na ma jąt ku pro duk cyj ne go elek trow ni do ko nu je się
w nie zwy kle po wol nym tem pie. Tak że in ne dzia ła nia, i za nie cha -
nia dzia łań, w okre sie trans for ma cji sek to ra wy twór cze go spra -
wi ły, że obec nie pol ska ener ge ty ka jest jed no cze śnie mniej sza,
star sza i droż sza niż dwa dzie ścia lat te mu. Uzy ska ne pod czas
ne go cja cji ak ce syj nych do UE okre sy przej ścio we na do sto so -
wa nie ener ge ty ki do li mi tów okre ślo nych przez dy rek ty wy IPPC
i LCP nie zo sta ły wła ści wie wy ko rzy sta ne; in na rzecz czy by ły re -
al ne. Cen trum go spo dar cze w co raz mniej szym stop niu mo że
wpły wać na stra te gię sek to ra elek tro ener ge tycz ne go w Pol sce.
Pra wo Unii Eu ro pej skiej i stra te gie in we sto rów za gra nicz nych
w Pol sce w znacz nym stop niu ogra ni cza ją po le dzia ła nia.
Wpraw dzie w ostat nim cza sie spo ro mó wi się o ro sną cym zna -
cze niu „na ro do wych czem pio nów” w kra jo wej ener ge ty ce, ale
to przy szłość po ka że na ile pol skie gru py ener ge tycz ne za słu żą
so bie na ten sta tus.

Bar dzo wie le mó wi się i pi sze o bu do wa niu no wych źró deł
ener gii cho ciaż nie wie le się bu du je. Wła śnie roz po czy na ją się
ko lej ne mo der ni za cje dłu go ek splo ato wa nych urzą dzeń ener ge -
tycz nych w ce lu prze dłu że nia ich pra cy o ok. 20 lat. Pra wie nikt
te go nie za uwa żył.

1. Co ro bić?
Czy wo bec po wyż szych uwag obec ną sy tu ację sek to ra wy twór -

cze go w Pol sce moż na uznać za trud ną lub jak chcą nie któ rzy
– dra ma tycz ną? Czy ener ge ty ce pol skiej (ener ge ty ce w Pol sce?)
nie zbęd ny jest Plan Mar shal la [1]? Pra wie wszy scy pi szą cy o ak -
tu al nym sta nie pol skiej ener ge ty ki pod kre śla ją opóź nie nia w za -
kre sie in we sty cji w no we źró dła ener gii, zwra ca ją uwa gę na bar dzo
zde ka pi ta li zo wa ny ma ją tek pro duk cyj ny, wy mie nia ją kwo tę rzę du
pół bi lio na zło tych, któ rą na le ży wy dać w cią gu naj bliż szych 20
lat. Wy stą pień te go ro dza ju nie na le ży igno ro wać, do pro gnoz od -
no szą cych się do na kła dów na le ży pod cho dzić ostroż nie. Dzi siaj
nie in we stu je się przede wszyst kim dla te go, że nie moż na wy star -
cza ją co pre cy zyj nie skon stru ować biz ne spla nu. De cy zje in we sty -
cyj ne prze cią ga się tak że cze ka jąc na biz ne so wo naj lep szy mo ment
(czy taj: jak po ja wią się re al ne pro ble my z po da żą ener gii elek -
trycz nej). Tak dłu go jak nie da się sa tys fak cjo nu ją co dla in we sto -
rów, w szcze gól no ści za gra nicz nych, wy ja śnić cen za pra wa
do emi sji CO2 z blo ków opa la nych wę glem, tak dłu go pla no wa ne
in we sty cje po zo sta ną na pa pie rze.

Sze ro ko pi sze się o wzro ście za po trze bo wa nia na ener gię,
po wyj ściu z glo bal ne go kry zy su. Czy jed nak – w więk szym niż
do tych czas stop niu – od na wial na, czy sta ener gia droż sza (w Pol -
sce) o ok. 100% bę dzie kon su mo wa na tak sa mo in ten syw nie jak
obec nie? Moż li we, że więk szym pro ble mem skąd wziąć środ ki
na in we sty cje w ener ge ty ce bę dzie zna le zie nie chęt nych do za ku -
pu energii. Od na wial ność i czy stość ener gii to tak że po mysł

na prze wa gę tech no lo gicz ną. Pol skie fir my nie mo gą li czyć na zna -
czą ce ko rzy ści. Wśród do staw ców urzą dzeń oraz no wych tech no -
lo gii „na ro do wych czem pio nów” brak.

