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• Ja kie są głów ne za da nia pol skiej Pre zy den cji w dzie dzi nie ener ge ty ki? 
– Zmie nia ją ca się sy tu acja na świa to wym ryn ku ener gii sta wia przed Eu -

ro pą no we wy zwa nia. Re ali za cja ce lów unij nej po li ty ki ener ge tycz nej wy -

zna czo nych w Trak ta cie z Li zbo ny wy ma ga współ dzia ła nia państw człon -

kow skich. Unia po trze bu je sta bil nej i dłu go fa lo wej stra te gii na rzecz roz -

wo ju sek to ra ener ge tycz ne go. Na szym za da niem, ja ko kra ju spra wu ją ce go

Pre zy den cję, bę dzie więc przede wszyst kim wspie ra nie dą żeń państw i in -

sty tu cji eu ro pej skich do peł ne go wdro że nia już przy ję tych roz wią zań w ob -

sza rze po li ty ki ener ge tycz nej UE.

Za mie rza my m.in. prze pro wa dzić na fo rum Ra dy wy mia nę po glą dów nt.

pa kie tu in fra struk tu ral ne go i pro po zy cji le gi sla cyj nych do ty czą cych efek -

tyw no ści ener ge tycz nej. Sta no wią one głów ną część le gi sla cji ener ge tycz -

nych, któ re sta ną na agen dzie w dru giej po ło wie 2011 r. Umoż li wi ło by to

re ali za cję ce lów stra te gii ener ge tycz nej UE na la ta 2011–2020. 

Pod czas na sze go prze wod nic twa bę dzie my też kon ty nu ować za po cząt -

ko wa ne przez Pre zy den cję wę gier ską pra ce nad roz po rzą dze niem o spój no -

ści i przej rzy sto ści ryn ku ener gii. W spo sób szcze gól ny bę dzie my pra co -

wać nad re gu la cja mi do ty czą cy mi efek tyw no ści ener ge tycz nej, w tym rów -

nież w re la cjach mię dzy na ro do wych. Mam tu na my śli m.in. pra ce nad pro -

gra mem UE – US Ener gy Star.

• W ja ki spo sób pol ska Pre zy den cja mo że przy czy nić się do po pra wy
bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go Eu ro py i Pol ski?

– Chcie li by śmy, aby kie ro wa na przez Pol skę Unia wzmoc ni ła swo ją po -

zy cję wo bec głów nych pro du cen tów, kon su men tów i państw tran zy to wych

su row ców ener ge tycz nych. Cho dzi tu m.in. o pod ję cie dzia łań, któ re

uspraw nią, sko or dy nu ją i po pra wią efek tyw ność funk cjo no wa nia unij nych

in sty tu cji w tym ob sza rze. Na po cząt ku mar ca 2011 r. prze ka za li śmy do KE

swo je pro po zy cje roz wią zań ma ją cych na ce lu wzmoc nie nie ze wnętrz nej

po li ty ki ener ge tycz nej UE. 

Pla nu je my tak że prze pro wa dze nie de ba ty nad kie run ka mi roz wo ju tej

po li ty ki w naj bliż szych la tach oraz me cha ni zma mi, któ re po mo gły by

wzmoc nić głos UE w glo bal nym dia lo gu ener ge tycz nym. Po prze pro wa -

dze niu de ba ty mię dzy pań stwa mi człon kow ski mi Pre zy den cja przy go tu je

pro jekt kon klu zji, któ ry zo sta nie przed sta wio ny do ak cep ta cji Ra dy TTE

w li sto pa dzie 2011 r. Pro jekt ten po wi nien za wie rać ja sno okre ślo ny ze staw

dzia łań i in stru men tów, któ rych im ple men ta cja wzmoc ni zna cze nie Unii

w glo bal nym dia lo gu ener ge tycz nym. 

Klu czem do ze wnętrz nej po li ty ki ener ge tycz nej Unii Eu ro pej skiej po -

win no być stwo rze nie jed no li te go ryn ku ener gii. To za sa dy jed no li te go ryn -

ku po win ny być pod sta wą w sto sun kach z pań stwa mi trze ci mi, zwłasz cza

do staw ca mi ener gii.

• Czy kie ro wa na przez Pol skę UE bę dzie szu kać no wych so jusz ni ków
ener ge tycz nych?

– Tak. Wy da je nam się, że dal sze roz sze rza nie Wspól no ty Ener ge tycz nej,

w szcze gól no ści o są sia dów UE, po win no po zo stać prio ry te tem na naj bliż -

szą de ka dę. W cią gu pię ciu lat od jej po wo ła nia Ko mi sji Eu ro pej skiej uda -

ło się na wią zać współ pra cę z Chor wa cją, Ser bią, Al ba nią, Czar no gó rą

i Ukra iną. Trak tat Wspól no ty Ener ge tycz nej udo wod nił swo ją przy dat ność

i efek tyw ność, po wi nien więc na dal sta no wić pod sta wę dia lo gu UE z jej

part ne ra mi w ob sza rze ener gii. Przy spie szyć na le ża ło by też dzia ła nia Unii

zmie rza ją ce do peł nej ak ce sji do Wspól no ty Ener ge tycz nej Tur cji i Gru zji.

Je ste śmy zwo len ni ka mi ini cjo wa nia dia log UE z pań stwa mi, któ rych

przy stą pie nie do Wspól no ty Ener ge tycz nej mo gło by stać się istot nym

czyn ni kiem sta bi li zu ją cym eu ro pej ski ry nek ener gii. Ta ką pro po zy cję na le -

ża ło by zło żyć Ar me nii, Azer bej dża no wi oraz in nym pań stwom trze cim,

istot nym z punk tu wi dze nia in te re sów ener ge tycz nych UE. Po win na też zo -

stać przy go to wa na stra te gia na rzecz in te gra cji państw Afry ki Pół noc nej

oraz Bli skie go Wscho du ze Wspól no tą Ener ge tycz ną. 

• A ja kie dzia ła nia na rzecz roz wo ju in fra struk tu ry ener ge tycz nej po -
dej mie pol ska Pre zy den cja?

– Pol ska po pie ra pro jekt stwo rze nia praw nych pod staw do sku tecz nej

i szyb kiej re ali za cji in fra struk tu ry ener ge tycz nej UE. Na czas na sze go prze -

wod nic twa pla no wa ne jest tak że przy ję cie wnio sku do ty czą ce go roz po rzą -

dze nia w spra wie ener ge tycz nych in we sty cji in fra struk tu ral nych. Przy go -

to wy wa ny jest je den akt praw ny obej mu ją cy kwe stie fi nan so wa nia, kry te -

ria do bo ru pro jek tów, po sta no wie nia do ty czą ce przy śpie sze nia i uła twie nia

uzy ski wa nia po zwo leń i cer ty fi ka tów przez in we sto rów oraz kwe stie do ty -

czą ce za sto so wa nia in te li gent nych sie ci.

Uwa ża my, że głów ne wspar cie fi nan so we dla in fra struk tu ry ener ge tycz -

nej po win no po cho dzić z ist nie ją cych in stru men tów wspól no to wych,

w tym przede wszyst kim z po li ty ki spój no ści. Jest to ko rzyst ne z punk tu wi -

dze nia ochro ny in te re sów kon su men tów, gdyż po zwa la zmi ni ma li zo wać

wzrost ce ny ener gii dla od bior ców. W opi nii Pol ski, bez od po wied nich za -

chęt dla ryn ku, wy peł nie nie tak du żej lu ki fi nan so wej – wg ko mu ni ka tu

Ko mi sji ok. 100 mld eu ro – tyl ko środ ka mi pry wat ny mi mo że oka zać się

trud ne do osią gnię cia. Pod sta wo wą kwe stią dla bez pie czeń stwa ener ge -

tycz ne go Unii Eu ro pej skiej są in we sty cje słu żą ce za koń cze niu bu do wy

ryn ku we wnętrz ne go ga zu ziem ne go. Wnio ski z kry zy su ga zo we go 2009 r.

oraz na sze póź niej sze do świad cze nia wska zu ją, iż naj waż niej sze jest roz -

wi ja nie in fra struk tu ry prze sy ło wej ga zu ziem ne go po mię dzy pań stwa mi

człon kow ski mi.

•A ja kie jest sta no wi sko Pol ski w kwe stii co raz bar dziej re stryk cyj nych
wy ma gań UE do ty czą cych. re duk cji emi sji ga zów cie plar nia nych i przy -
dzia łu upraw nień do emi sji CO2?

– Zga dza my się z tym, że po li ty ka kli ma tycz na UE sta no wi waż ny wkład

w wal kę z ocie ple niem kli ma tu. Jed nak że, o ile sam cel jest po zy tyw ny,

o ty le wąt pli wo ści wy wo łu je spo sób je go wdra ża nia. Pol ska sta ra się prze -

ko ny wać, że wy zna czo nych ce lów nie da się osią gnąć po przez przy kła da -

nie jed ne go sche ma tu do wszyst kich 27. go spo da rek Unii Eu ro pej skiej.

Przy kształ to wa niu po li ty ki kli ma tycz nej nie na le ży za po mi nać o za pew -

nie niu bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go dla Eu ro py, ale rów nież o ze wnętrz -

nym aspek cie kon ku ren cyj no ści go spo dar ki UE oraz go spo da rek po szcze -

gól nych państw człon kow skich.

• Dzię ku ję za roz mo wę.

Priorytety polskiej Prezydencji
– Jed nym z głów nych prio ry te tów na szej Pre zy den cji bę dzie ze -
wnętrz na po li ty ka ener ge tycz na UE. Pol ska stoi na sta no wi sku,
iż bez sil nej i spój nej ze wnętrz nej po li ty ki ener ge tycz nej Unia
nie bę dzie w sta nie utrzy mać swo jej po zy cji na świa to wym ryn -
ku, ani efek tyw nie współ pra co wać ze swo imi glo bal ny mi part -
ne ra mi – uwa ża MAR CIN KO RO LEC, pod se kre tarz sta nu w Mi ni -
ster stwie Go spo dar ki, w roz mo wie z Je rzym Bo ja no wi czem.
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SNC -La va lin Pol ska na le ży do Gru py Ener ge ty ki
Ciepl nej SNC -La va lin, dzia ła w Eu ro pie Środ ko wej
i Wschod niej spe cja li zu jąc się w na stę pu ją cych dzie dzi -
nach: wy ko naw stwo pro jek tów ener ge tycz nych „pod
klucz” (for mu ła EPC), pro jek to wa nie włącz nie z do ku -
men ta cją wy ko naw czą oraz stu dia wy ko nal no ści dla
pro jek tów ener ge ty ki ciepl nej.

Nasz za kres dzia łal no ści obej mu je: za rzą dza nie pro -
jek ta mi, pro jek to wa nie, roz ruch, za rzą dza nie kon trak -
ta mi na pod wy ko naw stwo, kom ple ta cję do staw, nad -
zór pro jek to wy, roz li cze nia kon trak tów, usłu gi kon sul -
tin go we, jak rów nież po sia da my sys tem za pew nie nia
kon tro li ja ko ści i bez pie czeń stwa.

Na sza hi sto ria: SNC -La va lin po roz po zna niu roz wi ja -
ją ce go się ryn ku ener ge tycz ne go Eu ro py Wschod niej
pod ję ła de cy zję o otwar ciu no we go biu ra w ce lu po zy -
ska nia i re ali za cji po ten cjal nych pro jek tów.

W 2004 ro ku zo sta ło otwar te sta łe biu ro w War sza -
wie. Na ba zie pra cow ni ków fir my Elek trim -Me ga -
dex S.A. (EM SA) za ło żo no spół kę SNC -La va lin Me ga dex
(SLM), któ ra to prze ję ła i ukoń czy ła trzy pro jek ty EM SA.
By ły to dwa pro jek ty na Li twie w Igna liń skiej Elek trow -
ni Ato mo wej zwią za ne z wy co fa niem pierw sze go re ak -
to ra z eks plo ata cji (pro jek ty: „Sta cja ko tłów wod nych
na po trze by ogrze wa nia mia sta”, „Ga zo wa ko tłow nia
pa ro wa na po trze by blo ków ją dro wych”) oraz trze ci
pro jekt EPC na do sta wę i bu do wę dwóch ko tłów dla
Spa lar ni Śmie ci w Zor bau w Niem czech, jak i pa rę in -
nych, mniej szych kon trak tów pro jek to wych. 

Czwar ty pro jekt roz po czę ty przez EM SA (Pro jekt Pąt -
nów II) po okre sie za wie sze nia zo stał przy zna ny i prze -
ję ty przez Spół kę SNC La va lin Pol ska, któ ra zo sta ła za -
ło żo na na po trze by re ali za cji pro jek tu Pąt nów II.

W 2008 ro ku SNC -La va lin Pol ska po myśl nie za koń czy -
ła pro jekt Pąt nów II (460 MW), któ ry jest wi zy tów ką
pol skie go prze my słu ener ge tycz ne go, o wy so kiej
spraw no ści, wy so kiej wy daj no ści i speł nia ją cy wszel kie
wy mo gi ochro ny śro do wi ska oraz jest naj więk szym
blo kiem na pa ra me try nad kry tycz ne opa la nym wę glem
bru nat nym w Pol sce. 

W chwi li obec nej, biu ro SNC -La va lin Pol ska świad czy
usłu gi pro jek to we po za wie lo ma mniej szy mi pro jek ta -
mi ta kie jak: 
• pro jek to wa nie dla dwóch elek trow ni ga zo wych (2 x

125 MW każ da) w miej sco wo ściach Hil la i Kar ba la
w Ira ku,

• za pew nie nie usług pro jek to wych (In sta la cja od siar -
cza nia spa lin me to dą mo krą amo nia kal ną) oraz usług
pro jek to wo -bu dow la nych dla fir my Mar su lex Envi -
ron men tal Tech no lo gies w ZAP Pu ła wy.
Po nad to SNC-La va lin Pol ska jest za an ga żo wa na

w roz wój pro jek tów blo ków pa ro wo -ga zo wych, blo -
ków wę glo wych na pa ra me try nad kry tycz ne, mo der -
ni za cję blo ków jak rów nież pro jek tów zwią za nych
z ochro ną śro do wi ska, od na wial nych źró deł ener gii
i in sta la cji ka ta li tycz ne go oda zo to wa nia spa lin dla
sek to ra ener ge tycz ne go w Pol sce i Eu ro pie Wschod -
niej.

POSTĘP, PRAKTYKA,
PERFEKCJA

SNC-LAVALIN Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, Polska
Telefon: +48 22 208 2500, Fax: +48 22 208 2580
e-mail: info.slp@snclavalin.com



• Skąd po mysł na „bio ga zow nię w każ dej
gmi nie”?

– Wszel kie za gad nie nia zwią za ne z ener ge tycz -
nym wy ko rzy sta niem bio ma sy, w tym bio ma sy
rol ni czej, są w ge stii Mi ni ster stwa Go spo dar ki.
Nie mniej, ma jąc na uwa dze po ten cjal ny wpływ
wy ko rzy sta nia bio ma sy rol ni czej na ce le ener ge -
tycz ne i na dy wer sy fi ka cję przy cho dów rol ni ków
oraz ich ewen tu al ny wzrost, a w kon se kwen cji
na roz wój ob sza rów wiej skich, mi ni ster i Mi ni ster -
stwo Rol nic twa i Roz wo ju Wsi przy wią zu ją du żą
wa gę do te go za gad nie nia.

W po ło wie 2008 r. za czę li śmy pra ce nad we -
wnętrz nym do ku men tem „Za ło że nia bu do wy bio -
ga zow ni rol ni czych w Pol sce”. Osza co wa li śmy
w nim po ten cjał ener ge tycz ny pol skie go rol nic twa,
okre śli li śmy ewen tu al ne ba rie ry prze szka dza ją ce
w re ali za cji in we sty cji (praw ne, ad mi ni stra cyj ne,
psy cho lo gicz ne), wska za li śmy do stęp ne źró dła fi -
nan so wa nia, ale np. od te go cza su Fun dusz Szwaj -
car sko -Pol ski zo stał wy czer pa ny. Prze ana li zo wa li -
śmy wie le in for ma cji o pro te stach spo łecz nych
zwią za nych z bu do wą bio ga zow ni, któ re w żad -
nym przy pad ku nie do ty czy ły bio ga zow ni rol ni -
czych lecz wy ko rzy stu ją cych bio de gra do wal ną
bio ma sę po cho dze nia ko mu nal ne go czy prze my -
sło we go, gdzie te za gro że nia są istot nie więk sze.

W do ko na nych ana li zach i przy ję tych za ło że -
niach, w któ rych opra co wa niu istot ną ro lę speł ni li
pra cu ją cy spo łecz nie ze wnętrz ni eks per ci, punk -
tem wyj ścia by ły ak tu al ne i pro gno zo wa ne w per -
spek ty wie 20–30 lat za po trze bo wa nie na żyw ność,
obec na i prze wi dy wa na struk tu ra wła sno ścio wa
w rol nic twie, uzy ski wa ne plo ny. 

Do dat ko wą, uwzględ nio ną prze słan ką jest po -
strze ga nie w tym gma chu od na wial nych źró deł
ener gii – bez wzglę du na no śnik – ja ko ener ge ty ki
roz pro szo nej. To obiek ty wy ko rzy stu ją ce do stęp ne
w oko li cy no śni ki ener gii, co do mi ni mum ogra ni -
cza ich trans port, o mo cy ade kwat nej do lo kal nych
po trzeb i moż li wo ści su row co wych. Za ło ży li śmy
też, że naj pierw na ce le ener ge tycz ne prze zna cza -
my bio ma sę po cho dze nia rol ni cze go po cho dzą cą
z pro duk tów ubocz nych, w tym płyn nych i sta łych
od cho dów zwie rzę cych oraz po zo sta ło ści prze my -
słu rol no -spo żyw cze go, a więc to wszyst ko, co
wciąż nie jest w ca ło ści wy ko rzy sty wa ne. Na to -
miast pro duk ty ze spe cjal nych upraw na ten cel by -
ły by uzu peł nie niem, a nie pod sta wo wym źró dłem
su row ca do wy twa rza nia ener gii. Przy ję li śmy rów -
nież, że po wsta ją ce w bio ga zow niach po zo sta ło ści
po fer men ta cyj ne by ły by wy ko rzy sty wa ne ja ko
bar dzo cen ny, na tu ral ny na wóz. W oce nie re sor tu

bio ga zow nie win ny rów nież uła twiać rol ni kom re -
ali za cję za dań zwią za nych z ochro ną śro do wi ska,
a więc nie za leż nie od pro duk cji ener gii win ny peł -
nić funk cje uty li za cyj ne.

Dla te go Mi ni ster stwo, nie ogra ni cza jąc w ra -
mach two rzo nych prze pi sów pra wa oraz za sad
wspar cia wiel ko ści in sta lo wa nych mo cy, bo osta -
tecz ną de cy zję po dej mie in we stor, uzna ło, że
w Pol sce na le ży przede wszyst kim wspie rać mi -
kro - mi ni bio ga zow nie rol ni cze, a więc o mo cy
100–150 kW, a na wet mniej szej.
• ???
– To nie jest ob ra zo bur cze spoj rze nie na elek tro -

ener ge ty kę, gdyż ma ła bio ga zow nia, np. o mo -
cy 35 kW, wy twa rza ener gię na wła sne po trze by
i uzu peł nie nie sie ci dys try bu cyj nej, w do dat ku po -
pra wia jąc pa ra me try prą du, któ re – zwłasz cza
na ob sza rach od da lo nych od elek trow ni – dość
istot nie od bie ga ją od de kla ro wa nych war to ści.

W Niem czech, któ re w Unii Eu ro pej skiej są li -
de rem ener ge ty ki od na wial nej, śred nia moc bio ga -
zow ni wy no si ok. 250 kW, choć oczy wi ście są też
o mo cy 18 MW.

W ma ju 2009 r. „Za ło że nia bu do wy bio ga zow ni
rol ni czych w Pol sce” prze ka za li śmy Mi ni ster stwu
Go spo dar ki, w któ rym trwa ły pra ce nad pro gra mo -
wym do ku men tem rzą do wym – „Kie run ki roz wo -
ju bio ga zow ni rol ni czych w Pol sce do 2020 r.”,
któ ry w lip cu 2010 r. przy ję ła Ra da Mi ni strów.
• Ale bio ga zow nie rol ni cze pro mu je nie tyl ko

ten do ku ment. 
– Za nim zo stał przy ję ty przez rząd, za pro po no -

wa li śmy zmia ny w usta wie Pra wo ener ge tycz ne,
któ re jed nak nie roz wią za ły wszyst kich pro ble mów.
Jed no cze śnie uzgad nia li śmy z Mi ni strem Śro do wi -
ska zmia nę roz po rzą dze nia w spra wie od zy sku tzw.
R10, czy li pro ce du ry do ty czą cej wy ko rzy sta nia bio -
ma sy od pa do wej na użyt kach rol nych oraz roz po -
czę li śmy, obec nie moc no za awan so wa ne, pra ce
nad zmia ną usta wy o na wo zach i na wo że niu, by po -
zo sta ło ści po fer men ta cyj ne mo gły być uzna ne ja ko
na tu ral ny na wóz. Ko lej ne dzia ła nia we współ pra cy
z Mi ni ster stwem Śro do wi ska do ty czy ły wy łą cze nia
bio ga zow ni rol ni czych o mo cy do 0,5 MW z gru py
obiek tów mo gą cych ujem nie od dzia ły wać na śro do -
wi sko. Bo nie tyl ko pro du ku ją ener gię, ale rów nież
uty li zu ją od pa dy rol ni cze, ogra ni cza jąc tym sa mym
emi sję me ta nu i CO2, li kwi du ją odo ry etc.

Ko lej na zmia na do ty czy ła pod nie sie nia w Pro -
gra mie Roz wój Ob sza rów Wiej skich na la -
ta 2007–2013 (dzia ła nie: „Róż ni co wa nie w kie run -
ku dzia łal no ści nie rol ni czej”) pro gu do fi nan so wa -
nia bu do wy bio ga zow ni rol ni czych ze 100 do 500

tys. zł. Śred ni koszt in we sty cji, w za leż no ści od lo -
ka li za cji, za in sta lo wa nej mo cy, za sto so wa nych
ma te ria łów i tech no lo gii, do stęp no ści od po wied -
nich ilo ści su row ców za pew nia ją cych cią głą pra cę
in sta la cji i moż li wo ści wy ko na nia czę ści prac we
wła snym za kre sie, wy no si 10–20 tys. zł/kW, czy li
bio ga zow nia o za in sta lo wa nej mo cy 100 kW kosz -
tu je 1–2 mln zł. W tej sy tu acji kwo ta do fi nan so wa -
nia mo że po kryć na wet po ło wę kosz tów, bo wie le
prac jest wy ko ny wa nych sys te mem go spo dar -
czym. Przy kła dem bio ga zow nia w Stu dzien ce
(gmi na Pszczy na) o mo cy 35 kW, któ ra kosz to wa -
ła ok. 400 tys. zł, ale więk szość jej ele men tów zo -
sta ła wy ko na na sa mo dziel nie, a in ne, jak np. sil nik,
zo sta ły po zy ska ne z in nych urzą dzeń i nie znacz nie
zmo dy fi ko wa ne.

Są też środ ki w Pro gra mie Ope ra cyj nym „In fra -
struk tu ra i Śro do wi sko”, któ rym za rzą dza Na ro do -
wy Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej. Chce my by wspie rał rów nież obiek ty
o śred niej mo cy (po ni żej 1 MW), co jed nak wy ma -
ga zmia ny prze pi sów do ty czą cych war to ści do fi -
nan so wy wa nych in we sty cji – obec ne pro gi są
za wy so kie, co unie moż li wia wspar cie ma łych
i śred nich bio ga zow ni. Roz ma wia li śmy na ten te -
mat z Mi ni ster stwem Śro do wi ska, NFO ŚiGW
i Ban kiem Ochro ny Śro do wi ska.

Co nas cze ka? Zo sta ły zgło szo ne (ini cja ty wa
po sel ska) zmia ny w usta wie Pra wo ener ge tycz ne.
Pra ce nad pro jek tem w pod ko mi sji są na ukoń cze -
niu i usta wa mo że zo stać uchwa lo na jesz cze w tej
ka den cji Sej mu.
•A ja kie pro ble my stwa rza obec ne Pra wo ener -

ge tycz ne i je go in ter pre ta cja?
– Przede wszyst kim w wa run kach przy łą cze nia

bio ga zow ni do sie ci ener ge tycz nej. Ro zu mie my
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Rynek biomasy w Polsce
– Na fo rum kra jo wym oraz Unii Eu ro pej skiej Mi ni ster stwo Rol nic twa i Roz wo ju Wsi
pre zen tu je po gląd, że na ce le ener ge tycz ne na le ży wy ko rzy sty wać w pierw szej ko -
lej no ści ak tu al nie lub po ten cjal nie do stęp ną na te re nie Wspól no ty bio ma sę, a nie
usta lać ce le do ty czą ce wiel ko ści pro duk cji od na wial nej ener gii nie my śląc skąd bę -
dzie su ro wiec – mó wi KA ZI MIERZ ŻMU DA, za stęp ca dy rek to ra De par ta men tu Ryn ków
Rol nych w Mi ni ster stwie Rol nic twa i Roz wo ju Wsi.



bar dzo ry go ry stycz ne wa run ki okre ślo ne przez jej
ope ra to rów dla obiek tów, któ re mo gą wpły wać
na pra cę sys te mu, ale nie mo że my uznać za za sad -
ne sta wia nia ta kich sa mych wy ma gań ma łym
obiek tom. Dla bio ga zow ni rol ni czej o mo cy 35 kW
ich speł nie nie naj pierw oce nio no na 100 tys. zł,
gdy osta tecz nie – po wie lu od wo ła niach i eks per ty -
zach – wy star czy ło nie speł na 10 tys. zł! Do wo dzi
to zbyt du żej do wol no ści w in ter pre ta cji prze pi -
sów, cze go in nym do wo dem jest uzy ska nie przez
in we sto ra 4 la ta te mu zgo dy na bu do wę bio ga zow -
ni wy ko rzy stu ją cej bio ma sę od pa do wą ko mu nal ną
i prze my sło wą, a gdy zre zy gno wał z in we sty cji, to
in ne mu in we sto ro wi w tej sa mej lo ka li za cji nie da -
no zgo dy na bu do wę bar dziej bez piecz nej bio ga -
zow ni rol ni czej.

Nie chce my by już na wstę pie in we stor tra fiał
na za po ro we wa run ki, któ re mo gą sku tecz nie znie -
chę cić do podej mo wa nia ja kich kol wiek dzia łań.
Po mi jam dłu go trwa łość pro ce su in we sty cyj ne go.
Dla te go wi dzi my też ko niecz ność zmian w usta wie
o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu prze strzen nym
oraz w Pra wie bu dow la nym.

Oczy wi ście, przy ist nie ją cym sys te mie praw -
nym, bio ga zow nie jed nak po wsta ją, ale jest ich
za ma ło w sto sun ku do po trzeb i po ten cja łu. Po -
trze by, to ochro na śro do wi ska i ce le wy zna czo ne
w Po li ty ce kli ma tycz nej od no śnie do wiel ko ści
udzia łu OZE w pro duk cji ener gii ogó łem. Chciał -
bym pod kre ślić, że bio ga zow nie rol ni cze to nie tyl -
ko pro duk cja ener gii elek trycz nej i ciepl nej oraz
ja ko pro duk tu ubocz ne go cen ne go na wo zu na tu ral -
ne go. To rów nież moż li wość do star cza nia do go -
spo darstw do mo wych oraz na in ne ce le bio ga zu
o wła ści wo ściach ga zu ziem ne go, któ ry z bio ga -
zow ni mo że być do star cza ny od bior com za po -
śred nic twem ist nie ją cych lub bu do wa nych sto sow -
nie do po trzeb lo kal nych sie ci dys try bu cyj nych.
• Ja ki jest stan po sia da nia?
– W Pol sce pra cu je po nad 100 bio ga zow ni,

a rol ni czych – ok. 10. Kil ka na ście jest w bu do wie,
a kil ka dzie siąt uzy ska ło pro me sę do fi nan so wa nia.
Są dzę, że w koń cu 2012 r. bę dzie eks plo ato wa nych
po nad 100 bio ga zow ni rol ni czych.

A czy zbu do wa nie ok. 2 tys. bio ga zow ni rol ni -
czych do ro ku 2020 jest re al ne? Uwa żam, że tak,
ale na le ży zmie nić po dej ście do in we sty cji już
na eta pie przy go to wa nia in we sty cji (wy da wa nia
po zwo leń) i wy da wa nia wa run ków na przy łą cze -
nie do sie ci.
• A jak jest z su row cem?
– Bio ga zow nia o mo cy 1 MWel dla za cho wa nia

cią gło ści pra cy po trze bu je oko ło 3,65 mln m3 bio -
ga zu rocz nie. Do je go wy two rze nia po trze ba 21
tys. ton ki szon ki, któ rą uzy ska my ob sie wa jąc ku -
ku ry dzą mi ni mum 440 ha, na to miast po trze by bio -
ga zow ni o mo cy 100 kW są 10-krot nie mniej sze.

Struk tu ra go spo darstw rol nych w Pol sce wska -
zu je, że na ob sza rach wiej skich bę dą po wsta wać
przede wszyst kim bio ga zow nie o mo cy do 0,5
MW. Dla cią gło ści jej pra cy w cią gu ro ku nie zbęd -
ne jest do star cze nie (przy za ło że niu 70% ki szon ki
i 30% gno jow ni cy) ok. 7350 t ki szon ki (na co po -
trze ba ok. 154 ha) i 20 278 t gno jow ni cy (wy two -
rzy ją ok. 880 sztuk by dła). Wa run ki ta kie speł nia
obec nie ok. 1 tys. go spo darstw rol nych.

Na to miast teo re tycz nie do stęp ny po ten cjał su -
row co wy dla za bez pie cze nia cią gło ści pra cy bio -
ga zow ni o mo cy 30–50 kW ma 30–40 tys. go spo -
darstw, a o mo cy 100 kW – ok. 10–15 tys. Bar dzo
du ży po ten cjał ma my też na użyt kach zie lo nych,
któ re – wo bec spad ku w ostat nich 20 la tach po gło -
wia in wen ta rza – nie są w peł ni wy ko rzy sty wa ne
i np. ko si się nie dwa -trzy ra zy w ro ku a tyl ko raz,
by do stać do pła ty ob sza ro we. 
• A co z opła cal no ścią pro duk cji?
– Pol ska jest jed nym z trzech państw UE sto su -

ją cym cer ty fi ka ty, bo w po zo sta łych na ener gię
wy two rzo ną z OZE obo wią zu ją spe cjal ne, wie lo -
let nie ta ry fy, ko ry go wa ne sto sow nie do po trzeb de -
cy zja mi ad mi ni stra cyj ny mi.

Dla ma łych obiek tów cer ty fi ka ty są za gro że -
niem, bo wy sta wio ne na gieł dzie przez wła ści cie la
bio ga zow ni o mo cy 100 kW lub mniej szej mo gą
nie zna leźć na byw ców. Dla te go chce my wpro wa -
dzić zróż ni co wa ne wspar cie i – wzo rem Włoch
– sys tem cen dla mi kro - i mi nie ner ge ty ki.

Trze ba uwzględ nić fakt, że ina czej do bio ga -
zow ni pod cho dzi rol nik, któ ry wy ko rzy stu je po zo -
sta ło ści wy two rzo ne przez je go go spo dar stwo,
a ina czej du ży in we stor, któ ry mu si ku pić su ro -
wiec, sprze dać ener gię i za ro bić. Dla rol ni ka istot -
ne jest też ob ni że nie o 30–60% ilo ści ku po wa nych
na wo zów, któ re za stę pu ją po zo sta ło ści po fer men -
ta cyj ne. 

Ze sprze da ży ener gii przez bio ga zow nię o mo -
cy 10 kW moż na uzy skać przy cho dy w wy so ko ści
ok. 30 tys. zł rocz nie.
•A jak pan oce nia ry nek pro du cen tów nie zbęd -

nych ma szyn i urzą dzeń: pol skie czy im por to wa -
ne? 

– Je śli cho dzi o su ro wiec dla bio ga zow ni rol ni -
czych, to do stęp ny na ryn ku sprzęt (kom baj ny, roz -
drab nia cze etc.) w zu peł no ści wy star czy. Na to -
miast w przy pad ku upraw tzw. ro ślin krót ko ro tu ją -
cych, prze zna czo nych do spa la nia lub pro duk cji
bio pa liw II ge ne ra cji, o du żej za war to ści ce lu lo zy
lub li gni ny, ty po we ma szy ny rol ni cze są już ma ło -
przy dat ne. Pro du ko wa ne są za gra ni cą, ale nie są -
dzę, by w Pol sce, przy dzi siej szym za in te re so wa -
niu elek tro ener ge ty ki bio ma są z upraw rol ni czych,
był na nie du ży po pyt. Na to miast je śli cho dzi
o urzą dze nia i sprzęt pra cu ją cy w bio ga zow niach,
to np. ge ne ra to ry pro du ku je wie le pol skich za kła -
dów. Są też fir my za in te re so wa ne pro duk cją kon te -
ne ro wych ko mór fer men ta cyj nych i je śli bę dzie
na nie du ży po pyt, to ku pią li cen cje.

War to pod kre ślić, że z opra co wa nej przez po -
znań ski od dział In sty tu tu Tech no lo gicz no -Przy -
rod ni cze go (daw ny od dział In sty tu tu Bu dow nic -
twa Me cha ni za cji i Elek try fi ka cji Rol nic twa) tech -
no lo gii wy twa rza nia bio ga zu (pro ce su fer men ta -
cji) ko rzy sta ją rów nież fir my nie miec kie.
•Ostat nią pod wyż kę cen żyw no ści tłu ma czy się

świa to wym nie uro dza jem, a tak że prze zna cza -
niem nie któ rych pro duk tów rol nych do pro duk cji
bio pa liw. A już wcze śniej pro du cen ci me bli skar -
ży li się na trud no ści z po zy ski wa niem ma sy
drzew nej.

– Współ spa la nie bio ma sy w du żych blo kach
ener ge tycz nych jest jej mar no tra wie niem. Po wsta -
je dziw ny mo del ener ge tycz ny: bio ma sa z te re nów

rol ni czych wę dru je na Śląsk, z któ re go wę giel je -
dzie na te re ny rol ni cze! W trak cie jed ne go z wie lu
spo tkań z przed sta wi cie la mi elek tro ener ge ty ki po -
wie dzia łem, że Mi ni ster stwo Rol nic twa i Roz wo ju
Wsi nie bę dzie two rzy ło „zie lo ne go Wę glo kok su”.
Do sta wę su row ca za in te re so wa ne pod mio ty mo gą
i po win ny so bie za pew nić wie lo let ni mi umo wa mi
kon trak ta cyj ny mi (tak swo je za ple cze zbu do wa ły
np. cu krow nie), ale jak się oka zu je dla elek tro ener -
ge ty ki ła twiej szy jest im port niż two rze nie wła sne -
go za ple cza su row co we go. Z do stęp nych da nych
wy ni ka, że are ał upra wy wierz by ener ge tycz nej nie
uległ zmia nom, a wkrót ce bę dą do stęp ne szcze gó -
ło we wy ni ki spi su rol ne go. 

Nie tak daw no bu rzę wy wo ła ła pro po zy cja spa -
la nia w ener ge ty ce zbóż nie przy dat nych do ce lów
żyw no ścio wych i pa szo wych. A ja ką al ter na ty wę
za pro po no wać rol ni kom, któ rym po wódź nie
znisz czy ła cał ko wi cie upra wia nych zbóż, ale spo -
wo do wa ła, że sta ło się ono cał ko wi cie nie przy dat -
ne do ce lów kon sump cyj nych? Czy brak ta kiej
moż li wo ści był by dzia ła niem etycz nym w sto sun -
ku do rol ni ków cięż ko do świad czo nych skut ka mi
po wo dzi – niech na to py ta nie od po wie dzą so bie
uczci wie po wo łu ją cy się na wzglę dy etycz ne prze -
ciw ni tej ini cja ty wie!

Je śli cho dzi o pod wyż ki cen żyw no ści, to nie
po dzie lam opi nii eks per tów, że pod wyż ki cen zbóż
są efek tem prze zna cze nia znacz nej ich ilo ści
na pro duk cję bio eta no lu. Pro duk cja zbóż i ich za -
pa sy w za sa dzie od lat utrzy mu ją się na ta kim sa -
mym po zio mie, a na wet wzro sły. Tak że w Pol sce,
na pod sta wie ana liz do ty czą cych pro duk cji zbóż
i ich zu ży cia na ce le pa li wo we i in ne ener ge tycz ne,
nie wi dzę żad ne go za gro że nia w per spek ty wie
krót ko i śred nio okre so wej, a w dłu go okre so wej
nie wąt pli wie ko niecz ne bę dzie zwięk sze nie plo -
nów oraz po szu ki wa nie in nych no śni ków ener gii.
• W ta kim ra zie co da lej?
– Trwa ją pra ce nad im ple men ta cją dy rek ty -

wy 2009/28 w spra wie pro mo cji ener gii z OZE.
Jed nym z do ku men tów, któ re kra je człon kow skie
mu szą przy jąć jest tzw. ac tion plan, czy li „Kra jo wy
Plan Dzia ła nia w za kre sie ener gii ze źró deł od na -
wial nych”.

W trak cie prac po sta no wi li śmy zde cy do wa nie
okre ślić, że ener ge ty kę od na wial ną na le ży po strze -
gać ja ko źró dła roz pro szo ne – wy ko rzy stu ją ce lo -
kal nie do stęp ne su row ce i no śni ki OZE. No we za -
sa dy bę dą wspie rać roz wój roz pro szo nych źró deł
ener gii od na wial nej, okre ślą wa run ki za cho wa nia
praw już na by tych dla in we sty cji zre ali zo wa nych
lub już roz po czę tych, czas ich obo wią zy wa nia oraz
po zwo lą na zmniej sze nie ob cią żeń dla od bior cy
koń co we go. Szcze gó ło we roz wią za nia zo sta ną za -
war te w usta wie o od na wial nych źró dłach ener gii.

Kon se kwen cją wdra ża nia dy rek ty wy bę dzie
– przy go to wy wa ny w Mi ni ster stwie Go spo dar ki
– pro jekt usta wy o od na wial nych źró dłach ener gii,
któ ra – o czym je stem prze ko na ny – w koń cu upo -
rząd ku je ry nek OZE w Pol sce. Mam jed nak świa -
do mość, że w pra cach nad tą usta wą ra cje wiel kiej
elek tro ener ge ty ki zde rzą się z „ma lu cha mi”. A kie -
dy wej dzie w ży cie? Uwa żam, że nie wcze śniej niż
w koń cu 2012 r. 
• Dzię ku ję za roz mo wę.
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• Sys tem na by wa nia upraw nień do emi sji
na au kcjach, ja ki za cznie obo wią zy wać od
2013 r., z jed nej stro ny – zwięk szy kosz ty wy -
twa rza nia prak tycz nie wszyst kich pro duk tów.
Z dru giej stro ny – do star czy do bu dże tu pań -
stwa środ ki w wy so ko ści nie mniej szej niż
kosz ty za ku pu upraw nień przez przed się bior -
stwa. Czy moż na skon stru ować ta ki me cha -
nizm wy ko rzy sta nia tych środ ków, któ ry nie
spo wol ni, a mo że przy spie szy roz wój go spo -
dar czy kra ju?

– S. Kry stek: – Po li ty cy za de kre to wa li, że

ener gia ma być dro ga. Sko ro tak, to za pew ne

bę dzie dro ga. Z tym po glą dem zu peł nie się nie

zga dzam, ener gia wca le dro ga nie mu si być, ale

to pro blem do od dziel nych roz wa żań. Dro ga

ener gia bę dzie ozna cza ła, iż nie któ re prze my -

sły mo gą nam z kra ju „uciec”. Py ta nie – jak

do te go nie do pu ścić? Na mar gi ne sie, dziś nikt

przy zdro wych zmy słach nie ma wąt pli wo ści,

że wpływ dzia łal no ści czło wie ka na wzrost za -

war to ści CO
2

w at mos fe rze, ocie pla nie kli ma tu

jest zni ko my, al bo ża den. Pro blem zo stał „wy -

my ślo ny” w kra jach Za cho du, aby te prze my -

sły, któ re im swe go cza su „ucie kły” za gra ni cę,

z po wro tem wró ci ły. Po cząt ki te go tren du moż -

na ob ser wo wać. Po za tym, sku pia my się na

glo bal nej emi sji CO
2

nie do strze ga jąc jej wy -

mia ru lo kal ne go, któ ry mo że mieć za rów no

cha rak ter ne ga tyw ny jak i po zy tyw ny. Pro blem

w tym, że UE „ry su je” nam pew ne ra my po stę -

po wa nia, do któ rych – czy się z ni mi zga dza my,

czy też nie – jed nak mu si my się do sto so wać.

To tro chę przy po mi na ży cie w po przed nim sys -

te mie, w któ rym wła dza naj pierw coś wy my -

śla ła, a do pie ro po tem lu dzie za sta na wia li się,

jak do te go z sen sem do sto so wać się.

• Po brzmie wa tu ton sa mych ne ga tyw nych
skut ków ja kie przy nie sie ze so bą dro ga ener gia.
A czy nie wy ge ne ru je to rów nież po zy tyw nych
zja wisk? Spójrz my, wpro wa dza my nie zwy kle
skom pli ko wa ną usta wę zwią za ną z bia ły mi cer -
ty fi ka ta mi, by wspie rać fi nan so wo, przy mon -

stru al nie roz bu do wa nej ad mi ni stra cji i biu ro -
kra cji, oszczę dza nie ener gii. Prze cież gdy ener -
gia bę dzie dro ga, to za cznie się ją oszczę dzać
bez uru cha mia nia ja kich kol wiek do dat ko wych
me cha ni zmów wspar cia te go pro ce su. W tych
wa run kach, być mo że, ca ły sys tem bia łych cer -
ty fi ka tów mo że się oka zać cał ko wi cie nie przy -
dat ny. Czy za tem nie wi dać plu sów wy ni ka ją -
cych z dro giej ener gii oraz dys po no wa nia wol -
ny mi środ ka mi przez bu dżet pań stwa?

Fo
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Od pra wie 10 już lat, za jed no z głów nych wy zwań cy wi li za cyj nych, z ja ki mi po win na zmie rzyć się Unia Eu ro pej ska, po -
li ty cy uzna li ogra ni cze nie emi sji dwu tlen ku wę gla. Już w po ro zu mie niu z Kio to kra je Unii wspól nie zo bo wią za ły się ogra -
ni czyć emi sję bar dziej niż in ne pań stwa. Od 2005 r. wpro wa dzo no sys tem han dlu upraw nie nia mi do emi sji, ja ko na rzę -
dzie, któ re ma uła twić re ali za cję te go zo bo wią za nia. Przy ję te zo bo wią za nia ogra ni cze nia emi sji o 20% do ro ku 2020 ma -
ją już jed no stron ny cha rak ter i nie to wa rzy szą te mu po dob ne zo bo wią za nia in nych kra jów. Opu bli ko wa na zo sta ła Bia ła
Księ ga, za po wia da jąc ob ni że nie emi sji o 80% do ro ku 2050.

Jest to wy zwa nie, przed któ rym stoi tak że pol ska go spo dar ka. Owe go wy zwa nia nie wol no zba ga te li zo wać. Z te go
wzglę du, ko lej ną edy cję dys ku sji re dak cyj nej na ła mach „Prze glą du Ener ge tycz ne go”, zor ga ni zo wa nej przez Izbę Go -
spo dar czą Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, wy daw cę cza so pi sma od 15 lat, po sta no wi li śmy po świę cić te ma to wi
pod ha słem „Po li ty ka kli ma tycz no -ener ge tycz na – co da lej?” Rów no cze śnie, wy da je nam się, iż dys ku sja ta po win na
być swo istym otwar ciem „Prze glą du Ener ge tycz ne go” dla cy klu pu bli ka cji na ten te mat.

Do udzia łu w dys ku sji za pro si li śmy:
– Dr Mi ro sła wa Du dę – ARE,
– Mar tę Mi ros – Mi ni ster stwo Go spo dar ki, De par ta ment Ener ge ty ki, Wy dział Ryn ku Ener gii Elek trycz nej,
– Dr Zyg mun ta Par czew skie go – Dy rek to ra w Ba da nia Sys te mo we „Energ Sys” Sp. z o.o.,
– Sta ni sła wa Po rę bę – eks per ta w ERNST&YOUNG.
Stro nę re dak cyj ną re pre zen to wa li: Prof. dr hab. inż. Ja nusz Le wan dow ski PW – mo de ra tor dys ku sji oraz Sła wo mir Kry -

stek – Dy rek tor Ge ne ral ny Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska.
Ni żej pre zen tu je my au to ry zo wa ny za pis tej re dak cyj nej dys ku sji.

Polityka klimatyczno-energetyczna
– co dalej?
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– S. Kry stek: – Owe „plu sy” po ja wi ły by się

wów czas, gdy by ener gia by ła dro ga w wy mia -

rze glo bal nym. Wte dy sta no wi ło by to im puls

do pod ję cia prac nad no wy mi tech no lo gia mi

umoż li wia ją cy mi oszczę dza nie ener gii. Jed nak

w sy tu acji gdy jed ni bę dą mie li ener gię dro gą,

a in ni ta nią, ci pierw si sta ną się mniej kon ku -

ren cyj ni, ze skut ka mi ła twy mi do prze wi dze -

nia. To jest za gro że nie dla Unii, a zwłasz cza dla

Pol ski.

– S. Po rę ba: – Nie chcę wcho dzić w kwe -

stie do ty czą ce przy czyn zmian kli ma tu, w ja -

kim stop niu za nie od po wie dzial ny jest czło -

wiek. Co zaś ty czy py ta nia po sta wio ne go na

wstę pie. Zwięk szo ne środ ki bu dże to we ze

sprze da ży upraw nień mo gą, jak zwy kle, być

prze zna czo ne al bo na kon sump cję, al bo na in -

we sty cje. Wy dat ki na kon sump cję wpły wa ją

na po ziom ży cia obec nych po ko leń. Wy dat ki

na in we sty cje bę dą wpły wa ły na po ziom ży cia

przy szłych po ko leń. Obec na wiel kość bu dże tu

nie po zwa la wy da wać do sta tecz nej ilo ści środ -

ków na ża den z tych ce lów. W ta kich wa run -

kach spo łe czeń stwo ma ten den cję do gło so wa -

nia na te par tie, któ re obie cu ją, że le piej bę dzie

„tu i te raz”, a nie za 15–20 lat. Wy da nie więc

ca ło ści do dat ko wych środ ków bu dże to wych

na dzia ła nia pro roz wo jo we, by ło by dla każ dej

par tii u wła dzy dzia ła niem sa mo bój czym.

Część pie nię dzy, o któ rych tu mó wi my, zo sta -

nie więc, bez wąt pie nia, wy da na na kon sump -

cję, np. w po sta ci do ta cji dla kon su men tów

ener gii, by w mniej szym stop niu od czu li im -

puls ce no wy.

– M. Du da: – Ma my tu jak by dwie stro ny te -

go sa me go me da lu. Pierw sza – to wzrost cen

ener gii wy wo ła ny opła ta mi za emi sję CO
2
.

Dru ga zaś – to zbie ra nie tych opłat dla za si le -

nia bu dże tu pań stwa. I te raz na le ża ło by się za -

sta no wić nad tym – co w więk szym stop niu bę -

dzie od dzia ły wa ło na roz wój go spo dar ki: pod -

wyż sze nie cen ener gii, czy za si le nie bu dże tu?

Ko mi sja Eu ro pej ska usi łu je udo wod nić, że

wpro wa dze nie obo wiąz ku za ku pu upraw nień

na au kcjach i prze zna cze nie środ ków z tych

opłat do za si la nia bu dże tu roz ru sza go spo dar -

kę. Mam co do te go głę bo kie wąt pli wo ści.

Kon se kwen cje pod wyż sze nia cen ener gii są

szyb kie i do tkli we. Dla firm – ze wzglę du na

utra tę kon ku ren cyj no ści. Dla spo łe czeń stwa

– ze wzglę du na wzrost kosz tów utrzy ma nia.

Oby dwa te zja wi ska nie tyl ko nie bę dą im pul -

sem dla roz wo ju go spo dar ki, ale ów roz wój po -

wstrzy ma ją. Czy to za ha mo wa nie roz wo ju go -

spo dar ki bę dzie skom pen so wa ne wpły wa mi

do bu dże tu, któ re zo sta ną prze zna czo ne na in -

we sty cje? Mam wąt pli wo ści. Nie wi dzia łem

żad ne go opra co wa nia, w któ rym ta ki do wód

był by prze pro wa dzo ny. Wzrost cen ener gii,

w wy ni ku po więk sze nia kosz tów jej wy twa rza -

nia przez do łą cze nie do nich opłat za emi sję

CO
2
, nie mo że być ko rzyst ny dla go spo dar ki.

To nie ma być ko rzyst ne na wet w za ło że niach.

Ogra ni cze nie emi sji ma być ko rzyst ne dla

przy szłych po ko leń. Zresz tą te ko rzy ści bę dą

wiel ce pro ble ma tycz ne.

– S. Kry stek: – Ma ło kto zwra ca uwa gę

na to, że wpro wa dze nie tych roz wią zań do pro -

wa dzi do zła ma nia za sa dy so li da ry zmu spo -

łecz ne go w UE. Oto bo wiem zu peł nie in ny ten

swo isty po da tek za pła cą Po la cy, a zu peł nie in -

ny Fran cu zi. Ce ny ener gii w róż nych kra jach

wzro sną więc w róż nym stop niu, co dla kon ku -

ren cyj no ści ich go spo da rek bę dzie mia ło okre -

ślo ne kon se kwen cje. Co in ne go gdy by ce ny

ener gii w ca łej UE wzro sły w rów nym stop niu,

a jesz cze le piej gdy by się to sta ło w wy mia rze

glo bal nym. Wte dy mó wi się – trud no. Unia na -

wet nie usi łu je prze ko ny wać, że te no we roz -

wią za nia ogra ni czą emi sje. Ona mó wi, że da -

dzą im puls do roz wo ju no wych tech no lo gii,

na któ rych UE za ro bi. Jest to tłu ma cze nie po -

kręt ne, nie uczci we.

– S. Po rę ba: – Ta dys ku sja mia ła sens

przed 2007 r., gdy Ra da UE przyj mo wa ła po li -

ty kę kli ma tycz ną. Dziś ta po li ty ka jest, ja ka jest

i, w mo jej oce nie, przez naj bliż sze 10 lat tej po -

li ty ki nie da się „prze wró cić”. Mu si my się za -

tem po ru szać w ist nie ją cych re aliach, na rze ka -

nia mi ich nie zmie ni my.

– Z. Par czew ski: – Rów nież ja, po dob nie

jak moi przed mów cy, nie mam złu dzeń, że

w wa run kach na pię te go bu dże tu, nikt do dat ko -

wych przy cho dów w zbyt du żej czę ści nie ze -

chce od dać na ce le pro roz wo jo we. Aż się pro -

si by jesz cze przed wy bo ra mi do ko nać ana li zy

sys te mo wej co i ile da wy dat ko wa nie tych pie -

nię dzy w okre ślo ny spo sób, kto w ja kim wa -

rian cie zy ska, a kto stra ci. Są w kra ju do stęp ne

na rzę dzia i wie dza, umoż li wia ją ce do ko na nie

ta kiej ana li zy – choć by przez Energ Sys. Gdy by

do ko na no jej sto sow nie wcze śnie, być mo że,

uda ło by się nas uchro nić przed two ra mi ty pu

usta wa o efek tyw no ści ener ge tycz nej. Ce le jej

są zboż ne, ale in stru men ty i me cha nizm dzia ła -

nia tak zło żo ne, że za pew ne nie bę dzie do brze

funk cjo no wa ła. Wra ca jąc na mo ment do pierw -

sze go py ta nia o moż li wość skon stru owa nia

me cha ni zmu efek tyw ne go wy ko rzy sta nia

środ ków – od po wiem, że oczy wi ście to moż li -

we, ale nie ste ty to su per waż ne za da nie nie zo -

sta ło pod ję te we wła ści wym cza sie i wy mia rze,

ani przez rząd, ani przez sa mo rząd ener ge ty -

ków.

– M. Du da: – Nikt nie kwe stio nu je po trze by

ogra ni cza nia emi sji CO
2
. Wy da je się jed nak, że

fi lo zo fia, we dług któ rej ten cel ma być osią -

gnię ty, nie zo sta ła szczę śli wie do bra na przez

or ga ny UE. Me to da usta la nia ce lów w za kre sie

re duk cji CO
2

dla po szcze gól nych kra jów jest

z na tu ry rze czy kon flik to gen na. Li mi ty emi sji

są bo wiem ob cią że niem dla państw i one,

z oczy wi stych wzglę dów, bę dą się przed ni mi

bro ni ły. Zde cy do wa nie bar dziej sku tecz ną by -

ła by me to da ogra ni cza nia emi sji po przez usta -

la nie nor ma ty wów mię dzy na ro do wych na

wszyst kie no we in sta la cje i obiek ty. By ło by to

pa trze nie w przy szłość, a nie w prze szłość, jak

obec nie.

– S. Po rę ba: – Sko ro nie ma wąt pli wo ści, że

przez naj bliż sze 10 lat re gu la cji unij nych nie

uda się nam zmie nić, to pro ble mem nie jest czy

pa ra -po da tek ma być wpro wa dzo ny, czy też

nie, lecz ja ka po win na być je go wy so kość

na po cząt ku. De ro ga cje po zwa la ją na stop nio -

we ob cią ża nie cen ener gii elek trycz nej kosz ta -

mi za ku pu upraw nień do emi sji CO
2
, ale trze ba

zre ali zo wać kra jo wy plan in we sty cyj ny o na -

kła dach co naj mniej rów nych war to ści bez płat -

nych upraw nień. Opła cal ność ko rzy sta nia z de -

ro ga cji po win na być prze ana li zo wa na z róż -

nych punk tów wi dze nia. Ta ki pro blem do roz -

wią za nia po sta wi ło przed na mi TGPE i do ko -

na li śmy te go. Z ana liz wy ni ka, że prze zna cze -

nie do dat ko wych wpły wów bu dże to wych na

kon sump cję, bę dzie mia ło ne ga tyw ny wpływ

na roz wój go spo dar ki. Dzia ła nia zaś pro roz -

wo jo we, np. ob ni że nie po dat ków, za owo cu ją

ko rzyst ny mi zja wi ska mi w go spo dar ce. Dla

sek to ra ener ge tycz ne go i sek to ra przed się -

biorstw i in nych od bior ców ener gii de ro ga cje

Dr Mirosław Duda
– ARE

Marta Miros
– Ministerstwo Gospodarki, Departament

Energetyki, Wydział Rynku Energii Elektrycznej
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są opła cal ne w każ dym wa rian cie. Ana li zy do -
ty czą de ro ga cji do 2020 ro ku. Co bę dzie po tem
– spra wa jest otwar ta.

– M. Mi ros: – Dys ku sja na te mat te go co bę -
dzie po 2020 r. jest już w Ko mi sji Eu ro pej skiej
pro wa dzo na. Są też dwa do ku men ty do ty czą ce
okre su po 2020 r. Uczest ni czy my w tej dys ku -
sji, sta ra jąc się po ka zać sy tu ację na sze go kra ju.
W ra mach rzą du trwa ją pra ce nad spo so bem
wy ko rzy sta nia przy cho dów z au kcji. W pra -
cach tych uczest ni czy Mi ni ster stwo Fi nan sów,
Mi ni ster stwo Śro do wi ska, Mi ni ster stwo Go -
spo dar ki. Je ste śmy dru gim w Eu ro pie emi ten -
tem CO2, moż na się za tem spo dzie wać zna czą -
cych przy cho dów do bu dże tu z au kcji. Bę dzie
ni mi za rzą dza ło Mi ni ster stwo Fi nan sów, a Dy -
rek ty wa UE za kła da moż li wość wy ko rzy sta nia
przy naj mniej 50% tych wpły wów na ce le pro -
śro do wi sko we. Mi ni ster stwo Śro do wi ska oraz
Mi ni ster stwo Go spo dar ki bę dą za bie gać aby
tak się sta ło. Bę dzie to za ra zem ozna cza ło, iż
zna czą ca część tych środ ków zo sta nie prze zna -
czo na na ce le pro  ro zwo jo we. Ja ki bę dzie osta -
tecz ny re zul tat dla go spo dar ki, po ka żą efek ty
trwa ją cych obec nie w rzą dzie prac.

– Z. Par czew ski: – Z Pa ni wy po wie dzi wy -
ni ka, że rząd, mi ni ster stwo jed no, dru gie, trze -
cie ma ją peł ny prze gląd sy tu acji, dzia ła ją ra cjo -
nal nie. Dys po nu ję do sta tecz nie du żą licz bą do -
wo dów by stwier dzić, że wszyst kie te pod mio -
ty dzia ła ją na oślep. In ten cje są na ogół do bre,
bra ku je na to miast na rzę dzi i in for ma cji by
pew ne spra wy wła ści wie ar gu men to wać i kre -
ować ra cjo nal ne roz wią za nia. Sys tem w obec -
nym kształ cie, któ ry za or dy no wa ła nam Unia,
w pew nym mo men cie bę dzie mu siał zo stać
przez Pol skę za ne go wa ny. To po pierw sze.
Po dru gie – w kra jach o ugrun to wa nych go spo -
dar kach ryn ko wych na te mat te go ko mu i ja kie
skut ki mo gą przy nieść okre ślo ne roz wią za nia
po li tycz ne i go spo dar cze – pro wa dzi się nie -
prze rwa ne, wie lo let nie ba da nia. I do pie ro ich
wy ni ki są wia ry god ne. U nas ta kich ba dań nie
pro wa dzi się od sze re gu lat i ob cią ża to w naj -
więk szym stop niu mi ni ster stwa. Symp to mem
za nie chań są np. wy po wie dzi wi ce pre mie ra
Paw la ka na te mat ener ge ty ki kra jo wej, w któ -
rych przy wo łu je wy łącz nie wy ni ki ba dań firm
oraz or ga ni za cji za gra nicz nych. Na to miast re -
ali zo wa ne w kra ju ba da nia do raź ne, nie wie le
da ją – na co wska zu ją tak że „moc no roz bież ne”
wy po wie dzi w ni niej szej dys ku sji.
• Czy nie moż na so bie wy obra zić ta kiej oto

sy tu acji. Wy twór cy ener gii wli czą peł ny koszt
upraw nień do ce ny ener gii – to ny prze mno żo -
ne przez ce nę ryn ko wą upraw nień. Pol skie
spół ki wy kreu ją mon stru al ne zy ski, a Mi ni -
ster stwo Skar bu za bie rze je w po sta ci dy wi -
den dy. Spół ki zaś za chod nie dy wi den dę wy -
wio zą za gra ni cę. I mo że zda rzyć się naj gor sza
z moż li wych sy tu acji – nie bę dzie ta niej ener -
gii, pie nię dzy, tyl ko „roz la na zu pa”.