2. Sta re czy dłu go ek splo ato wa ne?
Ener ge ty ka sta ła się, w ostat nim cza sie, jesz cze jed ną dzie dzi ną,

na któ rej zna ją się wszy scy. Z nie bran żo wej, zwłasz cza co dzien nej
pra sy wy ła nia się ob raz sta rej (nie któ rzy uży wa ją okre śle nia
„złom”) ener ge ty ki w Pol sce, któ ra ma wła ści wie je den pro blem,
jak wy bu do wać rok w rok mi ni mum 1000 MW no wych mo cy? Nie
ne gu jąc po trze by stop nio wej wy mia ny dłu go ek splo ato wa nych
urzą dzeń na no we trze ba mieć na uwa dze co naj mniej n/w fak ty:
• śred ni czas pra cy urzą dzeń ener ge tycz nych w Pol sce wy no si

ok. 30 lat i nie wie le od bie ga od śred nie go cza su pra cy elek -
trow ni w Eu ro pie [2],

• tzw. „sta ry blok” np. o mo cy 200 MW to obiekt, w któ rym
śred nio 50% ele men tów nie pra cu je dłu żej niż 15÷20 lat,

• „sta re” blo ki (tak że o mniej szej mo cy) wy po sa żo ne są,
na ogół, w no wo cze sne sys te my kon tro l no -po mia ro we i ste ro -
wa nia za pew nia ją ce nie tyl ko bez piecz ną i ela stycz ną pra cę,
ale tak że wy so ki kom fort ob słu gi,

• utrzy ma nie sta nu tech nicz ne go jest pro ste i względ nie ta nie,
ser wis moż na ku pić, nie tyl ko od do staw ców urzą dzeń, za ni -
ską ce nę na kon ku ren cyj nym ryn ku.
Jak z po wyż sze go wi dać okre śle nie „dłu go ek splo ato wa ny” zde -

cy do wa nie le piej cha rak te ry zu je urzą dze nia niż „sta ry” szcze gól -
nie je śli do dać, że urzą dze nia speł nia ją nor my emi sji do  2016 r.,
a przy sto sun ko wo nie wiel kich na kła dach, tak że w la tach na stęp -
nych.
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3. Prze dłu ża nie eks plo ata cji
– tech nicz ne wa run ki re ali za cji

Prze dłu ża nie cza su eks plo ata cji po nad tzw. trwa łość pro jek to wą
to dzia ła nie sto so wa ne w ener ge ty ce „od za wsze” i wszę dzie [3].
Do ty czy to za rów no blo ków kon wen cjo nal nych, ja k i nu kle ar nych.
Szcze gól nie po dat ne na ta kie za bie gi są blo ki bu do wa ne do koń ca
lat 70. Głów ne ele men ty tych urzą dzeń by ły pro jek to wa ne, prak -
tycz nie, na nie ogra ni czo ną trwa łość. Obec nie przyj mu je się, że do -
pie ro po prze kro cze niu ok. 30 lat pra cy (po nad 200 tyś. go dzin)
ele men ty kry tycz ne tych blo ków wcho dzą w za kres tzw. Trwa ło ści
in dy wi du al nej [4]. Ist nie ją jed nak za rów no spraw dzo ne tech no lo -
gie [5] re wi ta li za cji, jak rów nież me to dy dia gno sty ki [4], któ re
umoż li wia ją przy wró ce nie pier wot nej trwa ło ści jak i pre cy zyj ną
kon tro lę sta nu tech nicz ne go na wet w try bie on li ne [6, 7].

4. Prze dłu ża nie eks plo ata cji
– eko no micz ne ko rzy ści

Ener gia w Pol sce jest względ nie dro ga nie dla te go, że po cho dzi
z dłu go ek splo ato wa nych źró deł. Utrzy ma nie sta nu tech nicz ne go
tzw. sta rych blo ków jest tań sze niż no wych, wpraw dzie bar dziej
spraw nych, ale ob cią ża nych kosz ta mi wy so kich kre dy tów. Prze -
dłu że nie eks plo ata cji do ok. 350.000 go dzin pra cy jest szan są
na zna czą cą re duk cję cen ener gii ofe ro wa ną w przy szło ści przez
elek tro ener ge ty kę w Pol sce. To bar dzo waż ne bo mo że oka zać się,
że ce ny za ener gię bę dą jej „być al bo nie być” po nie waż nie tyl ko
„brud na” ener gia od na szych wschod nich są sia dów, ale tak że „czy -
sta” ener gia od za chod nich są sia dów mo gą oka zać się zde cy do wa -
nie tań sze. „Sta re” blo ki ener ge tycz ne mo gą więc ode grać jesz cze
jed ną po zy tyw ną dla wszyst kich ro lę, któ rej kie dyś nikt nie brał
pod uwa gę. Aby to mo gło być re al ne ko lej ne mo der ni za cje „sta -
rych” blo ków na le ży wy ko nać jak naj le piej, zwra ca jąc uwa gę,
w pierw szym rzę dzie, na za pew nie nie wy ma ga nej trwa ło ści, co
ozna cza za rów no ich bez piecz ną pra cę ja ki wy so ką dys po zy cyj -
ność (jak dla no wych blo ków).