– M. Mi ros: – We dług Ko mi sji Eu ro pej -
skiej, przed się bior stwa ener ge tycz ne, mi mo że
do sta wa ły upraw nie nia do emi sji za dar mo, już
wli czy ły ich kosz ty do ce ny ener gii elek trycz -

nej. Dla te go po 2013 ro ku nie po win ni śmy
mieć pro ble mów ze wzro stem cen ener gii.

– Z. Par czew ski: – Zro bi li to Niem cy,
Szwe cja i kil ka in nych kra jów - o bar dziej roz -
wi nię tych ryn kach ener gii.

– S. Po rę ba: – Pol ski sek tor wy twa rza nia
ener gii elek trycz nej osią gnął w 2009 r. zysk
net to na po zio mie oko ło 9 mld zł, zaś w 2010 r.
by ło to oko ło 8 mld zł. To da je ren tow ność net -
to, któ rej nie po wsty dził by się ża den sek tor go -
spo dar ki. Nie mów my więc, że in ni wli czy li
kosz ty upraw nień do emi sji do ce ny ener gii,
a nasz sek tor elek tro ener ge tycz ny te go nie
uczy nił. Mo że jesz cze nie w peł ni, ale zna czą -
cy krok już zo stał zro bio ny.
• W nie któ rych elek trow niach wskaź nik

ren tow no ści net to osią gnął oko ło 20%.
– Z. Par czew ski: – Me cha ni zmy osią ga nia

zy sków w elek tro ener ge ty ce są do syć skom pli -
ko wa ne. Nie na le ży m.in. za po mi nać o znacz -
nych kwo tach przy cho dów z cer ty fi ka tów
i roz wią za nych KDT

– M. Du da: – Do te go do cho dzą skut ki
opóź nień w pew nych wy dat kach, przy cho dy ze
współ spa la nia bio ma sy itp.
• A co się sta nie gdy jed nost ka ener gii u jej

wy twór cy bę dzie kosz to wa ła 300 zł?
– Z. Par czew ski: – I z ta kie go po zio mu mo -

że my rze czy wi ście wy star to wać. Wów czas
kon su men ci ener gii pła cząc, zgrzy ta jąc zę ba mi
zmniej szą jej zu ży cie. Za dzia ła ją czyn ni ki pro
efek tyw no ścio we skła nia ją ce do zmniej sze nia
zu ży cia ener gii. Wte dy wy twór cy zej dą z ce ną
w dół. O ile? Nie wie my, bo nikt na ten te mat
nie pro wa dzi ba dań, ana liz. No i ce na ukształ -
tu je się na ja kimś po zio mie rów no wa gi. Du że
wa ha nia cen nie są do bre dla go spo dar ki. Po -
wsta ną więc za pew ne ja kieś me cha ni zmy sta -
bi li za cji cen za rów no po stro nie do staw ców,
jak i od bior ców ener gii. Bu du ją ce jest to, że
wy twór cy część kosz tów upraw nień już wli -
czy li do kosz tów ener gii. Ja ką część? – oka że
się gdy za upraw nie nia trze ba bę dzie pła cić.

– S. Po rę ba: – Je że li ra cjo nal nym zy skiem
w ska li ro ku, w pol skim sek to rze wy twa rza nia
ener gii elek trycz nej, był by zysk na po zio mie 4
mld zł, co wy ni ka ze śred niej zy sków osią ga -
nych w eu ro pej skiej elek tro ener ge ty ce, to dru -
gie 4 mld zł zo sta ło „do ło żo ne” do ce ny ener -
gii. Gdy tę kwo tę po dzie li my przez 120 TWh
ener gii sprze da wa nych rocz nie w Pol sce, to
ma my ja sny ob raz. Do ce ny sprze da wa nej jed -
nost ki ener gii „do ło żo no” 30 zł. To zo sta ło zro -
bio ne przy po mo cy róż nych me cha ni zmów,
m.in. po przez roz li cza nie kosz tów osie ro co -
nych i do dat ko we zy ski przy współ spa la niu.
Nie ma zna cze nia z ja kich ty tu łów po ja wią się
zwięk szo ne zy ski, przy wzro ście kosz tów mo -
gą amor ty zo wać wzrost cen. Wszy scy tu zga -
dza my się, że sko ki cen ener gii są dla go spo -
dar ki wy jąt ko wo nie ko rzyst ne, bo wpro wa dza -
ją ele ment nie pew no ści. Przy szyb kich wzro -
stach część firm ban kru tu je po nie waż więk -
szość z nich nie ma re zerw na prze trwa nie sy -
tu acji kry zy so wych, to z ko lei mo że wy wo łać
efekt la wi ny. Sko rzy sta nie z de ro ga cji da moż -
li wość zła go dze nia tych nie ko rzyst nych zja -
wisk.

– M. Du da: – Czy ktoś ma świa do mość kon -
se kwen cji uwa run ko wań Ko mi sji Eu ro pej skiej
do ko rzy sta nia z de ro ga cji? Prze cież one przy -
czy nią się do zwięk sze nia wy dat ków w przed -
się bior stwach...

– Z. Par czew ski: –... i zwięk sze nia przy cho -
dów pol skich kan ce la rii praw nych.

– M. Du da: – Ko rzy sta nie z de ro ga cji bę -
dzie owo co wa ło obo wiąz ko wy mi in we sty cja -
mi da ją cy mi za miast tań szej, droż szą ener gię.

– S. Po rę ba: – In we sty cje są na rzu ca ne tym,
że wpro wa dza my od płat ne upraw nie nia do
emi sji. Ozna cza to, iż in sta la cje dziś jesz cze
opła cal ne, po wpro wa dze niu od płat nych
upraw nień, prze sta ją być opła cal ne. W kon se -
kwen cji, za owo cu je to ko niecz no ścią przed ter -
mi no wej wy mia ny czę ści mo cy. To za tem wy -
wo ła po trze bę in we sty cji, a nie wa run ki ko rzy -
sta nia z de ro ga cji. Uwa żam, że de ro ga cje zła -
go dzą kon se kwen cje wpro wa dze nia płat nych

Dr Zygmunt Parczewski
– Dyrektor w Badania Systemowe

„EnergSys” Sp. z o.o.

Stanisław Poręba
– ekspert w ERNST&YOUNG
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upraw nień do emi sji, po twier dza ją to ana li zy
eko no micz ne.

– Z. Par czew ski: – Je że li de ro ga cje zo sta ną
wdro żo ne, to przy nio są pew ne po zy tyw ne
skut ki. Za owo cu ją m.in. po wsta niem kra jo we -
go pla nu in we sty cyj ne go w elek tro ener ge ty ce.
Po wi nien on zo stać za twier dzo ny przez Ko mi -
sję Eu ro pej ską. Na ile rząd pol ski te dzia ła nia
w elek tro ener ge ty ce ze chce wes przeć, na ile
zaś bę dą go in te re so wa ły je dy nie do dat ko we
wpły wy do bu dże tu, wo bec któ rych ma in ne
pla ny niż zwią za ne z elek tro ener ge ty ką?

– M. Mi ros: – Wo la rzą du jest ta ka, by sko -
rzy stać z de ro ga cji. W tej kwe stii jest na bie żą -
co pro wa dzo na i ko or dy no wa na współ pra ca
z za in ter so wa ny mi re sor ta mi, or ga ni za cja mi
dzia ła ją cy mi w sek to rze elek tro ener ge tycz -
nym, by wcze śniej roz wią zać wszel kie wąt pli -
wo ści ja kie się po ja wią.

– Z. Par czew ski: – Pięk na de kla ra cja, ty le
że nie po twier dzo na wy po wie dzią żad ne go wy -
so kie go przed sta wi cie la rzą du...
• Czy go to wi by li by ście Pań stwo oce nić, ile

w 2013 r. wy nie sie ce na jed nost ki ener gii elek -
trycz nej u wy twór cy?

– Z. Par czew ski: – Po cząt ko wo ok. 270 zł...
– S. Po rę ba: – 280 zł...
• ...czy li 100 zł wię cej niż obec nie wy no si jej

ce na?
– S. Po rę ba: – No jed nak tyl ko 60 zł wię cej

niż obec nie...
– M. Du da: – ...bez uwzględ nie nia de ro ga cji.
• Zwią za nie de ro ga cji z in we sty cja mi spra -

wi, że ten pro ces bę dzie do syć ła twy do ko or dy -
na cji. Bo je śli ktoś ze chce do stać de ro ga cje,
bę dzie mu siał in we sto wać.

– S. Po rę ba: – Więk szość firm ma zbi lan so -
wa ną war tość upraw nień i war tość na kła dów
in we sty cyj nych. Na dziś jest tak, że ma my nie -
zbi lan so wa ne tyl ko 2 mld zł. Bę dzie prze pro -
wa dzo na dru ga tu ra an kiet, praw do po dob nie
po ja wią się no we za da nia, mo gą być wpro wa -
dzo ne me cha ni zmy za stęp cze – wte dy prak -
tycz nie pro blem bę dzie roz wią za ny. Co nie
ozna cza, że bę dzie ła two. Przed Pol ską „dro ga
krzy żo wa” z do pro wa dze niem wnio sku o de ro -
ga cje do speł nie nia wszyst kich wy mo gów UE.
Speł nie nie wa run ków biu ro kra cji unij nej jest
jed nak moż li we. 

De ro ga cje da dzą efek ty dwo ja kie go ro dza ju.
Pierw szy – zła go dze nie tem pa wzro stu cen
ener gii, któ re nie wzro sną zbyt szyb ko. Dru gi
– po wsta nie w elek tro ener ge ty ce im pul su in -
we sty cyj ne go. Oko ło 10 mld eu ro do ta cji w po -
sta ci bez płat nych upraw nień, jest za fik so wa ne,
a więc pew ne je że li nasz wnio sek de ro ga cyj ny
zo sta nie za twier dzo ny przez Ko mi sję Eu ro pej -
ską. To na praw dę po waż ny im puls in we sty cyj -
ny, któ ry za chę ci wie lu in we sto rów, o czym
mo że świad czyć licz ba zgło szeń za dań do kra -
jo we go pla nu in we sty cyj ne go.
• Gdy by wpro wa dzo ny sys tem sta no wił wi -

docz ne za gro że nie dla go spo dar ki kra ju, teo -
re tycz nie moż na za wie sić sto so wa nie pra wa
unij ne go w Pol sce. Ja ką ce nę po li tycz ną moż -
na za pła cić za ta kie dzia ła nie, czy rze czy wi ście

pro blem utra ty kon ku ren cyj no ści do ty czy tyl -
ko pol skiej go spo dar ki i nie jest moż li we zna -
le zie nie so jusz ni ków w ra dy kal nych dzia ła -
niach? 

– Z. Par czew ski: – Mo ra to rium na cza so we
za wie sze nie dzia ła nia w Pol sce pra wa unij ne go
jest moż li we. Sze ro ko ro zu mia ne kon se kwen -
cje ta kiej de cy zji, to od dziel na spra wa. Są dzę,
że po win ni śmy uświa do mić Unii, iż z sys te -
mem na by wa nia upraw nień do emi sji na au -
kcjach, ja ki za cznie obo wią zy wać od 2013 r.,
pew ne sek to ry na szej go spo dar ki po ra dzą so -
bie, szcze gól nie po sia da ją ce trans na ro do wy
cha rak ter, ale in ne nie.

– S. Po rę ba: – Twórz my sce na riu sze trzy -
ma ją ce się jed nak zie mi. Nie ne guj my do tych -
cza so wych wy sił ków w mo der ni za cji go spo -
dar ki. Pol skie hut nic two jest mniej emi syj ne
niż śred nio unij ne. Po dob nie jest z prze my słem
ce men to wym. Je że li więc mo wa o „uciecz ce”
pro duk cji od nas do in nych kra jów, to za gro że -

nie jest ze stro ny kra jów le żą cych po za Unią,
nie wpro wa dza ją cych tak szyb ko ogra ni czeń
emi sji ga zów cie plar nia nych. To za gro że nie
do ty czy wszyst kich kra jów UE i dla te go jest
wpro wa dza ny me cha nizm kwa li fi ko wa nia sek -
to rów do gru py na ra żo nej na uciecz kę pro duk -
cji po za UE. Dla nich są utrzy my wa ne przy -
dzia ły bez re duk cji w ko lej nych la tach.

– M. Du da: – Nie był bym tak spo koj ny.
Na rzecz ca łą nie na le ży pa trzeć nie tyl ko
z punk tu wi dze nia in te re su po szcze gól nych
branż. Na le ży spoj rzeć na kon se kwen cje wzro -
stu cen ener gii z punk tu wi dze nia ca łej go spo -
dar ki – ban kruc twa nie któ rych za kła dów,
wzrost bez ro bo cia. Ce ny ener gii są za gad nie -
niem nie zwy kle czu łym po li tycz nie, nie tyl ko
z punk tu wi dze nia prze my słu, ale i spo łe czeń -
stwa. Bo ję się re ak cji spo łe czeń stwa na wet
przy ist nie niu de ro ga cji, gdy po cząt ko wo tyl -
ko 30% upraw nień bę dzie ku po wa ne na au -
kcjach. Pod wyż ki cen ener gii elek trycz nej
prze wi dy wa ne wcze śniej przez Pań stwa, we -
dług mnie, bar dzo opty mi stycz ne, bę dą sil nie
od czu wal ne za rów no przez go spo dar kę jak
i spo łe czeń stwo. I mo że to sta no wić na ty le
moc ny im puls po li tycz ny, że na sze rzą dy nie
po ra dzą so bie z nim.

– S. Po rę ba: – To jest pe sy mizm nie znaj du -
ją cy żad ne go uza sad nie nia.
• Gdy 7–8 lat te mu ce na jed nost ki ener gii

sprze da wa nej przez wy twór ców wy no si ła bo -
daj 120 zł, wów czas mó wio no, że gdy wzro śnie
do 200 zł, go spo dar ka pad nie. Kosz tu je obec -
nie 200 zł. I co?

– Z. Par czew ski: – Ce ny cze go kol wiek, sa -
me w so bie, nie mó wią nic. Li czą się re la -
cje cen, zwłasz cza do do cho dów. Pro wa dzi li -
śmy w Energ Sys ba da nia, z któ rych wy ni -
ka, że opie ra nie się je dy nie na ela stycz no ści ce -
no wej jest wa dli we i pro wa dzi do wy cią ga -
nia czę sto błęd nych wnio sków. Trze ba wziąć
pod uwa gę rów nież prze wi dy wa ny wzrost do -
cho dów za rów no firm jak i oby wa te li. I mo -
że się oka zać, że w okre ślo nych wa run kach
te wzro sty cen ener gii przej dą ła god nie. Ale
też mo że być ina czej. 

– S. Po rę ba: – I znów wra ca my do czar no -
-bia łe go wi dze nia oto cze nia. Nie po win no się
na si łę szu kać czar nych sce na riu szy ani bia -
łych. Wra ca jąc jesz cze na chwi lę do roz wa żań
nad ewen tu al nym za wie sze niem pra wa unij ne -
go, gdy by śmy nie mo gli so bie po ra dzić z kon -
se kwen cja mi na by wa nia upraw nień do emi sji.
Mo im zda niem nie ma żad nych wąt pli wo ści,
że za wie sze nie pra wa unij ne go o wie le bar -
dziej ob ni ży ło by wzrost go spo dar czy niż kosz -
ty na by wa nia upraw nień do emi sji. Za gro że nia
ist nie ją, ale moż na, mo im zda niem, upo rać się
z ni mi. Przede wszyst kim od bior cy ener gii
mu szą mieć wy raź ne sy gna ły o wzro ście kosz -
tów za opa trze nia w ener gię elek trycz ną i cie -
pło. Już te raz po win ni śmy stop nio wo pod no sić
ce ny. 

– M. Du da: – Ale my nie ma my cza su na ła -
god ne, stop nio we pod no sze nie cen ener gii.
Jest 2011 r., a za „chwi lę” bę dzie rok 2013.

Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
– PW

Sławomir Krystek
– Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej Energetyki

i Ochrony Środowiska



– M. Mi ros: – Rząd ro bi w tych spra wach co
mo że. Ale po wiedz my so bie szcze rze, bez
współ pra cy z przed sta wi cie la mi sek to ra elek -
tro ener ge tycz ne go oraz in nych sek to rów go -
spo dar ki – i nie tyl ko w kra ju, ale tak że na róż -
nych fo rach Unii – sku tecz ność je go dzia łań
jest mniej sza niż mo gła by być.
• W tym miej scu na le ży po sta wić, już nie

wia do mo któ ry raz, py ta nie: dla cze go pol skie
śro do wi sko elek tro ener ge tycz ne do dziś nie
ma swe go biu ra w Bruk se li?

– M. Mi ros: – No wła śnie... Jest aż wręcz
za dzi wia ją ce, że pod czas róż nych spo tkań
w Bruk se li, w trak cie któ rych roz pa try wa ne są
spra wy elek tro ener ge ty ki, z róż nych kra jów
jest po kil ku przed sta wi cie li sek to ra, a z Pol ski
nie ma ani jed ne go. To jest nie do przy ję cia. Sa -
mo mó wie nie o pro ble mach, to za ma ło, sek tor
mu si za cząć dzia łać.

– M. Du da: – O tym, że re pre zen ta cja lob -
bin go wa pol skie go sek to ra elek tro ener ge tycz -
ne go w Bruk se li jest żad na, mó wi my od daw -
na.

– Z. Par czew ski: – Od po wie dzial ność za to
po no szą za rów no sa mo rząd go spo dar czy dzia -
ła ją cy w elek tro ener ge ty ce, jak i rząd.

– M. Du da: – Mam ro ze zna nie w tym jak to
wy glą da w Da nii. Duń czy cy ma ją swo ich lob -
by stów we wszyst kich dy rek to ria tach Ko mi sji
Eu ro pej skiej. Efekt? Kto wie czy re la tyw nie
nie do sta ją naj wię cej środ ków z UE na roz wój
ener ge ty ki od na wial nej. Zwróć my tak że uwa -
gę na to, że w or ga ni za cjach lob bin go wych
w Bruk se li czę ściej spo ty ka się przed sta wi cie li
du żych or ga ni za cji go spo dar czych, niż przed -
sta wi cie li sa mo rzą du go spo dar cze go.

– Z. Par czew ski: – Szko da, że nie uda ło się
nam po ru szyć wszyst kich za gad nień ja kie Re -

dak cja za pla no wa ła do dys ku sji. Ale pla ny te
by ły chy ba zbyt am bit ne. Szcze gól nie cie ka we
mo gło być roz wa że nie dy le ma tu czy w obec -
nych uwa run ko wa niach war to roz po czy nać bu -
do wę no wych blo ków wę glo wych. My ślę, że
war to, trze ba jed nak speł nić wie le wa run ków,
aby mia ło to sens. Co zaś ty czy pro ble mów,
o któ rych tu mó wi li śmy, to więk szość z nich na -
py ta li śmy so bie sa mi, a w szcze gól no ści za nie -
cha nia mi i/lub opóź nie nia mi w dzia ła niach pol -
skie go rzą du. Nie mam tu na my śli ja kie goś jed -
ne go lecz ko lej ne rzą dy na prze strze ni lat, któ -
rym bra ko wa ło per spek ty wicz ne go i stra te gicz -
ne go my śle nia oraz zro zu mie nia in te re su kra ju
w od nie sie niu do elek tro ener ge ty ki. W na szej
ener ge ty ce mu si my się bar dzo szcze gó ło wo
przyj rzeć spra wom fun da men tal nym. Roz da -
łem Pań stwu wy kres ob ra zu ją cy tzw. ślad eko -
lo gicz ny, tzn. ile czło wiek z da ne go kra ju, ko -
rzy sta jąc z za so bów eko lo gicz nych, po wo du je
szkód śro do wi sko wych. Pol ska jest pod tym
wzglę dem gru bo po ni żej śred niej unij nej. Uwa -
żam, że te go ty pu po szu ki wa nia, z uza sad nie -
nia mi sa mo rząd go spo dar czy po wi nien wy mu -
szać na rzą dzie, by po wsta wa ły wskaź ni ki sta -
wia ją ce nas wo bec Unii w lep szej sy tu acji niż
ma to miej sce obec nie. Pew ne roz wią za nia unij -
ne są bo wiem po chod ną da nych uśred nio nych.
A te są, nie ste ty, naj czę ściej nie ko rzyst ne dla
Pol ski – szcze gól nie w ener ge ty ce.

– M. Du da: – Przyj mu je my sys tem opra co -
wa ny przez or ga ny UE ja ko „da ny przez Bo -
ga”. To się mu si źle skoń czyć. Gdy by te ce le,
nor ma ty wy do ty czy ły no wych obiek tów, sy tu -
acja wy glą da ła by zu peł nie ina czej. Idea ogra -
ni cze nia emi sji CO2 na bra ła by wów czas zu peł -
nie in ne go wy mia ru. Ucier pia ła by szyb kość
roz wią za nia te go pro ble mu, ale nie po mier nie
wzro sła by sku tecz ność.

– S. Po rę ba: – Moż na bar dzo dłu go dys ku -
to wać, któ ra dro ga po stę po wa nia jest bar dziej
sku tecz na. Zga dzam się, że Unia nie co prze sa -
dza z tem pem wpro wa dza nia zmian. To no -
wość w dzia ła niach Unii, bo do tych czas, gdy
by ły wpro wa dza ne no we stan dar dy emi syj ne,
po wo du ją ce do dat ko we kosz ty, to czas ich
wdra ża nia był do syć dłu gi. Od no śnie re duk cji
CO2 pa nu je du ża nie cier pli wość, któ ra owo cu -
je nie naj wyż szą ja ko ścią wdra ża nych roz wią -
zań. W per spek ty wie dłu go ter mi no wej te roz -
wią za nia trze ba bę dzie nie wąt pli wie udo sko na -
lać. W per spek ty wie zaś śred nio ter mi no wej
uwa run ko wa nia są, ja kie są. I w ich ra mach ne -
ga ty wy trze ba bę dzie mi ni ma li zo wać, zaś po -
zy ty wy – mak sy ma li zo wać. Tak by bi lans wy -
szedł przy naj mniej na ze ro, a być mo że na lek -
ki plus. Wi dzę na to szan se, ale mu si my sa mi
wy ka zy wać więk szą ak tyw ność. Od dzie się ciu
lat ca ły pol ski sek tor elek tro ener ge tycz ny nie
mo że za pew nić środ ków na swe go przed sta wi -
cie la w Bruk se li. Po je dyn cze fir my, ta kie jak
Vat ten fall, EdF czy RWE stać na trzech – czte -
rech. Nie dziw my się, że in te re sy pol skiej elek -
tro ener ge ty ki nie za wsze są trak to wa ne rów no -
rzęd nie.
• Dzię ku je my za roz mo wę.

* Wskaź nik hek ta ry/oso bę in for mu je o za po trze bo wa niu (kon sump cji) po wierzch ni czyn nej bio lo gicz nie
(zdol nej do re ge ne ra cji) w da nym kra ju (w hek ta rach), przy pa da ją cej na oso bę (ca pi ta). Za sad ni cza trud -
ność in ter pre ta cyj na wią że się z me to dy ką sza co wa nia tej po wierzch ni bio lo gicz nie zdol nej do re ge ne ra cji
– co mo że być dys ku syj ne, ale jest sto so wa ne w ska li mię dzy na ro do wej od daw na. I obec nie z grub sza jest
ak cep to wa ne w świe cie. Ist nie je moż li wość róż nej in ter pre ta cji wpły wu kon sump cji w da nym kra ju w po wią -
za niu ze „śla dem eko lo gicz nym”. Przy kła dem jest kil ka kra jów skan dy naw skich, w któ rych ślad jest wy so ki
(Szwe cja, Fin lan dia), ale ma ją ma ło lu dzi, a dość spo re po wierzch nie i zie lo ne (la sy, wo da). Ma ją więc
w swo im kra ju nad wyż kę bio lo gicz nej zdol no ści re ge ne ra cyj nej.
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– Dzia ła nia na rzecz po pra wy bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go, to je den
z prio ry te tów na nad cho dzą cą pre zy den cję Pol ski w Unii. Mię dzy in ny mi od te -
go jak wy ko rzy sta my środ ki na ener ge ty kę w Pro gra mie Ope ra cyj nym In fra -
struk tu ra i Śro do wi sko, za le żeć bę dzie wy so kość fun du szy ja kie Unia prze zna -
czy na ten sek tor w przy szłym bu dże cie – pod kre ślił Adam Ździe bło, wi ce mi -
ni ster roz wo ju re gio nal ne go, pod czas zor ga ni zo wa nej 16 mar ca 2011 r.,
w Cen trum Na uki Ko per nik w War sza wie, kon fe ren cji „Pro gram In fra struk -
tu ra i Śro do wi sko na pół met ku – ener ge ty ka”.

Jej ce lem by ła wy mia na do świad czeń po mię dzy in sty tu cja mi i be ne fi cjen -
ta mi sek to ra ener ge ty ki, pre zen ta cja efek tów wdra ża nia Pro gra mu In fra struk -
tu ra i Śro do wi sko, a tak że dys ku sja na te mat przy szło ści wspar cia sek to ra
ener ge ty ki z Fun du szy Eu ro pej skich.

W ra mach prio ry te tów zwią za nych z bez pie czeń stwem i efek tyw no ścią
ener ge tycz ną oraz od na wial ny mi źró dła mi ener gii Pro gra mu In fra struk tu ra
i Śro do wi sko, do tych czas pod pi sa nych zo sta ło 78 umów o do fi nan so wa nie
na kwo tę 2,4 mld zł (bli sko 34 % alo ka cji), z cze go naj więk sza część wspar cia
z Fun du szy Eu ro pej skich przy zna na zo sta ła na bu do wę ga zo cią gów re ali zo wa -
nych przez spół kę OGP Gaz -Sys tem SA, pod ziem nych ma ga zy nów ga zu,
w któ rych in we sto rem jest PGNiG SA i pro jek ty z za kre su od na wial nych źró -
deł ener gii, tj. bu do wę farm wia tro wych i bio ga zo wi. Naj wię cej umów o do fi -
nan so wa nie, bo aż 34, za war to z be ne fi cjen ta mi mniej szych pro jek tów obej -
mu ją cych ter mo mo der ni za cję obiek tów uży tecz no ści pu blicz nej re ali zo wa -
nych głów nie przez jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go. 

Do tych cza so wy po stęp w za wie ra niu umów dla pro jek tów ener ge tycz nych
uwa run ko wa ny był kwe stia mi no ty fi ka cji po mo cy pu blicz nej – czy to in dy wi -
du al nej, czy też w po sta ci wy da nia sto sow nych roz po rzą dzeń, bez któ rych nie
by ło moż li wo ści ogło sze nia kon kur sów lub też prze pro wa dze nia peł nej oce ny.

Dzię ki prze pro wa dze niu tych dzia łań, w 2011 r. pla no wa ne jest osią gnię cie
kon trak ta cji na po zio mie ok. 70% do stęp nej alo ka cji dla sek to ra ener ge ty ki
i pod pi sa nie ko lej nych umów w za kre sie od na wial nych źró deł ener gii, a tak że
bu do wa Ter mi na lu LNG w Świ no uj ściu, czy ostat niej umo wy na bu do wę ga -
zo cią gu.

W ra mach sek to ra ener ge ty ki PO IiŚ na in we sty cje ma ją ce na ce lu zmniej -
sze nie od dzia ły wa nia ener ge ty ki na śro do wi sko oraz bez pie czeń stwo ener ge -
tycz ne, prze zna czo no łącz nie 6,8 mld zł (ok. 6% ca ło ści alo ka cji fi nan so wej
Pro gra mu).

– Do koń ca te go ro ku war tość wy dat ków zre fun do wa nych w in we sty cjach
unij nych w Pol sce wy nie sie ok. 100 mld zł. Od 2008 r. pol ska go spo dar ka jest
więc co dzien nie za si la na kwo tą śred nio ok. 68 mln zł w ra mach po li ty ki spój -
no ści Unii. Pra wie po ło wa pro jek tów re ali zo wa na jest w ra mach PO In fra -
struk tu ra i Śro do wi sko – mó wił wi ce mi ni ster Adam Ździe bło.

Zna cze nie te go Pro gra mu dla kra ju po ka zu je licz ba pro jek tów, któ re za li -
cza ne są do tzw. in we sty cji przy szło ści. Cho dzi tu głów nie o przed się wzię cia
w sek to rze trans por to wym, ener ge tycz nym i wod no -ka na li za cyj nym. Spo -
śród 40 naj więk szych in we sty cji w kra ju, któ re ma ją być ukoń czo ne w la -
tach 2011-2015, po nad po ło wa jest fi nan so wa na z PO IiŚ. 13 z nich sta no wią
pro jek ty dro go we i ko le jo we.

– Je ste śmy w miej scu, w któ rym wy si łek be ne fi cjen tów i in sty tu cji po wi nien
być skie ro wa ny na re ali za cję pro jek tów. Wi dać to już w wy ni kach za ze szły rok.
Plan cer ty fi ka cji wy dat ków w Ko mi sji Eu ro pej skiej w Pro gra mie wy ko na li śmy
w 111% – pod kre śla wi ce mi ni ster Ździe bło. 

Do re ali za cji za twier dzo no po nad 1200 przed się wzięć o łącz nej war to ści
prze kra cza ją cej 107 mld zł. Naj wię cej pro jek tów re ali zo wa nych jest w sek to -
rze śro do wi ska – 450, bli sko 300 w sek to rze zdro wia, pra wie 100 w trans por -
cie, 56 w kul tu rze oraz ok. 80 w sek to rze ener ge ty ki. Pod ko niec 2010 r. re ali -
za cja Pro gra mu osią gnę ła pół me tek. W dys po zy cji m.in. sa mo rzą dów, przed -
się bior ców, in sty tu cji kul tu ry, ochro ny zdro wia i uczel ni wyż szych jest obec -
nie po nad 60 mld zł, co sta no wi ok. 55% bu dże tu unij ne go Pro gra mu.
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EKOLOGIA

Unijne inwestycje
w bezpieczeństwo

energetyczne

X I I I  S Y M P O Z J U M
I n f o r m a c y j n o  –  S z k o l e n i o w e

Urz d Dozoru Technicznego

P AT R O N AT  M E D I A L N Y:  Energetyka
 Przegl d Energetyczny
 Nowa Energia
 Dozór Techniczny

O R G A N I Z A C J A :

P AT R O N AT  H O N O R O W Y :

Zarz dzanie Maj tkiem Produkcyjnym 
Grupy Elektrowni

KATOWICE, HOTEL ANGELO, 6 – 7.10.2011 r.

DIAGNOSTYKA 
I REMONTY URZ DZE  

CIEPLNO-MECHANICZNYCH 
ELEKTROWNI

P R Z Y  W S P Ó P R A C Y :

 Po udniowy Koncern Energetyczny S.A. Grupa Tauron
 EDF Polska CUW Sp. z o.o.
 Va  enfall Heat Poland S.A.
 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 
 Grupa Kapita owa ENEA, Elektrownia „Kozienice” S.A. 
 ENERGA Elektrownie Ostro ka S.A. 
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T E M AT Y K A  S Y M P O Z J U M

 Organizacja zarz dzania maj tkiem produkcyjnym

 Zarz dzanie diagnostyk  i remontami poprzez Centrum 
Us ug Wspólnych

 Diagnostyka, jako podstawa wiedzy o stanie technicznym 
urz dze

 Zarz dzanie informacj  i wiedz

 Stan techniczny urz dze , jako wa na cz  wiedzy 
korporacyjnej

 Systemy zarz dzania wiedz , jako wsparcie przed u ania 
czasu pracy urz dze

 Informatyczne wsparcie systemów diagnostycznych 
i zarz dzania wiedz



Dy rek ty wa unij na jed no znacz nie okre śla ja ki udział w pro -
duk cji ener gii ma ją mieć źró dła od na wial ne. W Pol sce, zda -
niem wie lu eks per tów, naj więk szy w nich udział po win na
mieć bio ma sa – głów nie ja ko pa li wo dla bio ga zow ni rol ni -

czych. Nic dziw ne go, że w mię dzy na ro do wej kon fe ren cji Bio gaz
– ce le, po ten cjał i pro mo cja w Eu ro pie Cen tral nej wzię ło udział
po nad 100 osób.

Kon fe ren cję, czy li 4Bio mass Trans na tio nal Fo rum on Bio gas,
zor ga ni zo wał 7 kwiet nia w gma chu Mi ni ster stwa Go spo dar ki In -
sty tut Ener ge ty ki we współ pra cy z nie miec ki mi Mi ni ster stwem
Śro do wi ska, Ochro ny Przy ro dy i Bez pie czeń stwa Nu kle ar ne go
oraz Agen cją Od na wial nych Źró deł Ener gii, pod ho no ro wym pa -
tro na tem Wal de ma ra Paw la ka, wi ce pre mie ra i mi ni stra go spo -
dar ki i Mar ka Sa wic kie go, mi ni stra rol nic twa i roz wo ju wsi. Ce -
lem kon fe ren cji, któ rej za ło że nia omó wił dr hab. inż. Ja cek Wań -
ko wicz, dy rek tor In sty tu tu Ener ge ty ki, by ło przed sta wie nie stra te -
gii państw człon kow skich UE w ob sza rze bio ga zu oraz dys ku sja
nad zwięk sze niem zrów no wa żo ne go wy ko rzy sta nia bio ga zu
w Eu ro pie Środ ko wej. Pod czas kon fe ren cji zo sta ły za pre zen to wa -
ne i prze dys ku to wa ne do świad cze nia i kie run ki roz wo ju ryn ku bio -
ga zo we go w Pol sce, Niem czech, Au strii, we Wło szech, Cze chach,
na Wę grzech i Sło we nii.

– Od na wial ne źró dła ener gii sta no wią jed no z wy zwań okre ślo -
nych w „Po li ty ce ener ge tycz nej Pol ski do ro ku 2030”. Do ku ment
o cha rak te rze rzą do wym jest wy znacz ni kiem dzia łań dla ad mi ni -
stra cji pu blicz nej, któ ra po przez swo je de cy zje i dzia ła nia bę dzie
wspie ra ła roz wój OZE – po wie dział Ja nusz Pi li tow ski, za stęp ca
dy rek to ra De par ta men tu Ener ge ty ki Mi ni ster stwa Go spo dar ki.
– W 2010 r. mi ni ster go spo dar ki, wspól nie z mi ni strem rol nic twa
i roz wo ju wsi, przy go to wał do ku ment „Kie run ki roz wo ju bio ga -
zow ni rol ni czych w Pol sce”. Chce my, po przez je go upo wszech nie -
nie oraz okre ślo nych w nim dzia łań i ce lów, wspie rać roz wój bio -
ga zow ni rol ni czych w Pol sce. Dzia ła nia ma ją cha rak ter wie lo -
aspek to wy, a jed nym z nich są rów nież kon fe ren cje i spo tka nia, któ -
re or ga ni zu je świat na uki, in sty tu ty na uko wo -ba daw cze, or ga ni za -
cje biz ne so we, a tak że ad mi ni stra cja pu blicz na. Bio ga zow nie rol -
ni cze sta no wią ele ment roz wo ju go spo dar ki zrów no wa żo nej, rol -
nic twa i in fra struk tu ry rol nej. Z punk tu wi dze nia bi lan su ener gii
zie lo nej w sto sun ku do wy two rzo nej ener gii fi nal nej waż ne są
aspek ty ener ge tycz ne, gdyż – rów nież w do ku men tach rzą do wych
– ma my okre ślo ne ce le, któ re są po chod ną dy rek tyw unij nych,
w tym naj istot niej szej: o wspie ra niu i roz wo ju od na wial nych źró -
deł ener gii. Kra jo wy plan dzia łań za kła da bar dzo istot ną dy na mi -
kę w za kre sie ich roz wo ju. Bio ga zow nie są też na pew no jed nym
z istot nych skład ni ków i ele men tów, któ re przy czy nią się do osią -
gnię cia ce lu w 2020 r.

Na stro nie in ter ne to wej Mi ni ster stwa Go spo dar ki zo sta nie
umiesz czo ny prze wod nik dla po ten cjal nych in we sto rów oraz już
bu du ją cych bio ga zow nie rol ni cze. Do ku ment, przy go to wa ny
wspól nie z In sty tu tem Ener ge ty ki Od na wial nej, ma za wie rać wie -
le wska zó wek, któ re in we sto rom po mo gą w przy go to wa niu biz ne -
spla nu. A tak że zmi ni ma li zo wać róż ne go ty pu ba rie ry, któ re na po -
tka li in ni przed się bior cy w trak cie re ali za cji in we sty cji. Oczy wi -
ście naj waż niej sze wią żą się z uzgod nie nia mi o cha rak te rze śro do -
wi sko wo -spo łecz nym i fi nan so wa niem tej dzia łal no ści.

Ka zi mierz Żmu da, za stęp ca dy rek to ra De par ta men tu Ryn ków
Rol nych w Mi ni ster stwie Rol nic twa i Roz wo ju Wsi, po wie dział,
że ener ge ty ka od na wial na jest po strze ga na w Mi ni ster stwie ja ko
ener ge ty ka roz pro szo na i zaj mu je waż ne miej sce w je go po li ty ce
i dzia ła niach. 

– W ra mach ener ge ty ki od na wial nej waż ne miej sce zaj mu je
ener ge tycz ne wy ko rzy sta nie bio ma sy po cho dze nia rol ni cze go. Ma -
jąc na uwa dze pod sta wo we ce le sta wia ne przed rol nic twem, czy li
za pew nie nie wy star cza ją cej ilo ści żyw no ści o okre ślo nej, wy so kiej
ja ko ści, jest oczy wi ste, że bar dzo du żą wa gę przy kła da my do wy ko -
rzy sta nia pro duk tów ubocz nych i po zo sta ło ści z rol nic twa, prze my -
słu rol no -spo żyw cze go. Uwa ża my, że pro wa dzo ne dzia ła nia do ty -
czą ce wy ko rzy sta nia ener ge tycz ne go bio ma sy po cho dze nia rol ni -
cze go nie wy star cza ją by osią gnąć suk ces. W na szej oce nie wspól -
na po li ty ka rol na, w czę ści do ty czą cej ener ge tycz ne go wy ko rzy sta -
nia bio ma sy rol ni czej, po win na być ści śle sko re lo wa na ze wspól ną
po li ty ką kli ma tycz no -ener ge tycz ną i wspól ną po li ty ką fi nan so wą.
Po dzie la my po gląd, że bio ma sę na le ży po zy ski wać zgod nie z wy -
mo ga mi zrów no wa żo nej pro duk cji, jak też prze strze gać za cho wa -
nia bio róż no rod no ści na ob sza rach wiej skich. Ale uwa ża my, że nie
ma po wo dów, aby prze pi sy wy ni ka ją ce z dy rek tyw opra co wy wa -
nych w ra mach po li ty ki kli ma tycz no -ener ge tycz nej nad mier nie nie
kom pli ko wa ły te go, co jest re gu lo wa ne we wspól nej po li ty ce rol -
nej. 

Ker stin Schil cher, z au striac kiej Agen cji Ener gii, przy bli ży ła
ce le pro jek tu 4Bio mass, któ ry jest wdra ża ny w ra mach unij ne go
pro gra mu IN TER REG IV B 2007–2013 i do dat ko wo do fi nan so -
wy wa ny przez Eu ro pej ski Fun dusz Roz wo ju Re gio nal ne go.
W pro jek cie uczest ni czy 7 kra jów (Niem cy, Cze chy, Wę gry, Sło -
we nia, Wło chy, Au stria i Pol ska) – w Pol sce part ne ra mi są AGH
i In sty tut Ener ge ty ki.

– Ce lem pro jek tu jest pro mo wa nie w Eu ro pie Środ ko wo -
-Wschod niej ener gii po zy ski wa nej z bio ma sy i po ka zy wa nie prak -
tycz nych za sto so wań bio ener gii, a na sze głów ne za da nia to wspie -
ra nie po li ty ki bio ener ge tycz nej (jak uzy skać do fi nan so wa nie, jak
po ko ny wać ba rie ry itp.) i dzia ła nia zwią za ne z pod łą cze niem tych
źró deł do sie ci – wy ja śnia ła Ker stin Schil cher. – Stwo rzy li śmy mię -
dzy na ro do wa gru pę, któ rej człon ko wie uczest ni czy li w warsz ta tach
i kon fe ren cjach zor ga ni zo wa nych w Bu da pesz cie (2009), Ber li nie
i Wied niu (2010). Na stęp ne, po war szaw skim, mię dzy na ro do we
Fo rum za pla no wa li śmy za rok w Ber li nie. Pro jekt bę dzie re ali zo -
wa ny przez 36 mie się cy (XII ‘2009 – XI ‘2011), ale wnio sko wa li -
śmy o prze dłu że nie go o pół ro ku i już wie my, że na sza proś ba zo -
sta nie speł nio na.

Dzia łal ność bio ga zow ni w kil ku kra jach eu ro pej skich za pre zen -
to wał dr Ar thur Wel lin ger, pre zy dent za ło żo nej w lu tym 2009 r.
w Bel gii Eu ro pe an Bio gas As so cia tion (zrze sza 22 or ga ni za cje na -
ro do we oraz 13 firm i in sty tu tów ba daw czych z 20 kra jów), dy rek -
tor ge ne ral ny szwaj car skie go Sto wa rzy sze nia Bio ga zu, przed sta -
wio ny ja ko pio nier i spe cja li sta w za kre sie bio ma sy i bio ga zu.

W Eu ro pie 50% bio ga zu pro du ku ją Niem cy, w któ rych na po -
cząt ku de ka dy do mi no wa ły ma łe bio ga zow nie o mo cy po ni żej
70 kW, ale w 2009 r. więk szość mia ła już moc do 500 kW. Dzia -
ła ły też in sta la cje o mo cy na wet po wy żej 1 MW. Wzrost ich licz-
by i mo cy był efek tem zmian w ta ry fie, a więc – jak pod kre ślił Ar -
thur Wel lin ger – dzia łań po li tycz nych. Ale istot ne są nie tyl ko sub -
wen cje i ta ry fy – li czy się biz nes. Je go opła cal ność spra wi ła, że
w 2009 r. w Niem czech pra co wa ło 4 900 bio ga zow ni rol ni czych
o łącz nej mo cy 1900 MW, któ re wy pro du ko wa ły 599 kWh ener gii
elek trycz nej/miesz kań ca. A w 2010 r. by ło już 6 tys. bio ga zow ni
o mo cy 2280 MW, któ re wy pro du ko wa ły 781 kWh ener gii elek -
trycz nej/per ca pi ta.

Pod tym wzglę dem Niem cy są eu ro pej skim li de rem: 51,5
toe/1000 miesz kań ców, gdy śred nia UE wy no si 16,7. Dru gie miej -
sce za ję ła Wielka Bry ta nia – 27,8; a ko lej ne: Luk sem burg – 24,5;
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Au stria – 19,7, Da nia – 18,0. Pol ska zna la zła się na 20. miej scu
– 2,6 toe/1000 miesz kań ców. Sy tu acja się zmie nia je śli uwzględ ni -
my rów nież pro duk cję bio ga zu w oczysz czal niach ście ków
i na wy sy pi skach od pa dów. Ow szem, Niem cy są wciąż li de rem,
ale ko lej ne miej sca za ję li Luk sem burg, Au stria, Da nia, Ho lan dia,
Cze chy, Szwe cja, Bel gia, Sło we nia i Wlk, Bry ta nia. Pol ska w tym
ran kin gu awan so wa ła na miej sce 16. 

Z przed sta wio nych da nych wy ni ka, że w Au strii pra cu je ok. 600
za kła dów pro du ku ją cych z róż ne go bio ga zu 1870 GWh rocz nie,
w Da nii – 167 (1 165 GWh), Cze chach – 264 (1510 GWh),
Wielkiej Bry ta nii – 554 (23 500), w Pol sce – 130 (1370 GWh): 11
bio ga zow ni rol ni czych (ok. 150 GWh/rocz nie) wy bu do wa nych
w cią gu 3 lat, 73 na wy sy pi skach i 46 w oczysz czal niach ście ków. 

Co da lej? – Efek tem dy rek ty wy RED 2009/28/WE, tzw, NRE AP
(Na tio nal Re ne wa ble Ener gy Ac tion Plan), na zy wa nej tak że dy rek -
ty wą 20/20/20, bę dzie zwięk sze nie pro duk cji bio ga zu. Nie ste ty, do -
pie ro kil ka państw już wy zna czy ło kon kret ne ce le oraz nic się w niej
nie mó wi o za sto so wa niu bio ga zu – ja ko od po wied ni ka LBG/LNG
– do na pę du sa mo cho dów – uwa ża Ar thur Wel lin ger.

W przy pad ku Au strii, któ rą za li czył do kla sycz nych kra jów bio -
ga zo wych, ce lem wy zna czo nym do osią gnię cia w 2015 r. jest po -
dwo je nie pro duk cji zie lo nej ener gii (do 15%). W re ali za cji tych
pla nów po mo że zwięk szo ne wspar cie fi nan so we z 17 do 21 mln
eu ro rocz nie oraz usta le nie gwa ran to wa nej przez 15 lat sta łej ce ny
(zie lo nej ta ry fy) na ener gię z bio ga zu na po zio mie 0,13–0,18 eu -
ro/kWh, tj. wyż szej o 1–3 eu ro cen ty/kWh. Tak że w Da nii za gwa -
ran to wa no ta ry fy na po zio mie 0,103 eu ro/kWh, a in we sty cje
wspar to sub wen cja mi. Obec nie bu do wa ne są 4 du że za kła dy, któ -
re umoż li wią zmniej sze nie ilo ści od pa dów zwie rzę cych o 50%.
Łącz nie z ga zu bę dzie pro du ko wa ne 3 336 MWh ener gii (obec nie
– 1168 MWh).

Je śli cho dzi o Pol skę, to – zda niem Ar thu ra Wel lin ge ra – tak na -
praw dę nie ma zie lo nych ta ryf (nie ma ją ich jesz cze Ru mu nia
i Szwe cja). – Ow szem są tę czo we cer ty fi ka ty, ale nikt nie wie co
one ozna cza ją. Po za tym ich okres waż no ści jest zbyt krót ki, więc
nie są czyn ni kiem sty mu lu ją cym. Wi dzę ba rie ry, a nie si łę na pę do -
wą.

Roz wój ener ge ty ki opar tej o bio gaz do 2020 r. omó wił To -
masz Pań czy szyn, ko or dy na tor ze spo łu ds. bio pa liw w Mi ni -
ster stwie Go spo dar ki, któ ry opra co wu je po li ty kę bio ener ge tycz -
ną Pol ski. Za ło żo no w niej, że ok. 10% ener gii bę dzie po cho dzi -
ło z bio pa liw. Osią gnię cie te go ce lu bę dą wspie rać ko lo ro we cer -
ty fi ka ty.

– Mi ni ster stwo zda je so bie spra wę, że wspar cie OZE ma wie -
le za let, ale i wad, któ re zo sta ną wy eli mi no wa ne pod czas im ple -
men ta cji dy rek ty wy o OZE. Przede wszyst kim cho dzi o zsyn chro -
ni zo wa nie okre su wspar cia z pro ce sem in we sty cyj nym i cza sem
eks plo ata cji oraz wpro wa dze nie me cha ni zmów, któ re zróż ni cu ją
po ziom wspar cia w za leż no ści od okre su użyt ko wa nia da nej in -
sta la cji, ro dza ju tech no lo gii i in nych czyn ni ków ma ją cych
wpływ na jej efek tyw ność i eko no micz ność. Pro mo wa ne bę dą in -
sta la cje do pro duk cji bio ga zu rol ni cze go i pro duk cja bio pa liw
dru giej ge ne ra cji. W re ali za cji in we sty cji swo istym ko łem za ma -
cho wym są i bę dą środ ki UE. Oczy wi ście, ma my świa do mość, że
per spek ty wa 2007–2013 do bie ga koń ca i te środ ki się koń czą.

Dla te go w re sor cie trwa ją pra ce nad in ny mi me cha ni zma mi, któ -
re za chę cą ban ki do więk sze go wspar cia tych in we sty cji i udzie -
la nia pre fe ren cyj nych kre dy tów – po wie dział To masz Pań czy -
szyn.

A głów ne ce le „Kie run ków roz wo ju bio ga zow ni rol ni czych
do ro ku 2020” to m.in. zi den ty fi ko wa nie róż nych ba rier o cha rak -
te rze ad mi ni stra cyj no -praw nym, któ re prze szka dza ją w roz wo ju
i za pro po no wa nie roz wią zań, któ re ten sys tem udroż nią. Obec nie
pro ces in we sty cyj ny w Pol sce trwa na wet 3 la ta. Część z tych ba -
rier wy eli mi no wa no w zno we li zo wa nej usta wie Pra wo ener ge -
tycz ne, w któ rej zde fi nio wa no bio gaz rol ni czy ja ko pa li wo ga zo we
otrzy my wa ne z su row ców rol ni czych, pro duk tów ubocz nych rol nic -
twa, płyn nych lub sta łych od cho dów zwie rzę cych, pro duk tów
ubocz nych lub po zo sta ło ści prze my słu rol no -spo żyw cze go lub bio -
ma sy le śnej w pro ce sie fer men ta cji me ta no wej. 

Po nie waż in we sto ra mi, zwłasz cza mi kro ga zow ni, mo gą być rol -
ni cy, więc uprosz czo no pro ce du ry, m.in. usta lo no, że pro duk cja
bio ga zu rol ni cze go nie wy ma ga kon ce sji URE – wy star czy wpis
do re je stru pro wa dzo ne go przez Agen cję Ryn ku Rol ne go. Zno we -
li zo wa ne Pra wo ener ge tycz ne po zwa la na za tła cza nie bio ga zu rol -
ni cze go do ga zo wej sie ci dys try bu cyj nej, ale przed się bior cy cze ka -
ją na roz po rzą dze nie wy ko naw cze umoż li wia ją ce prze li cza nie wy -
pro du ko wa ne go i wpro wa dzo ne go do obie gu bio ga zu na jed nost ki
po zwa la ją ce uzy skać cer ty fi kat.

– Są dzę, że go to we już roz po rzą dze nie wkrót ce uzy ska no ty fi ka -
cję Ko mi sji Eu ro pej skiej i od czerw ca za cznie obo wią zy wać – za -
de kla ro wał To masz Pań czy szyn. 

Zda niem przed sta wi cie la MG bar dzo istot na jest pro mo cja oraz
ak cje in for ma cyj no -szko le nio we, bo wciąż bio ga zow nia rol ni cza
jest eg zo tycz nym ele men tem pol skie go kra jo bra zu. Ich bu do wie
sprze ci wia ją się lo kal ne spo łecz no ści, któ re np. bo ją się, że du ża
in sta la cja zin ten sy fi ku je trans port. Ale w więk szo ści przy pad ków
są to lę ki ir ra cjo nal ne, bo oba wia ją się, że bio ga zow nia mo że wy -
buch nąć, za truć wo dy grun to we, czy bę dzie wy dzie lać odo ry, co
ob ni ży ce ny nie ru cho mo ści.

– Cel jest am bit ny: wy bu do wa nie do 2020 r. bio ga zow ni w każ -
dej gmi nie, któ ra ma ku te mu wa run ki. Li czy my, że in sta la cje po -
zwo lą na lep sze wy ko rzy sta nie ob sza rów Na tu ra 2000, zwięk szą
do cho dy rol ni ków i gmi ny – uwa ża To masz Pań czy szyn.

Z da nych MRiRW wy ni ka, że teo re tycz ny po ten cjał Pol ski po -
zwa la na pro du ko wa nie 5 mld m3 bio ga zu ze sta łych i płyn nych
od pa dów rol ni czych uzu peł nio nych ro śli na mi ener ge tycz ny mi
upra wia ny mi na po wierzch ni 700 tys. ha. Na to miast re al ny po -
ten cjał to ok. 1,7 mld m3 bio ga zu/rocz nie, co sta no wi mniej
niż 10% ga zu zu ży wa ne go w kra ju. Ale na te re nach wiej skich je -
go zu ży cie wy no si ok. 500 mln m3, a więc po daż by ła by wyż sza
od lo kal ne go po py tu, stąd zgo da na wtła cza nie bio ga zu rol ni cze -
go do sie ci.

Sek tor bio ga zow ni w Pol sce przed sta wi ła dr Mag da le na Ro -
gul ska z Prze my sło we go In sty tu tu Mo to ry za cji (PI MOT), któ -
ry 1.01.2011 r. po łą czył się z In sty tu tem Pa liw i Ener gii Od na -
wial nej. I tak w 2009 r., wg da nych URE, w Pol sce dzia ła ło 125
in sta la cji pro du ku ją cych ener gię elek trycz ną i ciepl ną, z cze go 73
na skła do wi skach od pa dów (o łącz nej mo cy 39,99 MW), 46
w oczysz czal niach ście ków (23,6 MW) i 6 bio ga zow ni rol ni czych
(7,25 MW). Rok póź niej pra co wa ły 144 in sta la cje, w tym 8 bio ga -
zow ni rol ni czych – roz po czę to też bu do wę 10 no wych o mo -
cy 0,2–2 MW. 

Pro duk cja OZE ma wzro snąć z 4,8 Mtoe w 2006 r. do 12,9 Mtoe
w 2030 r. Jak to osią gnąć? W Pol sce te re ny rol ni cze zaj mu ją 16,2
mln ha, z cze go 12,1 mln ha sta no wią grun ty or ne. Zda niem na -
ukow ców z In sty tu tu Upraw Na wo że nia i Gle bo znaw stwa (IUNG)
w Pu ła wach ok. 1,5 mln ha moż na prze zna czyć pod upra wę bio ma -
sy (ro ślin ener ge tycz nych) – 12,8 mln t rocz nie (242 PJ).

Je rzy Bo ja no wicz

EKOLOGIA

17

Pro duk cja ener gii elek trycz nej przez OZE w GWh

Źró dło: Mi ni ster stwo Go spo dar ki

Źró dło ener gii 2005 2006 2007 2008 2009

Wo da
Bio ma sa
Bio gaz
Wiatr

2176
1345

105
135

2030
1818

117
257

2253
2343

162
472

2153
3267

221
806

2376
4863

295
1034

Ra zem 3761 4222 5230 6447 8568



Tra dy cja,
któ ra zo bo wią zu je

Oba za kła dy ma ją nie zwy kle bo ga tą tra dy -
cję zwią za ną z ryn kiem ener ge tycz nym
trzech ślą skich miast: Za brza, By to mia i Ru -
dy Ślą skiej. Po cząt ki Elek tro cie płow ni Za -
brze się ga ją koń ca XIX wie ku. Jej bu do wę
roz po czę ła w 1896 r. spół ka Al l ge me ine
Elek tri zität Ge sel l schaft (AEG) w ra mach
two rze nia sys te mu za opa try wa nia w ener gię
elek trycz ną od bior ców ko mu nal nych i prze -
my sło wych Gór ne go Ślą ska. W 1900 r. za -
kład zo stał prze ję ty przez Schle si sche Elek -
tri zitäts und Gas Ak tien Ge sel l schaft.
Po II woj nie świa to wej i włą cze niu ca łe go
Gór ne go Ślą ska do Pol ski, elek tro cie płow nia
zo sta ła zna cjo na li zo wa na. Od 1958 r. funk -
cjo no wa ła ja ko za kład w struk tu rze przed się -
bior stwa pań stwo we go dzia ła ją ce go pod na -
zwą Za kła dy Ener ge tycz ne Okrę gu Po łu dnio -
we go. W 1990 r., w wy ni ku po dzia łu Ze spo łu
Elek tro cie płow ni Ka to wi ce, utwo rzo no
przed się bior stwo pań stwo we Elek trow nia
Za brze. W li sto pa dzie 1993 r. ja ko je den
z pierw szych za kła dów ener ge tycz nych
w kra ju elek trow nia zo sta ła prze kształ co na
w jed no oso bo wą spół kę Skar bu Pań stwa
o na zwie Elek tro cie płow nia Za brze S.A.

No wy wła ści ciel
For tum to dziś je den z naj więk szych pro -

du cen tów ener gii elek trycz nej w kra jach nor -
dyc kich i czwar ty pod wzglę dem wiel ko ści
pro du cent cie pła na świe cie. War to pod kre -
ślić, że aż 88 proc. ener gii elek trycz nej pro -
du ko wa nej przez kon cern po cho dzi z ato mu
i wo dy, zaś 78 proc. cie pła jest wy twa rza ne ze
źró deł in nych niż wę giel, m.in. z bio ma sy
i od pa dów ko mu nal nych. Jak za tem wy tłu -
ma czyć za in te re so wa nie tak ukie run ko wa ne -
go pro du cen ta ener gii za kła da mi, w któ rych
pro duk cja jest opar ta wy łącz nie na wę glu ka -
mien nym? Na szczę ście, dzię ki roz mo wie
z przed sta wi cie la mi fir my, wszyst kie wąt pli -
wo ści uda je się wy ja śnić.