5. Prze dłu ża nie eks plo ata cji – szan se,
ogra ni cze nia, za gro że nia

Wy ni ki ba dań sta nu tech nicz ne go jak rów nież do świad cze nia
eks plo ata cyj ne wska zu ją na moż li wość pra cy blo ków 200 MW
(ok. 40 blo ków w kra jo wym sys te mie elek tro ener ge tycz nym)
przez ko lej ne ok. 20 lat (do ok. 350.000 go dzin) pod wa run kiem:
• wy ko na nia re mon tów mo der ni za cyj no -od two rze nio wych

w za kre sie ade kwat nym do ich in dy wi du al ne go sta nu tech -
nicz ne go,

• mo dy fi ka cji pro ce su spa la nia w ce lu za pew nie nia po zio mów
emi sji wy ma ga nych przez dy rek ty wy IPPC i LCP,

• kon tro li sta nu tech nicz ne go wg od po wied nich stan dar dów
[8] w ca łym okre sie wy dłu żo nej eks plo ata cji.
Naj więk sze ko rzy ści moż na osią gnąć wte dy gdy za kres prac mo -

der ni za cyj no -od two rze nio wych bę dzie ade kwat ny do rze czy wi -
stych po trzeb. Po zwo li to za pew nić bez piecz ną pra cę przy mi ni mal -
nych na kła dach i naj szyb szy zwrot z na kła dów na in sta la cje do re -
duk cji emi sji. Łą cze nie prze dłu że nia ży wot no ści urzą dzeń z po pra -
wą spraw no ści mo że oka zać się ma ło efek tyw ną eko no micz nie kon -
cep cją. Moż li wo ści po pra wy spraw no ści nie są du że, ce ny za jej
osią gnię cie nie są prze sad nie atrak cyj ne, a no we roz wią za nia mo gą
być źró dłem no wych, trud nych do prze wi dze nia pro ble mów do ty -
czą cych dys po zy cyj no ści i ży wot no ści. Część roz wią zań to wa rzy -
szą cych mo der ni za cji blo ków w la tach 90. ubie głe go wie ku skut ko -
wa ło ob ni że niem ży wot no ści nie któ rych ele men tów i wę złów kon -
struk cyj nych w sto sun ku do pier wot nych, sta rych roz wią zań.

Pil nym pro ble mem wy ma ga ją cym roz wią za nia przy prze dłu ża niu
cza su pra cy urzą dzeń ener ge tycz nych jest za pew nie nie od po wied nio

wy so kich, jed na ko wych dla wszyst kich dłu go ek splo ato wa nych blo -
ków, stan dar dów utrzy ma nia tech nicz ne go. W Pol sce, mi mo „du żej
ener ge ty ki” z kil ku dzie się cio let ni mi tra dy cja mi, bra ku je or ga ni za cji
o po ten cja le in te lek tu al nym i pre sti żu np. ame ry kań skiej EPRI czy
nie miec kiej VGB, któ re mo gły by być źró dłem uni wer sal nych wy -
tycz nych tech nicz nych oraz prak tyk in ży nier skich uwzględ nia ją -
cych ak tu al ne pro ble my tech nicz ne pol skiej ener ge ty ki.

Ten brak jest szcze gól nie do tkli wy dla te go, że in te gra cja za rzą -
dza nia utrzy ma niem tech nicz nym w gru pach elek trow ni w Pol sce,
do tych czas się nie po wio dła. Sper so na li zo wa ne po dej ście
do utrzy ma nia tech nicz ne go, bez sys te mo we go po dej ścia do wie -
dzy kor po ra cyj nej, sta no wi spo rą ba rie rę do re ali za cji za dań, któ -
rych po ziom zło żo no ści mo że prze ra stać in dy wi du al ną wie dzę
i do świad cze nie co raz młod sze go per so ne lu od po wia da ją ce go
za stan tech nicz ny co raz star szych urzą dzeń.

6. Wnio ski
Prze dłu że nie eks plo ata cji spo rej czę ści ma jąt ku pro duk cyj ne go nie

ma obec nie re ali stycz nej al ter na ty wy. Przy do brze za pla no wa nych
re mon tach mo der ni za cyj no -od two rze nio wych oraz za pew nie niu
utrzy ma nia tech nicz ne go urzą dzeń na od po wied nim po zio mie, moż -
na mieć do dys po zy cji, przez ok. 20 lat, źró dła ener gii speł nia ją ce,
zna ne obec nie, wy ma ga nia eko lo gicz ne za ce nę ok. 20% na kła dów
na no wy obiekt o po rów ny wal nej mo cy. Klu czo we dla osią gnię cia
wy żej opi sa nych ko rzy ści bę dzie za pew nie nie trwa ło ści urzą dzeń
na po zio mie gwa ran tu ją cym od po wied nie bez pie czeń stwo i dys po -
zy cyj ność. Osią gnąć to moż na wte dy, gdy stan tech nicz ny urzą dze nia
w ca łym okre sie prze dłu żo nej eks plo ata cji bę dzie pod od po wied nią
kon tro lą [8]. W za pla no wa nych, po cząw szy od 2011 r., re mon tach
mo der ni za cyj no -od two rze nio wych blo ków 200 MW za da nia zwią -
za ne z za pew nie niem wy ma ga nej trwa ło ści nie mo gą mieć niż sze go
sta tu su niż za da nie zwią za ne z re duk cją emi sji, zwłasz cza, że ten pro -
ces,, naj praw do po dob niej nie bę dzie neu tral ny ze wzglę du na trwa -
łość ele men tów ko mór pa le ni sko wych ko tłów.
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