For tum jest obec ne w Pol sce od sied miu
lat. W 2003 r. fir ma za ku pi ła Dol no ślą skie
Za kła dy Ter micz ne, a w 2004 r. PESC Czę -
sto cho wa. W 2005 r. prze ję ła spół ki dys try bu -

cyj ne we Wro cła wiu i Płoc ku. Od te go cza su
fir ma na dal ak tyw nie po szu ku je no wych
moż li wo ści in we sty cyj nych w Pol sce. Nie -
ste ty, jej dal szy roz wój ogra ni cza nie wiel ka
ilość ofert pry wa ty za cji za kła dów ener ge -
tycz nych. Dla te go kie row nic two kon cer nu
z du żą na dzie ją i za in te re so wa niem przy ję ło
de cy zję o ogło sze niu prze tar gu w spra wie
sprze da ży Elek tro cie płow ni Za brze i Ze spo łu
Elek tro cie płow ni By tom. Ne go cja cje za koń -
czy ły się suk ce sem, koszt za ku pu obu za kła -
dów wy niósł 82 mln zł.

– Pod sta wo wym za ło że niem stra te gii kon -
cer nu For tum jest pro duk cja ener gii elek -
trycz nej i cie płej w sko ja rze niu przy du żym
udzia le bio pa liw. Dzię ki ni skiej emi sji CO2,
chce my rów nież, aby na sza dzia łal ność mia ła
jak naj mniej szy wpływ na śro do wi sko na tu -
ral ne – wy ja śnia Piotr Gór nik, pre zes za rzą -
du For tum By tom S.A. i For tum Za brze S.A.
– Pro szę pa mię tać, że bli sko 90 proc. ener gii
elek trycz nej pro du ko wa nej przez For tum
w Unii Eu ro pej skiej to ener gia z ato mu i wo -
dy, a więc do jej pro duk cji wy ko rzy stu je my
tech no lo gie, któ re nie po wo du ją emi sji ga zów
cie plar nia nych. Po strze ga my pol ski ry nek
ener ge tycz ny ja ko nie zwy kle per spek ty wicz -
ny. To ry nek, na któ rym mo że my się dy na -
micz nie roz wi jać. Za kup EC Za brze i ZEC
By tom wpi su je się w na szą stra te gię roz wo ju
w Pol sce. Chce my ku po wać ko lej ne elek tro -
cie płow nie.

Jak po ka zu ją do świad cze nia ostat nich
dwu dzie stu lat, skut kiem pry wa ty za cji wie lu
pań stwo wych firm jest re duk cja za trud nie nia.

W tej chwi li For tum By tom za trud nia oko -
ło 240, a For tum Za brze 270 pra cow ni ków.
Do ko nu jąc za ku pu obu za kła dów, sze fo wie
spół ki nie ukry wa li, że doj dzie do re struk tu -
ry za cji za trud nie nia. Pod ko niec mar ca br.
przed sta wi cie le związ ków za wo do wych i za -
rzą du obu spół ek za war li w tej spra wie osta -
tecz ne po ro zu mie nie. Za wie ra ono m.in. usta -
le nia do ty czą ce pro gra mu do bro wol nych
odejść, któ ry jest obec nie re ali zo wa ny oraz
od szko do wa nia dla osób tra cą cych pra cę.
Od cho dzą cy pra cow ni cy otrzy ma ją rów nież
opie kę me dycz ną oraz pro po zy cję wspar cia
przy po szu ki wa niu pra cy obej mu ją cą moż li -
wość prze kwa li fi ko wa nia się lub roz po czę cia
wła snej dzia łal no ści go spo dar czej.

Wpi sa ni
w ślą ski kra jo braz

For tum Za brze S.A. jest głów nym wy twór -
cą, pro du ko wa ne go w sko ja rze niu, cie pła dla
Za brza i Ru dy Ślą skiej (łącz nie po nad 350
tys. miesz kań ców). Do star cza ok. 300 MW
mo cy ciepl nej, co sta no wi bli sko po ło wę za -
po trze bo wa nia na cie pło sie cio we w tych
mia stach oraz ok. 60 MW mo cy elek trycz nej.
Po zy cja naj więk sze go pro du cen ta cie pła
na tym ob sza rze jest z pew no ścią no bi li tu ją -
ca, ale na kła da rów nież sze reg zo bo wią zań
i ocze ki wań władz lo kal nych oraz sa mych
od bior ców. Obec nie rocz na pro duk cja For -
tum Za brze i For tum By tom jest zbli żo na
i wy no si 500 GWh ener gii ciepl nej i ok. 120
GWh ener gii elek trycz nej. Oba za kła dy po -
sia da ją rów nież po dob ne mo ce pro duk cyj ne
(za in sta lo wa ne). W przy szło ści in we stor
chciał by stwo rzyć na te re nie Za brza, By to -
mia i Ru dy Ślą skiej je den ry nek cie płow ni -
czy.

Pro du ko wa na obec nie ener gia po cho dzi
w ca ło ści z wę gla ka mien ne go. Każ da z elek -
tro cie płow ni zu ży wa rocz nie po sto kil ka -
dzie siąt ty się cy ton te go su row ca. Za re ali za -
cję do staw od po wia da spół ka -mat ka, a więc
For tum Po wer and He at Pol ska, któ ra pod pi -
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W stronę zielonej energii
24 li sto pa da 2010 r. For tum Po wer and He at Pol ska Sp. z o.o. pod pi sa ło z mi ni strem
Skar bu Pań stwa umo wę w spra wie za ku pu 85 proc. ak cji spół ki Elek tro cie płow nia Za -
brze S. A oraz Ze spo łu Elek tro cie płow ni By tom S.A. 3 stycz nia te go ro ku oba za kła dy
zo sta ły for mal ne prze ję te przez no we go wła ści cie la. W ten spo sób do biegł koń ca trwa -
ją cy od 2009 r. pro ces pry wa ty za cji. W mar cu te go ro ku za koń czy ły się rów nież ne go -
cja cje do ty czą ce pa kie tów so cjal nych ze stro ną spo łecz ną re pre zen tu ją cą pra cow ni -
ków. De cy zją no we go wła ści cie la na zwy obu spół ek zo sta ły zmie nio ne na For tum Za -
brze S.A. i For tum By tom S.A.

PIOTR GÓR NIK, pre zes za rzą du For tum By tom S.A. i For tum
Za brze S.A. Ab sol went Po li tech ni ki Czę sto chow skiej. Po stu -
diach pod jął pra cę w Hu cie Czę sto cho wa, z któ rą był zwią za -
ny do 2000 r. W 1993 r. ukoń czył stu dia po dy plo mo we z dzie -
dzi ny uniesz ko dli wia nia od pa dów na Po li tech ni ce War szaw -
skiej, w 1997 r. z za kre su za rzą dze nia i mar ke tin gu w Szko le
Głów nej Han dlo wej, a w 2000 r. au di ting ener ge tycz ny na Po -
li tech ni ce Ślą skiej. W la tach 2000-2006 peł nił funk cję pre ze sa
za rzą du Za kła du Ener ge tycz ne go El sen w Czę sto cho wie,
a od 2006 r. – pre ze sa za rzą du For tum Czę sto cho wa S.A. Był

od po wie dzial ny za re ali za cję naj więk sze go za da nia in we sty cyj ne go w tym za kła dzie – bu -
do wę no wej elek tro cie płow ni opa la nej wę glem i bio ma są. Od 2009 r. od po wia da za pro duk -
cję i dys try bu cję ener gii w For tum Po wer and He at Pol ska.



su je umo wy bez po śred nio z pro du cen ta mi,
m.in. Kom pa nią Wę glo wą, Ka to wic kim Hol -
din giem Wę glo wym, czy za brzań skim Sil te -
chem.

For tum Za brze i For tum By tom speł nia ją
wszyst kie wy mo gi praw ne w dzie dzi nie
ochro ny śro do wi ska sta wia ne dla te go ty pu
jed no stek. Nie jest jed nak ta jem ni cą, że oba
za kła dy wy ma ga ją pil nych in we sty cji, któ -
rych za da niem bę dzie mię dzy in ny mi od two -
rze nie ma jąt ku pro duk cyj ne go. Dość po wie -
dzieć, że do cza su pry wa ty za cji żad na ze
spół ek nie po sia da ła wy star cza ją cych środ -
ków na ten cel. Wy da je się, że był to je den
z głów nych po wo dów de cy zji mi ni stra Skar -
bu Pań stwa o pry wa ty za cji obu za kła dów.
Dzię ki po zy ska niu no we go wła ści cie la,
w naj bliż szym cza sie zo sta ną prze pro wa dzo -
ne nie zbęd ne in we sty cje, któ re za pew nią cią -
głość do staw cie pła dla miesz kań ców trzech
ślą skich miast. Spół ce szcze gól nie za le ży
na do sto so wa niu ist nie ją cej in fra struk tu ry
do moż li wo ści współ spa la nia bio ma sy z wę -
glem tak, aby ogra ni czyć emi sje CO2 i sko -
rzy stać z moż li wo ści uzy ska nia tzw. zie lo -
nych cer ty fi ka tów. W Za brzu część prac mo -
der ni za cyj nych zo sta ła już wy ko na na. W tej
chwi li spół ka cze ka na uzy ska nie kon ce sji,
któ ra umoż li wi spa la nie do 10 proc. bio pa liw.
Nie ste ty, obec ny stan in fra struk tu ry (sta re ko -
tły py ło we) nie po zwa la na zbyt du że wy ko -
rzy sta nie OZE w pro duk cji ener gii. Sze fo wie
spół ki oce nia ją, że dla Za brza udział ten wy -
nie sie mak sy mal nie 10 proc.

– Wi dzi my du że moż li wo ści w ob sza rze po -
pra wy efek tyw no ści funk cjo no wa nia obu za -
kła dów – oce nia pre zes Gór nik. – Jed no cze -
śnie ma my świa do mość, że część ma jąt ku jest
w znacz nej mie rze wy eks plo ato wa na. Stąd
na sze in we sty cje od two rze nio we ma ją ogra -
ni czo ny ho ry zont cza so wy. W pra cach zwią -
za nych z mo der ni za cją ko tłów bę dą uczest ni -
czyć pol skie fir my. W For tum By tom zo stał
ogło szo ny prze targ, w ra mach któ re go zmie -
rza my do wy ło nie nie do staw cy, któ ry do sto -
su je ist nie ją ce ko tły do współ spa la nia bio ma -
sy. W jed nym z ko tłów roz wa ża my też moż li -
wość cał ko wi te go za stą pie nie wę gla bio pa li -
wem.

For tum dba o to, aby dzia łal ność fir my
oraz pod le głych jej spół ek speł nia ła naj wyż -
sze stan dar dy ja ko ści i bez pie czeń stwa. Stąd
każ dy za kład mu si le gi ty mo wać się od po -
wied ni mi cer ty fi ka ta mi. W naj bliż szym cza -
sie, za rów no w By to miu, jak i w Za brzu roz -
pocz nie się pro ces cer ty fi ko wa nia, któ re go
ce lem jest uzy ska nie cer ty fi ka tu zin te gro -
wa ne go sys te mu za rzą dza nia ja ko ścią, śro -
do wi skiem i bez pie czeń stwem pra cy
w opar ciu o nor my ISO 9001, ISO 14001
i ISO 18001.

No we mo ce
Pod sta wo wym za da niem in we sty cyj nym

For tum na naj bliż sze la ta jest jed nak bu do wa
no we go źró dła ener gii. In we sty cja ma być re -

ali zo wa na w Za brzu. No wa jed nost ka bę dzie
funk cjo no wać w sys te mie blo ko wym, a jej
pod sta wo wym za da niem bę dzie wy twa rza nie
ener gii elek trycz nej i ciepl nej w sko ja rze niu
przy du żym udzia le bio ma sy. Przy bu do wie
no we go blo ku fir ma sko rzy sta z roz wią zań
tech nicz nych, któ re zna la zły za sto so wa ne
w od da nej w ze szłym ro ku do użyt ku Elek tro -
cie płow ni Czę sto cho wa. Prze wi dy wa na moc
no wej jed nost ki wy nie sie 350–400 MW
(150–200 MW mo cy elek trycz nej i 180–250
MW mo cy ciepl nej). Ener gia ciepl na, tak jak
do tych czas, bę dzie do star cza na do od bior -
ców z Za brza, By to mia i Ru dy Ślą skiej, na to -
miast ener gia elek trycz na tra fi na ry nek.
Przed kil ko ma ty go dnia mi For tum wy stą pi ło
do Vat ten fall Sa les Po land z wnio skiem o wy -
da nie wa run ków przy łą cze nia no we go źró dła
do sie ci. Koszt bu do wy za brzań skie go blo ku
ma wy nieść 300–350 mln eu ro. Pie nią dze
na ten cel bę dą po cho dzić ze środ ków wła -
snych kon cer nu.

– Pra ce zwią za ne z przy go to wa niem tej
in we sty cji już trwa ją. Jed nak osta tecz na de -
cy zja zo sta nie pod ję ta po prze ana li zo wa niu
ofert na do sta wę pod sta wo wych urzą dzeń.
Prze wi du je my, że na stą pi to w pierw szym
kwar ta le 2012 r. W tej chwi li pra cu je my
nad koń co wym kształ tem tej jed nost ki. Je że -
li wszyt ko za koń czy się po myśl nie, no wy
blok zo sta nie od da ny do użyt ku w 2015 r.
Chce my, aby udział bio ma sy w pro ce sie pro -
duk cji ener gii był jak naj więk szy, spo dzie -
wa my się, że mo że on wy nieść na wet 50
proc. Dla po rów na nia w Elek tro cie płow ni
Czę sto cho wa, z OZE po cho dzi jed na czwar -
ta pro du ko wa nej ener gii. Su ro wiec bę dzie -
my po zy ski wać w kra ju, ale nie wy klu cza my
rów nież im por tu. Po uru cho mie niu no wej
jed nost ki, obec nie ist nie ją ca i zmo der ni zo -
wa na in fra struk tu ra bę dzie słu ży ła ja ko źró -

dło szczy to we i re zer wo we – mó wi Piotr
Gór nik.

Ale bu do wa no we go blo ku w Za brzu nie
wy czer pu je pla nów in we sty cyj nych spół ki.
Nie od dziś wia do mo, że w Pol sce na ra sta
pro blem za go spo da ro wa nia od pa dów. Pra ce
le gi sla cyj ne nad wpro wa dze niem no we go
pra wa w tym za kre sie cią gle trwa ją. For tum
le gi ty mu je się wie lo let nim do świad cze niem
w or ga ni za cji go spo dar ki od pa da mi, w tym
przede wszyst kim w ich ter micz nej uty li za cji.
Na przy kład, w Sztok hol mie jest wła ści cie -
lem spa lar ni, któ ra prze ra bia 750 tys. ton
śmie ci rocz nie. Stąd fir ma wią że du że na dzie -
je z roz wo jem te go ryn ku w Pol sce i chce być
je go ak tyw nym uczest ni kiem.

Przed pol ską ener ge ty ką sto ją dzi siaj pod -
sta wo we py ta nia do ty czą ce kie run ku jej roz -
wo ju. Wia do mo, że po nad 90 proc. ener gii
pro du ko wa nej w Pol sce po cho dzi z wę gla.
Wie my rów nież, ja ka jest po li ty ka ener ge -
tycz na i kli ma tycz na Unii Eu ro pej skiej w tym
ob sza rze (3 x 20), obej mu ją ca ogra ni cze nie
emi sji CO2, re duk cję emi sji ga zów cie plar -
nia nych, zwięk sze nie efek tyw no ści ener ge -
tycz nej oraz udzia łu OZE w bi lan sie pro duk -
cji ener gii. Przed sta wi cie le kon cer nu z du mą
pod kre śla ją, że stra te gia roz wo ju ich fir my
za kła da re ali za cję wszyst kich tych ce lów.
Po pierw sze – dzię ki pro duk cji ener gii elek -
trycz nej i ciepl nej w sko ja rze niu For tum mo -
że po chwa lić się jed nym z naj bar dziej efek -
tyw nych spo so bów wy twa rza nia ener gii.
Po dru gie – kon cern sta wia na OZE, przez co
przy czy nia się do ogra ni cze nia ne ga tyw ne go
wpły wu ener ge ty ki na śro do wi sko, przede
wszyst kim po przez ob ni że nie emi sji CO2.
W tak na kre ślo ną stra te gię fir my wpi su je się
rów nież za kup za brzań skiej i by tom skiej
elek tro cie płow ni.

To masz Uznań ski
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Jed nym z re ali zo wa nych przez Met so pro jek tów jest ko cioł ener -
ge tycz ny 183 MW na bio ma sę w PGE ZE Dol na Od ra w Szcze ci nie.
Ko cioł BFB bę dzie wy ko rzy sty wał tech no lo gię ko tła flu idal ne go ze
zło żem bą bel ko wym. Bio ma sa le śna (od pa dy) bę dzie sta no wi ła 80%
pa li wa, a agro (to po la, wierz ba, pe le ty ze sło my) – 20%. In we sty cja
war to ści ok. 60 mln eu ro zo sta nie od da na do użyt ku w IV kwar ta -
le 2011 r.

Fiń ska fir ma Met so w po nad 50 kra jach za trud nia ok. 28,5 tys. pra -
cow ni ków. Ofe ru je pro duk ty i usłu gi dla ener ge ty ki, prze my słu wy do -
byw cze go (m. in. ma szy ny do przy go to wa nia kru szyw uży wa nych
przy bu do wie dróg), pe tro che micz ne go i ga zo we go, ce lu lo zo wo -pa -
pier ni cze go (ma szy ny pa pier ni cze i tech no lo gie) bu dow nic twa i re cy -
klin gu.

W 2010 r. sprze daż net to Met so wy nio sła 5,6 mld eu ro, w tym
1,435 mld eu ro za tech no lo gie dla ener ge ty ki i ochro ny śro do wi ska.
W seg men cie ener ge tycz nym fir ma ofe ru je m.in. ko tły flu idal ne CFB
(ze zło żem cyr ku la cyj nym) i BFB (ze zło żem sta cjo nar nym), bio ma so -
we (10–600 MWt), wę glo we, wie lo pa li wo we, od zy sk ni co we i kon -
wer sję ko tłów, elek tro cie płow nie mo du ło we (3–10 MWe), któ re mo -
gą pro du ko wać ener gię z bio ma sy, roz wią za nia dla ko ge ne ra cji, in -
sta la cje do zga zo wa nia/pi ro li zy, sys te my ochro ny śro do wi ska i au to -
ma ty kę. 

Na świe cie, w la tach 2000–2010, fir ma za in sta lo wa ła ko tły bio ma -
so we (80% pro duk cji) o łącz nej mo cy po nad 5 GWe. Wśród nich naj -
więk szy na świe cie ko cioł wie lo pa li wo wy dla EC Al hol mens Kraft (Fin -
lan dia) o wy daj no ści ener ge tycz nej – 240 MWe, pa ry dla prze my słu
– 100 MWth, cie pła do sie ci – 60 MWth. Mo że być opa la ny bio ma są
po cho dze nia drzew ne go i tor fem, wę glem lub ich mie szan ką o do -
wol nym skła dzie. 

W Pol sce Met so za trud nia po nad 500 pra cow ni ków w biu rach i za -
kła dach w 7 miej sco wo ściach. W ub.r. łącz na sprze daż wy nio sła
103 mln eu ro net to.

– Pol ska jest dla nas ryn kiem ro sną cym. Choć na ra zie ma nie wiel -
ki udział w przy cho dach, to ma ol brzy mi po ten cjał – nie tyl ko w za -
kre sie sprze da ży, ale i po zy ski wa nia wy kwa li fi ko wa nych in ży nie rów
– mó wi dr inż. Ma riusz Sło ma, dy rek tor na czel ny Met so Au to ma tion
Pol ska Sp. z o.o., de kla ru jąc dal szy wzrost za trud nie nia.

W sek to rze ce lu lo zo wo -pa pier ni czym fir ma mo że się po chwa lić re -
ali za cja mi m.in. w IP Kwi dzyn, Mon di Świe cie (w 2009 r. za koń czo -
no re ali za cję no wej ma szy ny pa pier ni czej MP7 do star cza nej przez
Met so, któ ra jest jed ną z naj szyb szych ma szyn do pro duk cji pa pie rów
opa ko wa nio wych na świe cie), Arc tic Pa per i Sto ra En so, a w ener ge -
tycz nym m.in. no wy mi ko tła mi dla Sto ra En so (47 MWe) i PGE ZE DO.

W mi nio nych 4 la tach fir ma do ko na ła wie lu mo der ni za cji ko tłów wę -
glo wych na spa la ją ce wy łącz nie bio ma sę. W re ali za cji jest kon wer sja
ko tła w CFB w EC Ty chy (40 MWe i 70 MWt) – in we sty cją to wa rzy szą -
cą jest skła do wi sko bio ma sy i układ po da wa nia jej do ko tłów (Met so
ma swój udział w au to ma ty ce) i naj więk sza: re tro fit ko tła OP -230
w EC Łódź. 

– Pol ska mu si speł nić wy ma ga nia UE w za kre sie ener ge ty ki od na -
wial nej, a jej naj więk sze za so by są w bio ma sie. Koszt kon wer sji
to 30–60% kosz tów no we go obiek tu, a sto pa zwro tu z in we sty cji jest
po ni żej 10 lat – mó wi Ma riusz Sło ma.

Na li ście re fe ren cyj nej są ko cioł rusz to wy 80 t/h w IP Kwi dzyn oraz
ko tły OP -140 w EC Bia ły stok SA, OP -140 w EC Sa turn w Mon di Świe -
cie i OP -130 w EC Czech ni ce. W tym ro ku roz po czął pra cę ko cioł CFB
ze zło żem cyr ku la cyj nym 240 t/h na bio ma sę le śną i agro, od pa dy
z ce lu lo zow ni oraz wę giel ka mien ny w Sto ra En so w Ostro łę ce. 

– Bio ma sa jest pa li wem trud nym, sza le nie he te ro ge nicz nym – za -
rów no pod wzglę dem skła du che micz ne go, jak i wła sno ści fi zycz nych
(mo że za wie rać na wet 70% wo dy, któ rą w ko tle BFB spa la my), co jest
spo rym wy zwa niem dla au to ma ty ki. Od po wied nie apli ka cje są dzie -
łem pol skich 40 in ży nie rów za trud nio nych w na szym biu rze w Gli wi -
cach, któ rzy zaj mu ją się au to ma ty ką sto so wa ną w ener ge ty ce i prze -
my śle pro ce so wym – tłu ma czy Ma riusz Sło ma.

– Współ pra cu je my też z Ener go pro jek ta mi Ka to wi ce i War sza wa.
Na to miast przy kon wer sji ko tłów – ze ZRE Ka to wi ce, RA FA KO i Se fa -
ko, któ re wy ko nu ją ele men ty czę ści wy so ko ci śnie nio wej ko tła dla re -
ali zo wa nych przez nas obiek tów w Szwe cji, Fin lan dii czy Bra zy lii. Za -
mie rza my roz sze rzyć tę współ pra cę i pro wa dzi my roz mo wy z in ny mi
pol ski mi fir ma mi. Współ pra cu je my też z In sty tu ta mi Au to ma ty ki
i Tech ni ki Ciepl nej Po li tech ni ki Ślą skiej i In sty tu tem Ma szyn Ener ge -
tycz nych AGH.

Met so mo że rów nież do star czyć in ne tech no lo gie wy ko rzy sta nia
bio ma sy (i od pa dów): zga zo wa nia, a na stęp nie spa la nie w kon wen -
cjo nal nym ko tle oraz pi ro li zy i otrzy ma nie ole ju opa ło we go. Moż li wa
jest też to ry fi ka cja, czy li ter micz na ob rób ka bio ma sy i uzy ska nie czy -
ste go wę gla.

W ob sza rze au to ma ty ki w 2009 r. Met so do star czy ło Nad rzęd ny
Sys tem Au to ma ty ki Blo ku (NSAB) met soD NA i uni kal ne roz wią za nia,
w tym ste ro wa nie MPC (Mo del Pre dic ti ve Con trol ler), dla no we go
blo ku ener ge tycz ne go 460 MW w Elek trow ni Ła gi sza (PKE). To je den
z naj no wo cze śniej szych w Pol sce i pierw szy na świe cie z ko tłem prze -
pły wo wym CFB na pa ra me try nad kry tycz ne fir my Fo ster Whe eler.

– No wa tech no lo gia i du ża moc wy ma ga ły no wo cze snej i wy jąt ko -
wej plat for my au to ma ty za cji pro ce su, z za awan so wa ny mi al go ryt ma -
mi re gu la cji. Opra co wa li je pol scy in ży nie ro wie – mó wi Ma riusz Sło -
ma, któ ry nie ukry wa, za do wo le nia z re ali za cji za ło żo nych przed 3 la -
ty pla nów, mi mo że na pol skim ryn ku ma kil ku glo bal nych kon ku ren -
tów. Obec nie Met so re ali zu je naj więk szy pro jekt opty ma li za cji spa la -
nia dla 6 blo ków 220MWe w Elek trow ni Ja worz no III/PKE/Tau ron
z wy ko rzy sta niem za awan so wa nych al go ryt mów.

La tem spół ka przed sta wi stra te gię na la ta 2012–2014. W Pol sce
za mie rza bu do wać elek tro cie płow nie mo du ło we oraz kom plet ne
roz wią za nia obej mu ją ce układ przy go to wa nia bio ma sy, ko cioł do jej
spa la nia (lub mo der ni za cję ist nie ją ce go) i au to ma ty kę dla ca łe go za -
kła du (Met so jest też pro du cen tem za wo rów), na co obec nie elek -
trow nie ogła sza ją osob ne prze tar gi. Ta ki obiekt fir ma zre ali zo wa ła
we Fran cji dla Dal kii. I za ofe ro wać au to ma ty kę za kła dom prze twór -
stwa spo żyw cze go i spa lar niom od pa dów ko mu nal nych.

Je rzy Bo ja no wicz

Technologie kotłowe
i automatyka

wspomagają „zieloną energię”
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www.metso.com

Krok naprzód w produkcji energii
Metso jest globalnym dostawcą nowoczesnych technologii dla Energetyki, Przemysłu Celulozowo-
Papierniczego, Wydobywczego oraz Budownictwa. Jako jedna z niewielu fi rm na świecie Metso 
jest ekspertem w zakresie technologii wielopaliwowych do produkcji energii. 

W trosce o Środowisko Naturalne rozwijamy innowacyjne rozwiązania, które przyczyniają się do 
produkcji Zielonej Energii. Dostarczamy  technologie dla kotłów fl uidalnych dedykowanych do 
spalania lub współspalania biomasy, specjalizujemy się we wdrożeniach systemów automatyki, 
optymalizacji procesów technologicznych, zaawansowanych aplikacji do monitorowania 
emisji spalin i zarządzania procesami produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

Jeśli oczekujesz wyników zwróć się do Metso.



Pod sta wo wym przed mio tem dzia łal no ści Spół ki jest: mon taż
urzą dzeń ener ge tycz nych, in sta la cji od siar cza nia spa lin, elek tro fil -
trów, in sta la cji prze my sło wych, ru ro cią gów a tak że re mon ty i mo -
der ni za cje tych urzą dzeń. Po nad to fir ma wy ko nu je spe cja li stycz ne
pra ce spa wal ni cze, ra dio gra ficz ne, opra co wu je tech no lo gie prac re -
mon to wych. 

Fir ma roz po czę ła swo ją dzia łal ność w 1970 r. ja ko przed się bior -
stwo pań stwo we po wo ła ne do świad cze nia usług re mon to wych,
mo der ni za cyj nych i mon ta ży urzą dzeń ener ge tycz nych. W la -
tach 70. ub. wie ku by ła obec na w więk szo ści elek trow ni zlo ka li zo -
wa nych w środ ko wej i po łu dnio wej Pol sce, zdo by wa jąc do świad -
cze nie w dzia łal no ści mo der ni za cyj nej. Wte dy na stą pił rów nież po -
czą tek eks por tu usług, któ ry roz wi jał się dy na micz nie w la tach 80.

Po czą tek lat 90., to – wo bec spad ku eks por tu – kon cen tra cja na ro -
bo tach wy ko ny wa nych w kra ju. Rów no cze śnie, w ce lu do sto so wa -
nia struk tu ry przed się bior stwa do wy mo gów zmie nia ją ce go się ryn -
ku, roz po czę to zmia ny re struk tu ry za cyj ne, głów nie zwią za ne z or -
ga ni za cją, struk tu rą za trud nie nia i go spo dar ką fi nan so wą. Za koń -
cze niem tych przed się wzięć by ła pry wa ty za cja (1 grud nia 1993 r.).
Głów ny mi wła ści cie la mi spół ki by li wte dy Elek trim SA i Ra fa -
ko SA. Po now ny du ży roz wój usług eks por to wych na stą pił
w 2003 r. i je go wy so ki po ziom trwa do chwi li obec nej. Obec nie
głów nym wła ści cie lem spół ki jest Mo sto stal War sza wa SA.

Od 23 li sto pa da 1994 r. ak cje RE MAK S.A. są no to wa ne na Gieł -
dzie Pa pie rów War to ścio wych w War sza wie. Ak tu al nie Spół ka za -
trud nia po nad 900 osób dys po nu ją cych wie dzą, zdo by tą na wie lu
bu do wach w kra ju i za gra ni cą. Kon struk to rzy i tech no lo dzy RE -
MAK SA są au to ra mi wie lu ory gi nal nych roz wią zań i tech no lo gii
mon ta żo wych. Waż ną gru pę za trud nio nych sta no wią spa wa cze
o wy so kich kwa li fi ka cjach, z któ rych po nad 200 ma upraw nie nia
zgod ne z PN -EN 287-1:2004. Do nad zo ru prac spa wal ni czych
Spół ka za trud nia in ży nie rów po sia da ją cych świa dec twa EWE,
IWE i ak tu al ny Cer ty fi kat kom pe ten cji wg PN -EN 45013 nada ny
przez ANB – au to ry zo wa ną kra jo wą or ga ni za cję Eu ro pej skiej Fe -
de ra cji Spa wal ni czej EWF z sie dzi bą w In sty tu cie Spa wal nic twa
w Gli wi cach. Fir ma ma też uzna ny przez UDT (Urząd Do zo ru
Tech nicz ne go) Ośro dek Szko le nia Spa wa czy oraz La bo ra to rium
Kon tro li Ja ko ści.

– Re ali zu jąc du że za da nia in we sty cyj ne i mo der ni za cyj ne czę sto
współ pra cu je my z naj więk szy mi przed się bior stwa mi w bran ży ener -
ge tycz nej, peł niąc ro lę zna czą ce go pod wy ko naw cy lub Ge ne ral ne go
Wy ko naw cy – mó wi Ma rek Brej wo, pre zes Za rzą du RE MAK SA.

Fir ma dys po nu je no wo cze sną in fra struk tu rą in for ma tycz ną wspo -
ma ga ją cą za rzą dza nie kla sy MRPII/ERP, w sze ro kim za kre sie wy -
ko rzy stu je sys te my CAD/CAM. Waż nym ele men tem w bu do wa niu
prze wa gi kon ku ren cyj nej jest uzy ski wa nie wy ma ga nych przez zle -
ce nio daw ców cer ty fi ka tów i upraw nień. W 2010 r. Spół ka uzy ska ła
Cer ty fi kat BHP i Ochro ny Śro do wi ska dla Sys te mu Za rzą dza nia
SCC:2006 nada ny przez TÜV THÜRIN GEN oraz Ce try fi kat BHP

we dług nor my OHSAS 18001:2007 nada ny przez Bu re au Ve ri tas
Cer ti fi ca tion. Za koń czo no pra ce nad wdro że niem Zin te gro wa ne go
Sys te mu Za rzą dza nia Ja ko ścią, BHP i Ochro ny Śro do wi ska zgod nie
z wy ma ga nia mi norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i PN -N
18001:2004, po twier dzo ne rów nież cer ty fi ka tem Bu re au Ve ri tas
Cer ti fi ca tion. Cer ty fi ka ty te po zwa la ją speł niać naj wyż sze wy mo gi
sta wia ne przez kon tra hen tów w za kre sie do sto so wa nia po zio mu
BHP, ja ko ści i ochro ny śro do wi ska do stan dar dów obo wią zu ją cych
w Unii Eu ro pej skiej.

Spół ka ma też cer ty fi kat po twier dza ją cy do świad cze nie w pro -
duk cji jed nost ko wej zgod nie z dy rek ty wą 97/23/WE oraz speł nie nia
wy ma gań ja ko ścio wych zgod nie z prze pi sa mi, uzna nie Sys te mu Ja -
ko ści przez BVQI w za kre sie usług i kom pe ten cji wy ko ny wa nia ba -
dań w za kre sie dzia ła nia do zo ru tech nicz ne go wg Usta wy, a tak że
upraw nie nia na mon taż ko tłów ener ge tycz nych i ru ro cią gów ci śnie -
nio wych (stem pel „A”) i do wy twa rza nia ru ro cią gów ci śnie nio wych
i ele men tów ko tła (stem pel „PP”) zgod nie z wy mo ga mi ASME,
upraw nie nia UDT do na pra wy ko tłów pa ro wych, ko tłów wod nych,
sta łych zbior ni ków ci śnie nio wych, ru ro cią gów pa ro wych, zbior ni -
ków bez i ni sko ci śnie nio wych na ma te ria ły żrą ce i tru ją ce; do wy -
twa rza nia w za kre sie mon ta żu: ko tłów pa ro wych, ko tłów wod nych
ru ro cią gów pa ro wych, sta łych zbior ni ków ci śnie nio wych i świa dec -
two kwa li fi ka cyj ne upraw nia ją ce do pro wa dze nia prac spa wal ni -
czych w za kre sie wy ko naw stwa, mon ta żu i re mon tów kon struk cji
sta lo wych.

Re fe ren cje
– Je ste śmy przy go to wa ni do re ali za cji mon ta ży obiek tów ener ge -

tycz nych, a w szcze gól no ści ko tłów wod nych i pa ro wych wszyst kich
ty pów (w tym ak tu al nie naj więk sze go ko tła w Pol sce w Elek trow ni
Beł cha tów), zbior ni ków ci śnie nio wych i bez ci śnie nio wych oraz ru -
ro cią gów pa ro wych jak rów nież wy ko na nia i na pra wy urzą dzeń ci -
śnie nio wych – de kla ru je pre zes Brej wo. – W ostat nich la tach, ja ko
jed na z nie wie lu firm kra jo wych opa no wa li śmy tech no lo gie hy drau -
licz ne go mon ta żu czę ści ci śnie nio wych w ko tłach na pa ra me try nad -
kry tycz ne. Wy ma ga nia kon ku ren cyj ne go ryn ku ener gii oraz ochro ny
śro do wi ska wy mu sza ją wpro wa dze nie co raz więk szych blo ków
ener ge tycz nych o wyż szej spraw no ści, emi tu ją cych mniej za nie -
czysz czeń do śro do wi ska, a szcze gól nie CO2, któ re go nie po tra fi my
jesz cze w ska li tech nicz nej re du ko wać. Naj więk sze bu do wa ne blo ki
ma ją moc 1100 MW, a spraw ność po wy żej 45%. Dzię ki ta kiej spraw -
no ści zu ży wa ją one o ok. 30% mniej wę gla niż tra dy cyj ne blo ki ener -
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Eksportowa firma
W ostat nich la tach opol ska fir ma RE MAK SA utrzy mu je
po zy cję li de ra wśród pol skich firm świad czą cych usłu gi
in we sty cyj ne i mo der ni za cyj ne w ener ge ty ce. Po twier -
dze niem jest du ża licz ba pro wa dzo nych prac, w tym mon -
ta ży du żych ko tłów ener ge tycz nych w Neu rath i West fa len
(Niem cy), Eem sha ven (Ho lan dia), Gra in (Wielka Bry ta -
nia) i w Beł cha to wie, re ali zo wa nych na pod sta wie wła -
snych opra co wań tech no lo gicz nych i or ga ni za cyj nych.

MA REK BREJ WO (1943) jest ab -
sol wen tem Wy dzia łu Me cha nicz -
ne go Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli -
wi cach. W la tach 1967–72 był za -
trud nio ny w Za kła dach Azo to -
wych „Kę dzie rzyn” na sta no wi -
sku kie row ni ka Wy dzia łu Re -
mon tów Za kła du Elek tro cie płow -
ni, a na stęp nie (1972–85) pra co -
wał w Elek trow ni „Bla chow nia”
w Kę dzie rzy nie -Koź lu (głów ny
spe cja li sta ds. ko tło wych, kie -
row nik wy dzia łu in we sty cji).
Od 1985 r. zwią za ny z Re mak SA:
w la tach 1985–87 mistrz, a póź -
niej dy rek tor bu do wy eks por to -

wej w Orosz la nach ko ło Bu da pesz tu. W 1988 r. zo stał dy rek to rem pro duk -
cji, na stęp nie człon kiem Za rzą du, a od 2001 r. peł ni funk cję Pre ze sa Za rzą -
du Re mak SA.



ge tycz ne o mo cach 200–300 MW, a emi tu ją ty le sa mo CO2. No we
kon struk cje oraz wiel kość tych ko tłów (wy so kość ok. 160 m, a ci śnie -
nie pary to ok. 300 at mos fer) spo wo do wa ły ko niecz ność opra co wa -
nia no wych tech no lo gii mon ta żu. Tech no lo dzy Re ma ku za pro jek to -
wa li, a pra cow ni cy spół ki w peł ni opa no wa li no wa tor ską tech no lo -
gię mon ta ży ko tłów po le ga ją cą na sca la niu po szcze gól nych ich ele -
men tów w pa kie ty o ma sie do 4500 ton na po zio mie te re nu, a na stęp -
nie ich pod no sze niu do wy so ko ści 160 m, sto su jąc sys tem hy drau -
licz ne go trans por tu pio no we go.

Spół ka mon tu je do sta wy go to wych ele men tów ko tłów oraz urzą -
dzeń ko tło wych i to wa rzy szą cych, do star cza ne przez zle ce nio daw -
ców. Głów ny mi do staw ca mi by ły fir my Fo ster Whe eler Ener gia
Pol ska, Al stom Po wer Ltd, Al stom Po wer Sys tems GmbH, Hi ta chi
Po wer Eu ro pe GmbH, Ra fa ko SA. 

Pod sta wo wy mi ma te ria ła mi zu ży wa ny mi w dzia łal no ści pro duk -
cyj no -usłu go wej Spół ki są wy ro by hut ni cze (ru ry ko tło we, bla chy),
elek tro dy spa wal ni cze, ga zy tech nicz ne oraz mie szan ki ga zo we.
Z uwa gi na cha rak ter pro wa dzo nej dzia łal no ści oraz nie ce lo wość
two rze nia nad mier nych za pa sów Spół ka nie za wie ra sta łych umów
z pro du cen ta mi ma te ria łów (z wy jąt kiem do staw ców ga zów tech -
nicz nych), a ich do sta wy od by wa ją się na pod sta wie pi sem nych za -
mó wień i po cho dzą od do staw ców bran żo wych. 

Pro wa dzo ne pra ce wy ma ga ją spe cja li stycz ne go sprzę tu. Pra cow -
ni cy RE MAK SA ma ją do dys po zy cji m.in.: si łow ni ki hy drau licz ne
szwaj car skiej fir my HE BE TEC En gi ne ering, o któ rych ja ko ści, ja -
ko cie ka wost kę, po twier dza fakt, że słu ży ły do pod no sze nia z dna
wra ku ło dzi pod wod nej Kursk i naj no wo cze śniej sze urzą dze nia
do spa wa nia w ga zach osło no wych. Po nad to, we współ pra cy ze spe -
cja li stycz ny mi fir ma mi w Eu ro pie, ko rzy sta ją z naj więk szych i naj -
no wo cze śniej szych urzą dzeń dźwi go wych. 

Li sta re fe ren cyj na fir my obej mu je kil ka set mo der ni za cji i mon ta -
ży w naj waż niej szych kra jo wych elek trow niach i elek tro cie płow -
niach, a tak że w wie lu za kła dach prze my sło wych, hu tach i ko pal -
niach. Rów nie im po nu ją ce są za gra nicz ne do ko na nia RE MAK SA
na te re nie Nie miec, Au strii, Ho lan dii, Bel gii, Wielkiej Bry ta nii, Ir -
lan dii, Czech, Buł ga rii, Fran cji i Wę grzech. 

– Naj bar dziej je stem dum ny z peł ne go opa no wa nia mon ta żu du -
żych ko tłów o pa ra me trach nad kry tycz nych dla blo ków o mo cy
do 1100 MW. Zwłasz cza w elek trow niach: Ła gi sza – na zle ce nie fir -
my Fo ster Whe eler zmon to wa li śmy naj więk szy na świe cie nad kry -
tycz ny ko cioł ze zło żem flu idal nym, Beł cha tów – na zle ce nie Kon sor -
cjum Al stom/Ra fa ko wy ko na li śmy mon taż czę ści ci śnie nio wej ko tła
o pa ra me trach nad kry tycz nych dla naj więk sze go blo ku ener ge tycz -
ne go o mo cy 858 MWe wy bu do wa ne go do tych czas w Pol sce, Neu -
rath (Niem cy) – w kon sor cjum z fir mą Po li mex mon taż jed nych
z naj więk szych na świe cie 2 ko tłów o pa ra me trach nad kry tycz nych
dla dwóch blo ków o mo cy 1100 MW każ dy i Gra in (Wlk. Bry ta nia)
– na zle ce nie fir my Al stom mon taż 3 ko tłów odzysknicowych dla blo -
ków o łącz nej mo cy 1275 MW – oce nia do tych cza so we do ko na nia
Spół ki jej pre zes.

Cel: wzrost przy cho dów
Rok 2010 dla Spół ki oka zał się ro kiem du żych wy zwań, przede

wszyst kim za wzglę du na wstrzy ma nie prac na kontr ak cie w West -
fa len z po wo du wy stą pie nia wad kon struk cji ko tła z przy czyn le żą -
cych po stro nie zle ce nio daw cy. Wy ma ga ło to pod ję cia dzia łań ob ni -
ża ją cych kosz ty, któ rych efek tem by ło wy pra co wa nie do dat nie go
wy ni ku fi nan so we go przy zmniej szo nej sprze da ży w sto sun ku
do ro ku 2009. Efek tyw na koń co wa fa za prac na kon trak tach koń czą -
cych się w 2010 r. prze ło ży ła się na po pra wę ren tow no ści sprze da -
ży brut to z 10,8% w 2009 r. do 12,8% w 2010 r.

Po za gra ni ca mi Pol ski uzy ska no bli sko 75% przy cho dów. Kon -
trak ty za gra nicz ne re ali zo wa no w Niem czech (7), Bel gii (1)
i Wielkej Bry ta nii (1). Na ryn ku nie miec ki mi naj waż niej szy mi zle -
ce nio daw ca mi prac by li Al stom Po wer Sys tems Stut t gart i Hi ta chi
Po wer Eu ro pe. 

Naj więk sze re ali za cje mia ły miej sce na ryn ku nie miec kim. To
mon taż 2 ko tłów o mo cy 1100 MW w Elek trow ni Neu rath, któ ry jest
re ali zo wa ny przez kon sor cjum spół ek Po li mex -Mo sto stal SA i Re -
mak SA, udział każ dej z firm kon sor cjum wy no si 50%; zle ce nio -
daw cą jest kon sor cjum Al stom/Hi ta chi; mon taż czę ści ci śnie nio -
wych 2 ko tłów w West fa len re ali zo wa ny przez kon sor cjum spół ek
Re mak SA, Po li mex -Mo sto stal SA i ZRE Kra ków Sp. z o.o., udział
Re mak S.A. w kon sor cjum wy no si 50% (we wrze śniu 2010 r. na stą -
pi ło wzno wie nie prac po ubie gło rocz nym wstrzy ma niu) i mon taż
2 ko tłów odzysknicowych w KW Em sland w Lin gen. Na to miast
w Bel gii – na zle ce nie PRO KON Nord Ener gie sys te me GmbH – za -
koń czo no re ali za cję kon trak tu na mon taż ko tła w A&S Ener gie
Oostro ze be ke, a w Wlk. Bry ta nii na zle ce nie Al stom Po wer Ltd zre -
ali zo wa no kon trakt na mon taż czę ści ci śnie nio wej 3 ko tłów
odzysknicowych w Elek trow ni Gra in. 

Waż nym wy da rze niem by ło pod pi sa nie w dru gim pół ro czu ub.r.
trzech kon trak tów na pra ce w Eem sha ven w Ho lan dii o łącz nej war -
to ści 73,3 mln eu ro za pew nia ją cych sta bil ną sy tu ację Spół ki w per -
spek ty wie do koń ca 2012 r. 

W Pol sce RE MAK SA uzy skał po nad 25% przy cho dów. Naj więk -
sze kon trak ty zre ali zo wa no na zle ce nie kon sor cjum Al stom/Ra fa ko
na mon taż ko tła 833 MW w Elek trow ni Beł cha tów (re ali zo wa ny
w kon sor cjum z Po li mex -Mo sto stal SA) i mon taż mły nów, sys te mu
na wę gla nia i sys te mu od żuż la nia ko tła 833 MW w Elek trow ni Beł -
cha tów (kon trak ty zwią za ne z Elek trow nią Beł cha tów sta no wi -
ły 50% przy cho dów kra jo wych), Ener go mon ta żu Po łu dnie na mo -
der ni za cję ko tła BB -1150 nr 6 w Elek trow ni Beł cha tów oraz Fo ster
Whe eler EP na mon taż ko tła w ra mach pro jek tu For tum He at Czę -
sto cho wa i bu do wę ko tła CFB do spa la nia bio ma sy w Elek trow ni
Ko nin.

– Port fel zle ceń na 2011 r. ma my wy peł nio ny pra wie w 100%
przy za ło żo nym zna czą cym wzro ście przy cho dów. Na rok 2012 port -
fel zle ceń wy peł nio ny jest w zbli żo nej pro por cji. W ce lu po zy ska nia
ko lej nych zle ceń Spół ka ak tyw nie uczest ni czy w prze tar gach oraz
pro wa dzi roz mo wy ze zle ce nio daw ca mi – mó wi pre zes Ma rek Brej -
wo. – Per spek ty wy roz wo ju dzia łal no ści Spół ki wią że my z obec no -
ścią na ryn kach Unii Eu ro pej skiej, a tak że na ryn ku kra jo wym. Li -
czy my, że na dal in ten syw nie pro wa dzo ne dzia ła nia ofer to we wpły ną
na po zy ska nie na stęp nych za mó wień w naj bliż szych la tach,
a w szcze gól no ści po zy ska nie zle ceń na mon taż no wych ko tłów
na pa ra me try nad kry tycz ne w Pol sce i kra jach Unii Eu ro pej skiej.

W tym ro ku Spół ka za war ła już umo wę z IHI Cor po ra tion To kio,
Ja po nia na pra ce mon ta żo we w Elek trow ni STKW Lu nen w Niem -
czech (3,0 mln eu ro) oraz z fir mą Fo ster Whe eler na mon taż
naj więk sze go na świe cie ko tła do spa la nia bio ma sy o war to ści
37 mln zł.

Je rzy Bo ja no wicz
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Firma SJOS Spół ka z o.o. po wsta ła, jak by an ty cy pu jąc trans -
for ma cję ustro jo wą Pol ski, z wo li dr Ste fa na Jo achi ma
Ster ca, pra cow ni ka na uko wo -dy dak tycz ne go Aka de mii
Eko no micz nej (obec nie: Uni wer sy tet Eko no micz ny) we

Wro cła wiu i kil ku je go przy ja ciół. Dzia ła w sto li cy Dol ne go Ślą -
ska od 1987 r., ja ko jed na z naj star szych ro dzi mych firm do rad -
czych. Ofe ru je wszech stron ne usłu gi na po lu or ga ni za cji, za rzą -
dza nia, eko no mi ki, fi nan sów i mar ke tin gu, jak rów nież usłu gi
praw ne. Bar dzo waż ną gru pę klien tów SJOS sta no wi sze ro ko ro -
zu mia na bran ża ener ge tycz na. De wi zą spół ki jest cią gły roz wój,
uni ka nie sche ma ty zmu i prze świad cze nie, że – jak mó wi jej szef
– Pro blem do brze zdia gno zo wa ny i uję ty, to pro blem w po ło wie
roz wią za ny. Lek tu ra re fe ren cji jej licz nych, po wszech nie zna nych
kon tra hen tów skła nia do wnio sku, że roz wią zu je pro ble my z fi nal -
nym suk ce sem.

SJOS za trud nia bądź współ pra cu je z wie lo ma wy so kiej kla sy,
do świad czo ny mi spe cja li sta mi – np. eko no mi sta mi dys po nu ją cy -
mi wie dzą do ty czą cą za rzą dza nia śred ni mi i du ży mi przed się bior -
stwa mi, gru pa mi ka pi ta ło wy mi, po tra fią cy mi wy ce niać war tość
przed się biorstw, bu do wać stra te gie, two rzyć biz ne spla ny – wład -
ny mi roz wią zać nie mal każ dy pro blem. Zda niem pre ze sa Ste fa na
Ster ca dro gą do sku tecz ne go kon sul tin gu jest ob słu ga klien ta nie
po prze sta ją ca na prze ka za niu opra co wa nia czy eks per ty zy, pro jek -
tu, pro gra mu itp., ale uwzględ nia ją ca dal szą obec ność przy wdra -
ża niu po my słów i do ko ny wa niu za pro jek to wa nych zmian. 

Czas trans for ma cji i tuż po
Obec ny SJOS, dzia ła ją cy w dru giej po ło wie lat 80-ych ja ko

Przed się bior stwo Pro jek to wa nia i Usług Do rad czych PRO MAG
Sp. z o.o., sku piał głów nie pra cow ni ków na uko wych z wie dzą
prak tycz ną, wy wo dzą cych się z wro cław skich szkół wyż szych
oraz rze czo znaw ców NOT, PTE i TNO iK. 

– To by li pa sjo na ci, or ga ni zo wa li szko le nia i tre nin gi dla ka dry
kie row ni czej przed się biorstw, tak że stu dia me ne dżer skie – wspo -
mi na Sterc. – Świad czy li usłu gi ra chun ko we, kosz to ry so wa nia,
wpro wa dza nia in no wa cji. Z koń cem ro ku 1988 roz wią zy wa no zjed -
no cze nia i zrze sze nia. W ra mach re for my za kła dy ener ge tycz ne,
elek trow nie i elek tro cie płow nie uzy ski wa ły oso bo wość praw ną. Ta -
kie np. Zjed no cze nie Ko palń i Elek trow ni Wę gla Bru nat ne go z sie -
dzi bą we Wro cła wiu za rzą dza ło 40 proc. po ten cja łem ro dzi mej
ener ge ty ki. I sku pio ne w nim pod mio ty uzy ska ły sa mo dziel ność.
Ko niecz na by ła pro fe sjo nal na po moc cho ciaż by służ bom eko no -
micz no -fi nan so wym. Przed się bior stwa nie mia ły wów czas od po -
wied nej ka dry i do nas się o tę po moc zwra ca no. Pro wa dzi li śmy
trzy biu ra, pra co wa ło w nich łącz nie ok. 60 osób. Tu po zwo lę so bie
na dy gre sję – dzi siej sze kon cer ny ener ge tycz ne, ta kie jak PGE czy
Tau ron, dys po nu ją ar mią spe cja li stów róż nych dzie dzin, wręcz wy -
spe cja li zo wa ny mi biu ra mi. A na le żą ce do nich elek trow nie i za kła -
dy ener ge tycz ne po zba wia ne są funk cji eko no micz nych, or ga ni za -
cyj nych czy in no wa cyj nych, w po je dyn kę co raz mniej mo gą.
Upraw nie nia de cy zyj ne są w cen tra li gru py. A te co raz rza dziej de -
cy du ją się na ko rzy sta nie z usług ta kich re la tyw nie nie wiel kich,
„ro dzi mych” firm jak na sza. Zle ce nia tra fia ją do mię dzy na ro do -
wych po tęg kon sul tin go wych. 

W la tach 90-tych i na po cząt ku pierw szej de ka dy te go wie ku
SJOS zaj mo wał się re struk tu ry za cją więk szo ści elek trow ni i elek -
tro cie płow ni za wo do wych, (z wy łą cze niem elek trow ni w Ostro łę -
ce i Sta lo wej Wo li), a tak że czę ści za kła dów ener ge tycz nych, bo te
„nie chcia ły się re struk tu ry zo wać” – jak mó wi pre zes Sterc.

– La ta 1989–1990. Wi ce pre mier prof. Le szek Bal ce ro wicz miał
opo nen tów je śli cho dzi o kon cep cję swej re for my. Sam w przed się -
bior stwach się nie po ja wiał. Czy ni li to ta cy, jak ja. By łem w nie mal
każ dej elek trow ni, mó wi łem na czym po le ga re for ma, prze ko ny wa -
łem. Je stem w Elek trow ni Dol na Od ra, sa la kon fe ren cyj na, trans -
mi sja przez ra dio wę zeł, słu cha mnie kil ka set osób. Pa da ją py ta nia,
spo tka nie trwa pra wie 6 godz. W koń cu pod cho dzą do mnie mło dzi

dzia ła cze „So li dar no ści”: pięk nie pan mó wi, ale żad nej pry wa ty -
za cji ani re struk tu ry za cji u nas nie bę dzie, a je śli rząd zde cy du je
ina czej, to się przy wią że my do blo ku i wy sa dzi my… In ny przy kład
sprzed lat. Za rzą dów ga bi ne tu pre mie ra Je rze go Buz ka opra co wa -
no kon cep cję gru py ener ge tycz nej Pol ski po łu dnio wo -za chod niej,
sku pia ją cej elek trow nie od Go rzo wa do Opo la (pas Nad odrza)
z ewen tu al nym do łą cze niem Ze spo łu Elek trow ni Dol na Od ra oraz
po bli skie Za kła dy Ener ge tycz ne z wio dą cą ro lą ener ge ty ki tu ro -
szow skiej. Wszyst ko by ło przy go to wa ne, de cy zję miał pod jąć Mi ni -
ster Skar bu i zde cy do wa no o… prze su nię ciu jej do na stęp ne go ga -
bi ne tu, bo je den z pre ze sów Za kła dów Ener ge tycz nych nie chciał
tej kon cep cji po przeć. A rząd Lesz ka Mil le ra spra wę odło żył. Kon -
so li da cja ener ge ty ki na stą pi ła do pie ro póź niej. Ale nie wszę dzie
tak by ło. Więk szość pro du cen tów ener gii i cie pła, z któ ry mi pra co -
wa li śmy zo sta ło zre struk tu ry zo wa nych i spry wa ty zo wa nych.
Znacz ną część prze ję ły pod mio ty za gra nicz ne. Naj bar dziej uda ne
by ły na sze dzia ła nia w elek tro cie płow niach, któ re by ły zlo ka li zo -
wa ne w du żych ośrod kach miej skich, gdzie ka dra my śla ła no wo -
cze śnie, a lu dzie nie mu sie li się bać o pra cę. Mam na my śli np.
wpro wa dzo ne na war szaw ską gieł dę pa pie rów war to ścio wych EC
Bę dzin, czy Ze spół Elek tro cie płow ni Wro cław skich KO GE NE RA -
CJA. Bar dzo do brze wspo mi na my też współ pra cę z: EC Kra ków,
EC Zie lo na Gó ra, ZEC Po znań skich, EC To ruń i EC Go rzów.

A co dzi siaj?
SJOS mi mo roz cza ro wa nia swe go sze fa, mo że po chwa lić się

nie ba nal ny mi bie żą cy mi suk ce sa mi, rów nież w sek to rze elek tro -
ener ge tycz nym. Ostat nio sku tecz nie do ra dzał m.in. spół ce ak cyj -
nej ENEA, któ ra bę dąc pro du cen tem ener gii elek trycz nej (El. Ko -
zie ni ce) chcia ła po sze rzyć swe po le dzia ła nia o ener gię ciepl ną.
SJOS m.in. przy go to wał ana li zy, okre ślił wa run ki na ja kich by ło
ra cjo nal ne prze ję cie na le żą cych do sa mo rzą dów – MEC Pi ła i PEC
Obor ni ki. Ob słu gi wał i pro wa dził ne go cja cje z pre zy den ta mi tych
miast. Przy go to wał do ku men ty ofer to we. Uda ło się. Oba za kła dy
zna la zły się w Gru pie Ka pi ta ło wej ENEA SA. SJOS uczest ni czył
rów nież ja ko do rad ca w pro ce sie na by cia przez ENEA SA bio ga -
zow ni w Lisz ko wie k/Ino wro cła wia, jak rów nież współ pra co wał
nad opra co wa niem stra te gii roz wo ju OZE w ra mach Gru py Ka pi -
ta ło wej ENEA SA.

Od kil ku lat SJOS do ra dza racz ku ją cej na ryn ku ga zo wej ener -
ge ty ki ciepl nej spół ce NY SA GAZ, któ rej udzia łow ca mi są PGNiG
oraz VNG Pol ska. Re ali zu je po je dyn cze pro jek ty dla in nych przed -
się biorstw sek to ra: ZE PAK i pod mio tów gru py ka pi ta ło wej TAU -
RON Pol ska Ener gia, Po łu dnio wy Kon cern Ener ge tycz ny, PGE
Elek trow nia Beł cha tów, Elek trow nia i Ko pal nia Wę gla Bru nat ne -
go „Tu rów”, Ener gia Pro, Pol skie Sie ci Elek tro ener ge tycz ne S.A.,
ZEC By tom, For tum Pol ska, MEC Pi ła, PEC Wał brzych, czy Je le -
nio gór skie Elek trow nie Wod ne. Wśród po zo sta łych obec nych
klien tów SJOS na le ży szcze gól nie wy mie nić: KGHM Pol ska
Miedź i spół ki za leż ne, IM PEL i pod mio ty gru py ka pi ta ło wej, PGE
Ko pal nia Wę gla Bru nat ne go Beł cha tów, a tak że Mi ni ster stwo
Skar bu Pań stwa, Dol no ślą ski Urząd Wo je wódz ki i Urząd Mar szał -
kow ski Wo je wódz twa Opol skie go. Ak tu al nie waż nym ob sza rem
ak tyw no ści SJOS jest po zy ski wa nie do ta cji unij nych na przed się -
wzię cia in we sty cyj ne klien tów, za rów no z pro gra mów kra jo wych,
ta kich jak PO In no wa cyj na Go spo dar ka i PO In fra struk tu ra i Śro -
do wi sko, czy też Re gio nal nych Pro gra mów Ope ra cyj nych. Suk ce -
sem za koń czy ły się pra ce na rzecz po zy ska nia do ta cji m.in. dla ta -
kich pod mio tów jak MEC Pi ła Sp. z o.o. (na bu do wę blo ku ener -
ge tycz ne go opa la ne go bio ma są), Dol no ślą ska Fa bry ka Ma szyn
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Elek trycz nych Sp. z o.o. we Wro cła wiu (opra co wa nie pro to ty pu
ge ne ra to ra prą du, na pę dza ne go tur bi ną wia tro wą i wdro że nie
do pro duk cji), Mi ne Ma ster Sp. z o.o. w Wil ko wie (wdro że nie
do pro duk cji wy ni ków prac B+R, do ty czą cych no wo cze snej li nii
sa mo jezd nych ma szyn wier cą co -ko twią cych dla gór nic twa).

– Obec nie je ste śmy w trak cie prac nad ko lej ny mi wnio ska mi
m.in., dla Dol no ślą skiej Fa bry ki Ma szyn Elek trycz nych Sp. z o.o.
we Wro cła wiu (bu do wa no we go za kła du pro duk cji ma szyn elek -
trycz nych dla od na wial nych źró deł ener gii) i dla PEC S.A. w Wał -
brzy chu (na bu do wę blo ku ener ge tycz ne go opa la ne go bio ma są).
Zło żo ne wnio ski prze szły po myśl nie oce nę for mal ną i cze ka my
na wy ni ki oce ny me ry to rycz nej – uzu peł nia Ste fan Sterc.

Do radz two nie jed no ma imię
Ofer ta wro cław skiej spół ki, kie ro wa na nie tyl ko do świa ta biz -

ne su, ale i sa mo rzą dów jest rów nie sze ro ka, co im po nu ją ca. Po moc
SJOS w dzie dzi nie do sko na le nia or ga ni za cji i za rzą dza nia obej mu -
je: pro jek ty zmian struk tur or ga ni za cyj nych, wy dzie la nie spół ek
i in ne prze kształ ce nia or ga ni zo wa nie i do sko na le nie grup ka pi ta ło -
wych, do radz two praw ne (umo wy, prze kształ ce nia, pro ble my do -
raź ne), do radz two fi nan so wo -księ go we, sys te my za rzą dza nia ja -
ko ścią.

Ofer ta do ty czą ca pry wa ty za cji przed się biorstw pań stwo wych
i ko mu nal nych to: po moc w wy bo rze kon cep cji pry wa ty za cji,
przy go to wa nie do niej przed się biorstw, ca ło ścio wa ob słu ga pro ce -
dur pry wa ty za cyj nych, do ra dza nie in we sto rom na by wa ją cym ak -
cje lub udzia ły.

Chcą cym sko rzy stać z fun du szy unij nych SJOS ofe ru je do radz -
two i po moc opra co wu jąc biz ne spla ny przed się wzię cia, stu dia wy -
ko nal no ści (op por tu ni ty stu dy, fe asi bi li ty stu dy, pre fe asi bi li ty stu -
dy), wnio ski o udzie le nie do ta cji, wnio ski kre dy to we (ne go cja cje
z ban ka mi). Udzie la tak że po mo cy w po zy ska niu i roz li cze niu do -
ta cji. War to wie dzieć, że wię cej niż 90 proc. opra co wa nych przez
nie go wnio sków za koń czy ło się suk ce sem, do ta cje tra fi ły do be ne -
fi cjen tów – ża den wnio sek nie prze padł z wi ny SJOS.

Go spo dar ka to ży wa ma te ria, na stę pu ją zmia ny w struk tu rze
wła ści ciel skiej firm, ma ją miej sce prze ję cia czy fu zje, zda rza się
sprze daż czę ści ma jąt ku. To też nie zbęd na jest wy ce na: grun tów
i nie ru cho mo ści, ma szyn i urzą dzeń, ak cji i udzia łów w spół kach,

apor tów wno szo nych do spół ek, a tak że ca ło ścio wa wy ce na ma jąt -
ku przed się bior stwa – to wszyst ko moż na po wie rzyć fir mie z Wro -
cła wia.

Zaj mu je się tak że pra ca mi ana li tycz no -dia gno stycz ny mi pro wa -
dzą cy mi do zbu do wa nia pla nu, pro jek tu roz wo ju przed się bior stwa
czy gmi ny. Wy ko nu je na tym po lu: wszech stron ne au dy ty i stra te -
gie przed się biorstw, stra te gie roz wo ju miast i gmin, pro gra my roz -
wo ju z pro jek cją fi nan so wą, pla ny krót ko - i śred nio okre so we, pro -
gra my na praw cze. 

Pro wa dzi szko le nia spe cja li stycz ne i tre nin gi, w tym: stu dia me -
ne dżer skie i se sje stra te gicz ne dla przed się biorstw i gmin. W dzie -
dzi nie mar ke tin gu zaj mu je się ba da niem ryn ku i ba da nia mi an kie -
to wy mi, a tak że stra te gia mi, pla na mi i pro gra ma mi mar ke tin go wy -
mi oraz po mo cą w re kla mie i pu blic re la tions.

W no wo cze snej, spraw nie za rzą dza nej fir mie ko niecz ny jest re -
gu lar ny po miar wy ni ków i re ak cja na zmie nia ją ce się wa run ki. To -
też SJOS po le ca pro jekt i wdro że nie: con trol lin gu stra te gicz ne go
(zrów no wa żo na kar ta wy ni ków, bench mar king, mo del oce ny in -
we sty cji), ope ra cyj ne go i fi nan so we go, sys te mów pla no wa nia
i mo ni to ro wa nia sy tu acji przed się biorstw, pro jek cji fi nan so wych
na po trze by za rzą dza nia war to ścią fir my.

Spół ka słu ży rów nież peł ną po mo cą chcą cym po wo łać do ży cia
no we przed się wzię cie go spo dar cze po przez opra co wa nie: stu diów
przed in we sty cyj nych, biz ne spla nów przed się wzięć in we sty cyj -
nych i pro jek tów ich fi nan so wa nia, pro jek tów no wych spół ek
(ana li za opła cal no ści, umo wy, ob słu ga praw na), stu diów ce lo wo -
ści i wy ko nal no ści.

Zaj mu je się po nad to po zy ski wa niem ka pi ta łu bez wzglę du na cel
je go prze zna cze nia po przez: wy szu ka nie po ten cjal nych part ne rów
biz ne so wych, po moc w ana li zie ofert, udział w ne go cja cjach, przy -
go to wa nie emi sji pa pie rów war to ścio wych, po moc w uzy ska niu
po ży czek, kre dy tów i po rę czeń, opra co wa nie wnio sków kre dy to -
wych.

Sło wo o ener ge ty ce
Wie le się ostat ni mi la ty mó wi i pi sze o przy szło ści pol skiej ener -

ge ty ki, ko niecz nych in we sty cjach i źró dłach ich fi nan so wa nia, za -
gro że niu de fi cy tem energii. Zda niem dr Ster ca win ni śmy pro du ko -
wać ener gię ze wszyst kich źró deł.

– Dłu go jesz cze więk szość ener gii bę dzie wy twa rza na z wę gla
bru nat ne go i ka mien ne go – twier dzi. – Wiem któ re blo ki po win ny
pra co wać, a któ re win ny być usu nię te, ist nie je ko niecz ność wy mia -
ny frag men tów sta rych elek trow ni i elek tro cie płow ni na no we. Po -
zba wio ne nie tyl ko eko no micz nej ra cjo nal no ści jest re mon to wa -
nie 50-let nie go ko tła. Nie ma jed nak sen su bu do wać no wych elek -
trow ni wę glo wych. Po win ny po wsta wać blo ki na bio ma sę, ale nie
na wiel ką ska lę, bo wła sne go su row ca ma my nie wie le, a im port jest
nie opła cal ny. A zwłasz cza na le ży bu do wać blo ki spa la ją ce pa li wo
al ter na tyw ne (od pa dy nie tyl ko ko mu nal ne). Ro bi li śmy dla władz
Wał brzy cha pro jekt ta kie go przed się wzię cia, ale sa mo rząd się
prze ra ził, gdy tyl ko klu by eko lo gicz ne zgło si ły sprze ciw – „chce cie
z mia sta zro bić skła do wi sko od pa dów?” Wie rzę, że mło de po ko le -
nie nie bę dzie uza leż nio ne od sta rych tech no lo gii i bę dzie po dat ne
na zmia ny. Ko lej ne źró dło – ener ge ty ka wia tro wa. Sły sza łem
o zgło sze niach na 8 tys. MW. Re al nie da się po noć zre ali zo wać in -
we sty cje je dy nie o mo cy 4 tys. MW. Bio ga zow nie są cen nym po my -
słem, za rów no czer pią ce ener gię ze źró deł po cho dze nia zwie rzę ce -
go, jak i ro ślin ne go. Rów nież war ta grze chu jest ener ge ty ka so lar -
na, ubo le wam, że u nas jest wy kpi wa na, nie przy wią zu je się do niej
na le ży tej wa gi i nie stwa rza wa run ków do za ist nie nia. A co
do ener gii ją dro wej, to mu si my się zdo być na ten wy da tek, z róż -
nych wzglę dów, nie tyl ko eko no micz nej na tu ry. Niech po wsta nie
przy naj mniej je den obiekt naj now szej ge ne ra cji.

Pre zes Ste fan Sterc pla nu je zaj mo wać się OZE już nie tyl ko ja -
ko do rad ca, ale tak że w cha rak te rze in we sto ra.

An drzej Uznań ski
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Dr STERC STE FAN, JO ACHIM
(1950 r.), ab sol went eko no me -
trii Wyż szej Szko ły Eko no micz -
nej we Wro cła wiu. W la tach
1973–1994 pra cow nik na uko -
wo -dy dak tycz ny Aka de mii Eko -
no micz nej we Wro cła wiu, dok -
tor na uk o or ga ni za cji i za rzą -
dza niu (1982). Jest au to rem
i współ au to rem po nad 1000
prac na uko wo -ba daw czych
i pro jek to wych. Na dal jest wy -
kła dow cą na stu diach me ne -
dżer skich. W za kre sie kon sul -
tin gu w Pol sce jest pio nie rem

i wy bit nym znaw cą. Współ pra cę z prak ty ką go spo dar czą roz po czął
w 1975 r. pod kie run kiem prof. Be ra Hau sa. Od 1985 r. zaj mu je się
za wo do wo kon sul tin giem go spo dar czym. W 1987 r. wraz z ko le ga -
mi za ło żył pierw szą pol ską fir mę do rad czą w for mie spół ki z ogra -
ni czo ną od po wie dzial no ścią pod na zwą Przed się bior stwo Pro jek -
to wa nia i Usług Do rad czych PRO MAG. W la tach 1991–1994 pro wa -
dził dzia łal ność pn. SJOS Si le sian In ve st ment Com pa ny dr Ste fan
Sterc. Od 1994 r. jest wspól ni kiem i Pre ze sem Za rzą du SJOS Sp.
z o.o. we Wro cła wiu. Naj więk sze do świad cze nie na był pra cu jąc dla
przed się biorstw bran ży ma szy no wej, ener ge tycz nej oraz prze my -
słu wy do byw cze go i prze rób cze go.



W
oce nie do rob ku wy bit ne go na ukow ca
bra ny jest pod uwa gę za zwy czaj głów ny
nurt je go dzia łal no ści. Gdy by jed nak
tyl ko ogra ni czyć się do za pre zen to wa nia

głów nych za in te re so wań za wo do wych prof. Sta -

ni sła wa An drze jew skie go, po cząw szy od lat trzy -
dzie stych, a skoń czyw szy na la tach sześć dzie sią -
tych mi nio ne go wie ku, do ro bek wy bit ne go ener ge -
ty ka ogra ni czał by się do za gad nień, naj pierw elek -
tro tech ni ki, a póź niej ener ge ty ki kon wen cjo nal nej.
Tym cza sem, prof. Sta ni sław An drze jew ski bar dzo
ży wo in te re so wał się za gad nie nia mi ener gii ato -
mo wej, w efek cie cze go mógł w la tach 60. XX w.
słu żyć swo ją wie dzą na ten te mat za rów no pod ką -
tem dy dak ty ki aka de mic kiej, jak i peł nić ro le kon -
sul tan ta dla ów cze snych władz pań stwo wych, któ -
re roz wa ża ły moż li wo ści zwią za ne z uru cho mie -
niem w Pol sce elek trow ni ją dro wej.

Uro dził się 9 li sto pa da 1908 ro ku w Opa tów ku,
ko ło Ka li sza. Oj ciec – Lu dwik An drze jew ski, był
po cząt ko wo tka czem w fa bry ce suk na Nit sche go
w Opa tów ku, póź niej człon kiem spół dziel ni „Zgo -
da”, któ ra po wsta ła w Opa tów ku w 1907 ro ku.
W 1914 ro ku oj ciec otrzy mał pra cę w cen tra li spół -
dziel ni w War sza wie i ro dzi na prze nio sła się
do sto li cy. 

Sta ni sław An drze jew ski ukoń czył gim na zjum
im. A. Mic kie wi cza, a na stęp nie w 1933 ro ku Wy -
dział Elek trycz ny Po li tech ni ki War szaw skiej.
W ma cie rzy stej uczel ni zo stał asy sten tem w Ka te -
drze Mier nic twa Elek trycz ne go i Wy so kich Na pięć
kie ro wa nej przez prof. Ka zi mie rza Drew now -

skie go, z któ re go szko ły wy wo dzi li się póź niej si
wy bit ni na ukow cy, pro fe so ro wie: Ja nusz Lech

Ja ku bow ski, Je rzy Skow roń ski, Ka zi mierz Kol -

biń ski, Wi told Iwasz kie wicz, Sta ni sław Trze -

trze wiń ski. Jed nak chęć zdo by cia do świad czeń
po przez bez po śred nie uczest nic two w dzia łal no ści
prze my sło wej, jak też i du żo lep sze moż li wo ści za -
rob ko wa nia, niż to by ło moż li we na uczel ni, skło -
ni ły go do wy jaz du na Śląsk.

Od 1935 ro ku pra co wał w naj więk szej wów -
czas pol skiej elek trow ni Za kła dach „Elek tro”
w Ła zi skach na Ślą sku, gdzie zo stał naj pierw za -
stęp cą kie row ni ka, a na stęp nie kie row ni kiem
elek trow ni i fa bry ki che micz nej. W Ła zi skach
pra co wał do wy bu chu woj ny. Zo stał zmo bi li zo -
wa ny i brał udział w kam pa nii wrze śnio wej, na -
stęp nie pod jął dzia łal ność w kon spi ra cji. Wal czył
w Po wsta niu War szaw skim w ugru po wa niu „Gry -
bar” na Po wi ślu i w Śród mie ściu, gdzie do wo dził
kom pa nią (w stop niu ka pi ta na re zer wy). Za udział
w wal kach po wstań czych od zna czo ny zo stał
Krzy żem Wa lecz nych. Pod czas oku pa cji hi tle row -
skiej pra co wał w bran ży elek tro tech nicz nej, naj -
pierw pro wa dził biu ro elek tro tech nicz ne, a po tem
warsz tat in sta la cyj ny w fir mie „Steyr -Da im ler -
-Puch” w War sza wie. 

Po po wro cie z nie wo li w 1945 ro ku naj pierw
pra co wał w Za kła dach „Kon stal” w Cho rzo wie,
a na stęp nie zo stał dy rek to rem od bu do wy wa nej fa -
bry ki „Lu boń – Wron ki” wcho dzą cej w skład Za -
kła dów Prze my słu Ziem nia cza ne go. W 1947 ro ku
zo stał mia no wa ny dy rek to rem na czel nym za kła -
dów Kom bi na tu „Elek tro” w Ła zi skach Gór nych.
Na stęp nie był or ga ni za to rem i dy rek to rem Biu ra
Roz bu do wy Zjed no cze nia Ener ge tycz ne go Za głę -
bia Wę glo we go, a po tem na czel nym in ży nie rem
Biu ra Pro jek tów Si łow ni Ciepl nych „Ener go pro -
jekt” w Ka to wi cach i Gli wi cach. Wła śnie w tym
biu rze w owym okre sie opra co wy wa no kon cep cje
i pro jek ty zwią za ne z naj więk szy mi in we sty cja mi
ener ge tycz ny mi w kra ju.

Od 1952 ro ku był wy kła dow cą Po li tech ni ki Ślą -
skiej i kon sul tan tem In sty tu tu Ener ge ty ki. Spe cja -
li zo wał się w za gad nie niach z dzie dzi ny bu do wy
elek trow ni. I pro wa dził wy kła dy na ten te mat
w Po li tech ni ce Ślą skiej w Gli wi cach. Od 1955 r.
do cent, a od 1962 r. pro fe sor Po li tech ni ki War -
szaw skiej. Sta ni sław An drze jew ski był or ga ni za to -
rem In sty tu tu Tech ni ki Ciepl nej, rów no cze śnie
peł nił funk cję kie row ni ka Ka te dry Si łow ni Elek -
trycz nych i Go spo dar ki Ener ge tycz nej tej uczel ni.
Nie za leż nie od pra cy na Po li tech ni ce War szaw -
skiej prof. Sta ni sław An drze jew ski był dy rek to rem
pio nu ener ge ty ki w In sty tu cie Ba dań Ją dro wych
w Świer ku ko ło Otwoc ka. A na stęp nie Peł no moc -
ni kiem Rzą du do Spraw Wy ko rzy sta nia Ener gii Ją -
dro wej (w ran dze mi ni stra), a tak że prze wod ni czą -
cym pol skiej de le ga cji do Ko mi sji Wy ko rzy sta nia
Ener gii Ato mo wej RWPG.

Mgr inż. Ro man Odo liń ski, któ re mu przy pa -
dło on giś w udzia le przy go to wać kont -re fe rat
do wy stą pie nia prof. An drze jew skie go wspo mi na,

że pro fe sor jed nak zbyt opty mi stycz nie za pa try wał
się na moż li wo ści roz wo ju w Pol sce ener ge ty ki ją -
dro wej, cze go przy krym po la tach po twier dze niem
by ła re zy gna cja z kon ty nu owa nia roz po czę tej in -
we sty cji ją dro wej w Pol sce, ja kim by ła bu do wy
elek trow ni ato mo wej w Żar now cu. 

Sta ni sław An drze jew ski peł nił kie row ni cze
funk cje w wie lu in sty tu cjach i or ga ni za cjach; był
prze wod ni czą cym, a na stęp nie człon kiem Pań -
stwo wej Ra dy ds. Go spo dar ki Pa li wo wo -Ener ge -
tycz nej przy Ra dzie Mi ni strów (1964–1968), prze -
wod ni czą cym Pań stwo wej Ra dy ds. Po ko jo we go
Wy ko rzy sta nia Ener gii Ją dro wej (1968–1973),
Peł no moc ni kiem Rzą du ds. Wy ko rzy sta nia Ener gii
Ją dro wej, człon kiem Ko mi te tu Ener ge ty ki PAN,
Ra dy ds. Tech ni ki przy pre ze sie Ra dy Mi ni strów,
a po tem Ko mi te tu Na uki i Tech ni ki, Pol skie go Ko -
mi te tu Go spo dar ki Na czel nej Or ga ni za cji Tech -
nicz nej. Brał czyn ny udział w pra cach or ga ni za cji
mię dzy na ro do wych. Dwu krot nie ja ko wi ce prze -
wod ni czą cy Ra dy Za rzą dza ją cej Mię dzy na ro do -
wej Agen cji Ener gii Ato mo wej (IA EA); w la -
tach 1968–1973 prze wod ni czył pol skiej de le ga cji
do Ko mi sji Ener gii Ato mo wej RWPG.

Pro fe sor Sta ni sław An drze jew ski opu bli ko wał
po nad 80 ar ty ku łów w kra jo wych i za gra nicz nych
cza so pi smach oraz był au to rem wie lu re fe ra tów
wy gła sza nych na licz nych sym po zjach i se sjach
na uko wo -tech nicz nych. Wśród nich war to wy mie -
nić: „Kom po zy cje bu dyn ku głów ne go elek trow -

ni” („Prze gląd Elek tro tech nicz ny” 1952, nr 2),
„Kie run ki w bu do wie elek trow ni ciepl nych”

(„Ener ge ty ka” 1954, nr 6), „Per spek ty wy roz wo -

ju ener ge ty ki ją dro wej na tle II -Mię dzy na ro do -

wej Kon fe ren cji w Ge ne wie” („Nu kle oni -
ka” 1959, nr 2), „Po rów na nie eks plo ata cyj nych

kosz tów chłod ni Hel le ra z kla sycz ny mi chłod -

nia mi dla obie gu chło dze nia tur bi ny kon den sa -

cyj nej o mo cy 120 MW” („Ze szy ty Na uko we Po -
li tech ni ki Kra kow skiej” 1963, nr 1) – współ au tor:
Jó zef Por ta cha, „Wpływ elek trow ni na śro do wi -

sko” („Ar chi wum Ener ge ty ki” 1972, nr 1), „Wy -

twa rza nie ener gii elek trycz nej i cie pła” („Ener -
ge ty ka” 1975, nr 3).

Prof. Sta ni sław An drze jew ski był wy bit nym
spe cja li stą w dzie dzi nie ener ge ty ki ciepl nej i ją -
dro wej, au to rem wie lu ksią żek, pod ręcz ni ków
i ar ty ku łów z te go za kre su. Je go dzie ło „Pod sta -

wy pro jek to wa nia si łow ni ciepl nych” (1963),
zy ska ło uzna nie rów nież za gra ni cą. Od 1949 r.
był człon kiem ko mi te tu re dak cyj ne go „Prze glą du
Elek tro tech nicz ne go”, a od 1972 ro ku pierw szym
re dak to rem na czel nym kwar tal ni ka „Ar chi wum
Ener ge ty ki”.

Pro fe sor był au to rem lub współ au to rem kil ku
ksią żek: „Ukła dy i urzą dze nia po trzeb wła snych

elek trow ni” (War sza wa 1955 – wspól nie ze Zdzi -
sła wem Mrocz kow skim), „Elek trow nie ją dro we”
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(War sza wa 1957 – wspól nie z Wła dy sła wem Ney -
em), „Pod sta wy pro jek to wa nia si łow ni ciepl -

nych” (War sza wa 1963, 1972), „No we kie run ki

prze twa rza nia cie pła w ener gię elek trycz ną”

(War sza wa 1968) – wspól nie ze Zbi gnie wem Ję -
drze jew skim oraz ob szer nej mo no gra fii pt. „Go -

spo dar ka ciepl na” (Cz. I–-II, War sza wa 1979).
Pro fe sor An drze jew ski po nad to był au to rem kil -

ku set eks per tyz i opi nii tech nicz nych z dzie dzi ny
elek trow ni i go spo dar ki ener ge tycz nej, z któ rych
każ da by ła wy so kiej kla sy opra co wa niem tech -
nicz nym lub tech nicz no -eko no micz nym.

Pro fe sor wy pro mo wał spo rą gru pę dok to rów.
Te ma ty pro po no wa ne przez pro fe so ra mia ły za -
wsze tak że swój prak tycz ny wy miar. Na wet ten
wy da wa ło by się tak teo re tycz ny te mat pra cy dok -
tor skiej An drze ja Wie ru sza „Wy mia na cie pła

na po wierzch ni ku li w zło żu z kul” (1966).
Jak słusz nie pod kre śla ją zna ją cy oso bi ście pro -

fe so ra: – nie czę sto się zda rza ta kie po łą cze nie za -
in te re so wań oraz zdol no ści na uko wych i ta len tów
or ga ni za cyj nych, me ne dżer skich, umoż li wia ją -
cych jed no cze śnie osią ga nie suk ce sów na po lu na -
uki i prak ty ki. Na przy kład mgr Da nu ta Mer ska

z re dak cji „Wia do mo ści Elek tro tech nicz nych”
i prof. Jó zef Por ta cha z Po li tech ni ki War szaw skiej,
stwier dza ją, iż „prof. An drze jew ski po tra fił, jak
nikt in ny opa no wać no we teo rie, me to dy, kon cep -
cje, i jed no cze śnie pro po no wać spo sób roz wią zań
in ży nier skich, a tak że umieć oce nić ich efek tyw -
ność eko no micz ną”.

Do ko nań prof. An drze jew skie go w dzie le bu do -
wy sek to ra ener ge tycz ne go w Pol sce nie spo sób
prze ce nić. Prof. Sta ni sław An drze jew ski wniósł
po waż ny wkład do kon cep cji opty mal ne go
– z punk tu wi dze nia kra jo wej ba zy pa li wo wej
i wa run ków tech nicz no -eko no micz nych – pro jek -
to wa nia elek trow ni i elek tro cie płow ni. Za słu gą
pro fe so ra jest w szcze gól no ści po mysł sto so wa nia
ko tłów wod nych, ja ko szczy to wych źró deł cie pła,
kon cep cja bu do wy elek trow ni w ukła dzie blo ko -
wym, wdra ża nie jed no stek ener ge tycz nych o wy -
so kich pa ra me trach i mię dzy stop nio wym prze -
grze wa niu pa ry, bu do wa elek trow ni blo ko wych
bez re zer wo we go ko tła oraz blo ków z mię dzy -
stop nio wym prze grze wa niem pa ry, co w znacz -
nym stop niu ob ni ży ło jed nost ko we na kła dy in we -
sty cyj ne, a jed no cze śnie po pra wi ło spraw ność
elek trow ni. Ko lej ną nie kwe stio no wa na za słu gą
prof. Sta ni sła wa An drze jew skie go by ło wpro wa -
dze nie w kra jo wej ener ge ty ce wy so kich, wie lo -
prze wo do wych ko mi nów i wy so ko spraw nych od -
py la czy spa lin. 

Nie ma żad nej prze sa dy w stwier dze niu, że pro -
fe sor An drze jew ski na le żał do tej ka te go rii nie licz -
nych pol skich uczo nych, któ rych osią gnię cia zo -
sta ły w ca ło ści prak tycz nie wy ko rzy sta ne na po ży -
tek spo łe czeń stwa. W ostat nich la tach swe go ży cia
uczest ni czył w pra cach ze spo łu po wo ła ne go przez
Pol ską Aka de mię Na uk, opra co wu ją ce go eks per ty -
zę w spra wie roz wo ju go spo dar ki pa li wo wo -ener -
ge tycz nej w Pol sce.

Pro fe sor był dłu go let nim dzia ła czem Sto wa rzy -
sze nia Elek try ków Pol skich, wie lo krot nie wy bie -
ra nym do władz na czel nych SEP, peł nił w nim wie -
le funk cji, m.in.: był człon kiem Za rzą du Głów ne -
go (1949–1952), 1964–1969), prze wod ni czą cym
Ko mi sji Na gród i Od zna czeń SEP oraz przed sta wi -
cie lem SEP w Ra dzie Głów nej Na czel nej Or ga ni -
za cji Tech nicz nej (1969–1976). Pro fe sor prze wod -
ni czył też Pań stwo wej Ra dzie do Spraw Go spo dar -
ki Pa li wo wo -Ener ge tycz nej.

Mia no pre kur so ra ener ge ty ki ją dro wej w Pol sce
znaj du je po twier dze nie w Je go do ko na niach za wo -
do wych, acz więk szość swe go ży cia za wo do we go
po świę cił za gad nie niom ener ge ty ki kon wen cjo -
nal nej.

Prof. Sta ni sław An drze jew ski był wy bit nym
spe cja li stą w dzie dzi nie ener ge ty ki ciepl nej, au to -
rem licz nych ksią żek i pod ręcz ni ków z te go za kre -
su. Był na ukow cem prze ko na nym, że na uki in ży -
nie ryj ne ma ją za za da nie sku tecz nie słu żyć roz wo -
jo wi go spo dar ki kra ju a wnio ski pły ną ce z ba dań
ma ją być z po żyt kiem wy ko rzy sty wa ne w prak ty -
ce prze my sło wej. Za swe do ko na nia był wie lo krot -
nie ho no ro wa ny od zna cze nia mi pań stwo wy mi m.
in. Krzy żem Ofi cer skim OOP (1959), Or de rem
Sztan da ru Pra cy II kl. (1969), od zna ką Za słu żo ne -
go Na uczy cie la PRL.

Pro fe sor Sta ni sław An drze jew ski zmarł 9 lu te -
go 1979 ro ku w War sza wie. Po cho wa ny zo stał
na Po wąz kach Woj sko wych (kwa te ra B -32-2). 

An na i Ma rek Biel scy
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W okre sie po nad 40 lat swej dzia łal no ści
RE MAK SA zmo der ni zo wał i zmon to wał kil -
ka set ko tłów ener ge tycz nych, elek tro fil -
trów oraz kil ka dzie siąt in sta la cji prze my -
sło wych.

W tym cza sie Spół ka i jej pra cow ni cy zdo -
by li ogrom ne do świad cze nie za wo do we
po zwa la ją ce pod jąć się każ de go, na wet
naj trud niej sze go za da nia mon ta żo we go
w ener ge ty ce.

Ja ko jed na z nie wie lu firm w Pol sce Spół ka
w peł ni opa no wa ła tech no lo gię mon ta żu
ko tłów ener ge tycz nych na pa ra me try nad -
kry tycz ne i osią gnę ła po zy cję li de ra w tej
bran ży.

Do osią gnięć Spół ki na le ży za li czyć bu do -
wę wszyst kich te go ty pu ko tłów w kra ju,
w tym dla naj więk sze go w Pol sce blo ku
o mo cy 858 MW w Elek trow ni Beł cha tów,
oraz sze re gu ta kich ko tłów w Eu ro pie,
włącz nie z ko tła mi – jed ny mi z naj więk szych
na świe cie – dla dwóch blo ków o mo cy
1100 MW każ dy w elek trow ni Neu rath
w Niem czech.



W
dniach 11–12 ma ja b.r., w gma chu Mi ni ster stwa Go spo dar ki
w War sza wie, od by ła się dru ga edy cja „Pol sko-Ame ry kań skie -
go Okrą głe go Sto łu Ener ge tycz ne go”. Pierw sza mia ła miej sce
w ub.r. w Wa szyng to nie. Or ga ni za to ra mi im pre zy by ły: Izba

Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, Ame ry kań skie Sto -
wa rzy sze nie Ener ge ty ki oraz Am ba sa da Pol ska w Wa szyng to nie.
W kon fe ren cji wzię ło udział po nad stu przed sta wi cie li wszyst kich seg -
men tów pol skiej ener ge ty ki, in sty tu cji rzą do wych zwią za nych z ener ge ty -
ką, za ple cza na uko wo-ba daw cze go i pro duk cyj ne go pra cu ją ce go na rzecz
ener ge ty ki. Kon fe ren cję za szczy ci ło licz ne gro no pro mi nent nych re pre -
zen tan tów stro ny ame ry kań skiej, m.in.: Lee Fe in ste in – am ba sa dor USA
w Pol sce, Edward G. Mcgin nis – przed sta wi ciel wysokiej rangi De par ta -
men tu Ener gii, Pe ter M. Pe rez – przed sta wi ciel wysokiej rangi De par ta -
men tu Han dlu; stro nę pol ską re pre zen to wał m.in. Mar cin Ko ro lec, pod -
se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Go spo dar ki. Z IGE iOŚ obec ni by li: Da -
riusz Lu be ra – Pre zes Za rzą du, Sła wo mir Kry stek – Dy rek tor Ge ne ral -
ny, Ry szard Po po wicz – za stęp ca Dy rek to ra Ge ne ral ne go.

Chcia ło by się za py tać: dla cze go wła śnie Pol sko-Ame ry kań ski Okrą gły
Stół Ener ge tycz ny? Na tak po sta wio ne py ta nie, od po wiedź przed sta wi cie -
li za rów no stro ny pol skiej jak i ame ry kań skiej by ła jed no brz mią ca. Mi mo
róż ni cy ska li, po ten cja łu go spo da rek pol skiej i ame ry kań skiej, pro ble my
z ja ki mi bo ry ka ją się one w ob sza rze ener ge ty ki są bar dzo po dob ne, a nie -
kie dy wręcz iden tycz ne. A więc za rów no USA jak i my ma my po dob ną
struk tu rę pier wot nych no śni ków ener gii. I tak, w Pol sce wę giel jest do mi -
nu ją cym skład ni kiem owej struk tu ry, w USA – istot nym. Oby dwa kra je
chcą zmie nić tę struk tu rę, roz wi jać czy ste tech no lo gie wę glo we, ener ge ty -
kę od na wial ną, eks plo ata cję ga zu łup ko we go, wresz cie, roz wi jać ener ge -
ty kę ją dro wą. I oka zu je się, że wszyst kie kra je bu du ją ce elek trow nie ją dro -
we mia ły, bądź ma ją nie mal iden tycz ne pro ble my. Wią żą się one z fi nan -
so wa niem tych przed się wzięć, za pew nie niem bez pie czeń stwa funk cjo no -
wa nia obiek tów oraz skon stru owa niem sen sow ne go pra wa obu do wu ją ce -
go ener ge ty kę ją dro wą. Wresz cie, jed nym z prio ry te tów naj bliż szej, pol -
skiej Pre zy den cji w UE jest ener ge ty ka, w tym jej tzw. uwa run ko wa nia ze -
wnętrz ne, czy li na wią za nie współ pra cy z in ny mi kra ja mi w dzie dzi nie roz -
wią zy wa nia pro ble mów ener ge tycz nych. To znów jest zbie ż ne z po li ty ką
USA w dzie dzi nie ener ge ty ki.

Kon fe ren cja od by ła się w pię ciu pa ne lach te ma tycz nych, w któ rych
wy stą pi ło kil ku dzie się ciu pre le gen tów, ze stro ny za rów no pol skiej, jak
i ame ry kań skiej. W krót kiej re la cji z tej kon fe ren cji trud no, rzecz ja sna,
od nieść się do każ dej z wy po wie dzi ja kie pa dły. Dla te go też sku pi my się
na pew nych ge ne ra liach ja kie po ru sza no w każ dym z pa ne li, pew nych wy -
ni ka ją cych z nich kon klu zjach. Po mi nie my tak że ko mer cyj ne pre zen ta cje
firm – do staw ców roz wią zań, tech no lo gii, urzą dzeń dla po szcze gól nych
seg men tów ener ge ty ki.

Pa nel I – Gaz Łup ko wy
O tym jak du że zna cze nie mo gło by mieć po sia da nie znacz nych za so -

bów ga zu łup ko we go i ich eks plo ata cja, uka zu je się szcze gól nie ja skra wo,
gdy roz pa try wać ten pro blem na tle obec nej sy tu acji na szej ener ge ty ki.
W cią gu ostat nich 20 lat nasz PKB po dwo ił się, zaś tyl ko w cią gu ostat nie -
go 1,5 ro ku ce ny do la ro we su row ców ener ge tycz nych wzro sły o 60%. Kraj
bę dzie się na dal roz wi jał, a to ozna cza wzrost za po trze bo wa nia na ener gię.
Wy mo gi eko lo gicz ne, prze sta wia nie ener ge ty ki na ni sko emi syj ną ze
wzglę du na na szą struk tu rę ener ge tycz ną, bę dzie nas kosz to wa ło dro żej
niż ja ki kol wiek kraj UE. Ma my prze sta rza łą in fra struk tu rę ener ge tycz ną,
je ste śmy uza leż nie ni od do staw ga zu i ro py, mu si my pod no sić efek tyw -
ność wy ko rzy sta nia ener gii.

Na sze za so by ener ge tycz ne dziś, to w 99% wę giel, zaś w 1% – wę glo -
wo do ry. W Pol sce 56,8% ener gii pro du ku je się z wę gla. Gaz łup ko wy mo -
że tę sy tu ację zmie nić ra dy kal nie. Obec nie w kra ju zu ży wa my rocz nie 14
mld m3 ga zu, z cze go 10 mld m3 im por tu je my, zaś 4 mld m3 po cho dzi
z wła snych za so bów. Na mar gi ne sie, przy roz po zna nych nie mal iden tycz -
nych jak na sze za so bach ga zu w Niem czech i Da nii wy do by wa się go tam
rocz nie 3–4 ra zy wię cej niż w Pol sce. Pod wzglę dem glo bal ne go zu ży cia
ga zu za li cza my się w UE do „śred nia ków”, pod wzglę dem zaś zu ży cia
na gło wę, zu ży cie to jest trzy krot nie mniej sze niż śred nio w UE i pię cio -
krot nie mniej sze niż np. w Ka na dzie. Oko ło 58% ga zu w Pol sce zu ży wa
prze mysł, a 27% miesz kań cy. Ma my w kra ju 7 elek trow ni i elek tro cie -
płow ni opa la nych ga zem o mo cy 1000 MW.

Tyl ko 58% lud no ści kra ju ma umoż li wio ny do stęp do ga zu. Tym cza -
sem, na świe cie, tak że w Eu ro pie, naj więk szy wzrost zu ży cia ener gii do -
ty czy po cho dzą cej z ga zu i wia tru. Sy tu acja na dziś jest ta ka, że Pol ska
mo że „przy jąć” 4,8 mld m3 ga zu wię cej niż obec nie, bez ko niecz no ści roz -
bu do wy sie ci. Rów no cze śnie, gdy by z na sze go bi lan su ener ge tycz ne go
chcieć wy co fać wę giel i za stą pić go ga zem, to je go rocz ne zu ży cie mu sia -
ło by wzro snąć do 74,6 mld m3.

Tak wy glą da pol skie nie ja ko „tło ener ge tycz ne” dla ga zu łup ko we go.
Jak po wie dzia no pod czas kon fe ren cji „nie ma my co li czyć w Eu ro pie
na przy ja ciół przy eks plo ata cji ga zu łup ko we go”. Do „ata ku” na naj szer -
szą ska lę przy stą pi li Fran cu zi. Dzień przed kon fe ren cją w War sza wie
w par la men cie fran cu skim roz po czę ła się de ba ta nad usta wą za ka zu ją cą
eks plo ata cji ga zu łup ko we go. W dru gim dniu trwa nia kon fe ren cji usta wa
zo sta ła uchwa lo na. Wcze śniej, eks plo ata cji ga zu łup ko we go za ka za ły
Niem cy, a Fran cu zi za blo ko wa li ba da nia na ten te mat. Za tem za ka za li cze -
goś, cze go skut ków nie prze ba da li. Jed no cze śnie, po ja wi ły się fran cu skie
fil my pro pa gan do we dys kre dy tu ją ce eks plo ata cję ga zu łup ko we go, w któ -
rych fa chow cy bez tru du do pa trzy li się or dy nar nej ma ni pu la cji.

O co w tym wszyst kim cho dzi? Otóż gdy nie wia do mo o co cho dzi, to
wia do mo, że cho dzi o pie nią dze. Gaz łup ko wy jest w po przek in te re sów
Gaz pro mu, ro syj sko -nie miec kiej ru ry pod Bał ty kiem oraz in te re sów fran -
cu skiej ener ge ty ki ją dro wej. Na mar gi ne sie, ta ostat nia wal czy z in te re sa -
mi fran cu skich ga zow ni ków, bo wiem za so by ga zu łup ko we go we Fran cji
sza co wa ne są na po dob nym po zio mie jak w Pol sce. Gra idzie więc
o ogrom ną staw kę. 

We dług ame ry kań skiej oce ny, za so by ga zu łup ko we go w Pol sce wy no -
szą 5,3 bln m3. Ko lej ne sza cun ki za so bów bę dą mia ły miej sce pod ko niec
czerw ca, a na stęp ne pod ko niec ro ku. Wstęp ne sza cun ki zo sta ły do ko na ne
na pod sta wie wy ni ków z 7 od wier tów. Stro na pol ska pod cho dzi do nich z re -
zer wą uwa ża jąc, iż rze czy wi ste bę dą moż li we do pie ro za 2–3 la ta, gdy za -
koń czo ny zo sta nie etap po szu ki wań. Do ro ku 2017 ma być wy ko na ne ob li -
ga to ryj nie 120 od wier tów, a „z wo li firm” ko lej ne 100. Przy tej oka zji w spo -
sób nie po mier ny wzbo ga ci się na sza wie dza o bu do wie geo lo gicz nej Pol ski.

Ja kie by osta tecz ne sza cun ki za so bów nie by ły, bę dą one ogrom ne,
o czym mo że świad czyć fakt, iż pierw sze fir my są du ją ce moż li wo ści eks -
plo ata cji złóż, są za in te re so wa ne wy do by ciem 10–15 mld m3 ga zu rocz nie,
każ da. To w zu peł nie in nym świe tle po sta wi ło by wa lo ry fran cu skiej ener -
ge ty ki ją dro wej – spa la nie ga zu re du ku je emi sję CO2, w sto sun ku do spa -
la nia wę gla, o 51%, po zy cję Gaz pro mu i wa lo ry ro syj sko -nie miec kiej ru -
ry pod Bał ty kiem. W mo men cie roz po czę cia eks plo ata cji złóż ga zu łup ko -
we go w USA, ce na im por to wa ne go do te go kra ju LNG spa dła o 50%. Gaz
łup ko wy wzmoc nił by więc na szą si łę ne go cja cyj ną.

Jak po wie dzia no, „przy szłość ga zu łup ko we go w Eu ro pie ro ze gra się
na te re nie Pol ski”. Je go prze ciw ni cy pod no szą dwie kwe stie: tę, że tzw
szcze li no wa nie hy drau licz ne pro wa dzi do za tru cia warstw wo do no śnych
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oraz wy do by wa ne są nie kie dy na po wierzch nię sub stan cje ra dio ak tyw ne.
Otóż sto so wa nie szcze li no wa nia hy drau licz ne go ma miej sce od 60 lat.
Niem cy sto su ją je u sie bie od 12 lat. Na to miast je go ska la istot nie wzro sła
od 2003 ro ku, gdy za czę to wy do by wać gaz łup ko wy. Trwa per ma nent ny po -
stęp tech no lo gicz ny w tej dzie dzi nie. Wzra sta od zysk uży wa nej wo dy, sto -
so wa ne che mi ka lia są nie szko dli we dla śro do wi ska, opa no wa ny jest pro -
blem wy do by wa ją cych się spo ra dycz nie sub stan cji ra dio ak tyw nych. Ame -
ry kań skie fir my szko lą ce ko lej nych Po la ków do po szu ki wań i eks plo ata cji
ga zu łup ko we go, któ re we szły do Pol ski, przy spie szy ły ba da nia nad uzy ska -
niem tech no lo gii jesz cze bar dziej przy ja znej śro do wi sku i do sto so wa nia jej
do ostrzej szych u nas niż w USA ry go rów śro do wi sko wych. O ochro nę śro -
do wi ska za dba Mi ni ster stwo Śro do wi ska, któ re za mie rza in for mo wać spo -
łecz no ści lo kal ne o wszyst kich aspek tach wy do by cia ga zu łup ko we go.
PGNiG i Ministerstwo Środowiska mają w tej kwestii wspólne stanowisko.

Pa nel II – Re duk cja Emi sji CO2, CCS
Jak się prze wi du je, do 2030 r. w na szej struk tu rze za opa trze nia w ener -

gię, wę giel za cho wa po zy cję do mi nu ją cą, przy rów no cze snej dy wer sy fi -
ka cji pier wot nych no śni ków ener gii. Ozna cza to na sze pro ble my z re duk -
cją emi sji CO2. Dzia ła nia za rad cze w tym wzglę dzie, da ją ce efek ty na dziś,
to współ spa la nie bio ma sy z wę glem. Ten wą tek te ma tycz ny zo stał w tym
pa ne lu do syć moc no roz bu do wa ny. Mó wio no o do tych cza so wych do -
świad cze niach, w tym o kło po tach tech no lo gicz nych to wa rzy szą cych spa -
la niu bio ma sy z wę glem – ko ro zja, osa dy.

Po ru szo no tak że dzia ła nia zmie rza ją ce do re duk cji emi sji CO2, któ re da -
dzą efek ty, ale do pie ro w przy szło ści. A więc pod no sze nie spraw no ści spa -
la nia wę gla po przez zwięk sze nie stop nia sko ja rze nia oraz bu do wa no wych
blo ków o spraw no ściach po wy żej 50%. W wie lu fir mach na świe cie trwa -
ją in ten syw ne ba da nia nad tech no lo gią CCS, czy li wy chwy ty wa nia, prze -
sy ła nia i skła do wa nia CO2. Pro ble mem są tu cią gle kwe stie na tu ry eko no -
micz nej, ja ko że w tech no lo gii CCS spraw ność blo ków spa da o 8–12%.
Choć nie któ re z kon cer nów pro du ku ją cych wy po sa że nie dla ener ge ty ki
twier dzą, że są już w po sia da niu tech no lo gii CCS, w któ rych ba rie ra eko -
no micz na zo sta ła po ko na na. Trwa ją tak że in ten syw ne ba da nia nad in ny mi
tech no lo gia mi ni sko emi syj ne go, bądź ze ro emi syj ne go spa la nia wę gla.
A więc spa la nie go w tle nie, ga zy fi ka cja oraz kon wer sja na ro pę naf to wą.
Dziś nikt nie jest w sta nie prze wi dzieć co w tej ma te rii przy nie sie nam
przy szłość.

Pa nel III – Ener ge ty ka Ją dro wa
We dług pla nów, w Pol sce za mie rza się wy bu do wać dwie elek trow nie ją -

dro we o mo cy 6 tys. MW. W dwóch lo ka li za cjach, w ukła dzie 2 x 3 blo ki
lub 2 x 2 blo ki każ da. W trak cie pa ne lu, re pre zen tan ci róż nych in sty tu cji
zwią za nych z tym przed się wzię ciem omó wi li ca łe spek trum prac ja kie już
wy ko na no lub trze ba jesz cze wy ko nać, obu do wu ją cych ener ge ty kę ją dro wą.
A więc zwią za nych z in for mo wa niem spo łe czeń stwa, bez pie czeń stwem, re -
gu la cja mi praw ny mi, wpły wem ener ge ty ki ją dro wej na ener ge ty kę w ogó le
oraz ca łą go spo dar kę, wa chla rzem dzia łań w wy mia rze mię dzy na ro do wym.
Wie le miej sca po świę co no rów nież prze glą do wi po ten cja łu in te lek tu al ne go
i ba daw cze go zwią za ne go z ener ge ty ką ją dro wą, ja kim dys po nu je Pol ska.
Nie ma naj mniej szych wąt pli wo ści, iż wy ma ga on roz bu do wy.

Z ko lei przed sta wi cie le stro ny ame ry kań skiej po dzie li li się z uczest ni -
ka mi kon fe ren cji pro ble ma mi z ja ki mi bo ry ka ją się ze swo ją ener ge ty ką
nu kle ar ną. USA dys po nu je w swej ener ge ty ce 120 re ak to ra mi ją dro wy mi.
Obec nie trwa ją in ten syw ne pra ce ba daw cze nad prze dłu że niem ich ży wot -
no ści po nad 60 lat. Szcze gól ne za in te re so wa nie Ame ry ka nów wzbu dza ją
ma łe re ak to ry mo du lar ne o mo cy 145 MW. Ge ne ral nie zaś, przy glą da ją się
no wym tech no lo giom ofe ro wa nym przez prze mysł i za sta na wia ją nad wy -
bra niem naj lep szej w dal szym roz wo ju ener ge ty ki ją dro wej.

W USA trwa ją tak że pra ce nad: zra cjo na li zo wa niem re la cji z in we sto ra -
mi, wzro stem bez pie czeń stwa, stwo rze niem re żi mu od po wie dzial no ści
glo bal nej, sys te mem ubez pie czeń od skut ków awa rii nu kle ar nych, pro ble -
mem do staw pa li wa do re ak to rów oraz od bio ru i skła do wa nia od pa dów
nu kle ar nych. We wszyst kich tych ob sza rach Ame ry ka nie za de kla ro wa li
peł ne otwar cie na współ pra cę. Rów no cze śnie, bar dzo wy so ko oce ni li spo -
sób w ja ki przy go to wu je my się do bu do wy ener ge ty ki ją dro wej w Pol sce.

Pa nel IV – Od na wial ne Źró dła Ener gii

W 2009 r. ob ro ty ryn ku bio pa liw w Pol sce wy nio sły 0, 5 mld eu ro, a za -
trud nio nych by ło przy nich 20 tys. osób. W Eu ro pie jest ich za trud nio -
nych 1 mln, a na świe cie – 2 mln. Po ten cjał eko no micz ny bio pa liw w kra -
ju to oko ło 50% zu ży wa nej obec nie ener gii. Spo śród do stęp nych obec nie
bio pa liw, wy ko rzy stu je my tyl ko 18%. Ak tu al ny udział bio pa liw w bi lan -
sie ener ge tycz nym kra ju to 8,6%, gdy po win no być 9,6%, aby osią gnąć za -
ło żo ne w tym wzglę dzie ce le w 2020 r.

W trak cie trwa nia pa ne lu do ko na no prze glą du po li ty ki wo bec od na wial -
nych źró deł ener gii, sys te mu wspar cia, moż li wo ści biz ne so wych, wresz -
cie, przyj rza no się per spek ty wom roz wo ju po szcze gól nych ro dza jów od -
na wial nych źró deł ener gii. Dy na micz nie roz wi ja się ener ge ty ka wia tro wa
oraz współ spa la nie bio ma sy z wę glem. Nie roz wi ja się na to miast ma ła
ener ge ty ka wod na oraz pro duk cja bio eta no lu. 

Zgod nie z za ło że nia mi, w 2020 r. po win ni śmy osią gnąć 15% udział od -
na wial nych źró deł ener gii w bi lan sie ener ge tycz nym kra ju. By to uzy skać,
w ener ge ty kę od na wial ną trze ba za in we sto wać 23 mld eu ro. W dzie dzi nie
atrak cyj no ści in we sto wa nia w tym ob sza rze ulo ko wa no nas na 16 miej scu
na świe cie. Już oko ło 250 firm w kra ju pro du ku je urzą dze nia dla ener ge -
ty ki od na wial nej i są to głów nie ma łe i śred nie przed się bior stwa.

Opra co wa na zo sta ła tra jek to ria doj ścia do wy ni ków za ło żo nych w 2020
r. wraz z sys te ma mi wspar cia dla po szcze gól nych źró deł. Am bit ne ce le
zwią za ne są z roz wo jem ener ge ty ki wia tro wej, ko lek to rów sło necz nych,
bio ga zow ni. Bę dzie trud no, ale jak po wie dzia no na po cie sze nie, w nie któ -
rych kra jach bę dzie jesz cze trud niej. Tu znów ame ry kań skie fir my wy stą -
pi ły z ca łym wa chla rzem ofert na tech no lo gie i urzą dze nia dla ener ge ty ki
od na wial nej.

Pa nel V – Efek tyw ność Ener ge tycz na
Do ko na ny zo stał prze gląd te go co w dzie dzi nie efek tyw no ści ener ge -

tycz nej zro bio no w Pol sce w ostat nich la tach oraz co po win no być zro bio -
ne w la tach naj bliż szych. We dług za ło żeń, oszczęd no ści ener gii w Pol sce
ma ją wy nieść do 2016 ro ku – 9%. Ma te mu po móc Usta wa o efek tyw no -
ści ener ge tycz nej za wie ra ją ca sys te my wspar cia /m. in. tzw. bia łe cer ty fi -
ka ty, któ re zo sta ły sze ro ko omó wio ne/ oraz róż ne go ro dza ju obo wiąz ki i,
wręcz, na ka zy. Moż li wo ści oszczę dza nia ener gii jest wie le. Po wej ściu
w ży cie Usta wy, Mi ni ster stwo Go spo dar ki wy da w for mie ka ta lo gu ze staw
moż li wo ści oszczę dza nia ener gii.

Prio ry te ta mi są: wspie ra nie ko ge ne ra cji oraz in te li gent ne sie ci i po miar
zu ży cia ener gii. In te li gent ne sie ci są waż ne ze wzglę du na roz wój ener ge -
ty ki roz pro szo nej, głów nie od na wial nej, któ ra jest nie sta bil na i nie prze wi -
dy wal na. Do ty czy to w głów nej mie rze sie ci dys try bu cyj nych, ale nie
ozna cza, że w sie ciach prze sy ło wych „jest już dość in te li gen cji”. In te li -
gent ny prze sył i po miar (bę dzie miał miej sce stop nio wy na kaz ich sto so -
wa nia) przy nio są wie le ko rzy ści – ra cjo nal ne za rzą dza nie po py tem, za bez -
pie cze nie przed awa ria mi, mo ni to ro wa nie ob cią że nia, mak sy ma li za cja
wy ko rzy sta nia moż li wo ści prze sy ło wych, ra cjo nal ne za rzą dza nie roz pro -
szo ny mi za so ba mi pro duk cyj ny mi i od bior ca mi ener gii, ma ga zy no wa nie
ener gii. Wy nik nie z te go ca łe spek trum ko rzy ści za rów no dla pro du cen -
tów, do staw ców jak i od bior ców ener gii.

*   *   *
Mi ni ster Ko ro lec, pod su mo wu jąc ob ra dy Okrą głe go Sto łu, pod kre ślił

wspól ne za in te re so wa nia, wy zwa nia i od po wie dzi na nie ener ge ty ków pol -
skich i ame ry kań skich. Wska zał rów no cze śnie na dwie naj bar dziej obie cu -
ją ce płasz czy zny współ pra cy na szych sek to rów ener ge tycz nych, tzn. biz -
nes i na ukę. Z ko lei mi ni ster Pe rez pod kre ślał wie lość moż li wych płasz -
czyzn współ pra cy ener ge ty ki pol skiej i ame ry kań skiej. Rów no cze śnie,
zwró cił uwa gę, iż „po go da” pa nu ją ca pod czas kon fe ren cji, do stro iła się
do wspa nia łej po go dy pa nu ją cej na dwo rze.

Pol sko-Ame ry kań ski Okrą gły Stół Ener ge tycz ny to zna ko mi ta,
wiel ce po ży tecz na ini cja ty wa, któ ra za słu gu je na to by uczy nić z niej
tra dy cję.

Kon fe ren cja zo sta ła na gra na i jest pre zen to wa na na stro nach in ter ne to -
wych Izby: www.ige os.pl.

Jó zef Kęp ka
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Kalendarz Imprez (plan) Izby Gospodarczej Energetyki
i Ochrony Środowiska w drugim 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 wrzesień Finansowanie projektów energetycznych w Polsce Warszawa IGEiOŚ

– źródła, sposoby
2 13–15 wrzesień XXIV Targi ENERGETAB Bielsko-Biała ZIAD, IGEiOŚ
3 wrzesień Nowe możliwości wykorzystania gazu w polskiej Warszawa IGEiOŚ

energetyce jako nośnika energii
4 wrzesień/ Seminarium - Dyrektywy UE i ich wpływ na Warszawa IGEiOŚ

październik przyszłość polskiej energetyki – zakres
kompetencji Komisji Europejskiej i polskich
resortów w odniesieniu do energetyki 

5 6–7 październik Możliwości przedłużenia żywotności i modernizacji Katowice IGEiOŚ i ProNovum
polskich elektrowni i elektrociepłowni – Retrofit
turbin parowych 

6 październik Energetyka jądrowa w Polsce – wymagania dla Warszawa IGEiOŚ i Energopomiar
przedsiębiorstw zainteresowanych w budowie
i eksploatacji 

7 październik Potencjał ludzki dla branży elektroenergetycznej Warszawa IGEiOŚ, HayGroup
8 październik Misja Gospodarcza do Chin Chiny IGEiOŚ +
9 październik/ Rola węgla w energetyce Polski, Niemiec i Czech Śląsk IGEiOŚ, Eon,

listopad a pakiet energetyczno-klimatyczny Polsko-niemiecka Izba
10 listopad Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec Sulechów IGEiOŚ, LtnREE, EON
11 22–25 listopad XXIII Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO Poznań IGEiOŚ, MTP
12 22 listopad „Wyzwania stojące przed polskim ciepłownictwem” Poznań /Sosnowiec IGEiOŚ, MTP, Związek Miast/

– konferencja towarzysząca POLEKO Exposilesia
13 listopad Konferencja „Ochrona ludności przed długotrwałymi Warszawa IGEiOŚ, URE

skutkami awarii i wyłączeń zasilania”
14 listopad Szczyt jesienno-zimowy – seminarium dla Zakopane/Szczyrk IGEiOŚ, PSE-Operator

dyspozytorów i dyżurnych inżynierów ruchu
15 grudzień Spotkanie wigilijno-noworoczne Warszawa IGEiOŚ

W o bec per spek ty wy wy so kich opłat za upraw nie nia do emi sji CO2 ze spa -
la nia wę gla oraz ogra ni czo nej po da ży kra jo wej bio ma sy po waż nym, al -

ter na tyw nym źró dłem ener gii jest spa la nie od pa dów ko mu nal nych.
Z ta kiej opcji sko rzy sta ło już sze reg kra jów za chod nio eu ro pej skich. Naj -

więk sze osią gnię cia ma Szwe cja, któ ra spa la 50% od pa dów ko mu nal nych
w tech no lo gii, któ ra za pew nia, że pro duk ty spa la ne (ga zy spa li no we) są
tzw. pro duk ta mi czy sty mi, a więc nie uciąż li wy mi dla śro do wi ska, przez co
nie bu dzą opo ru spo łecz ne go. Pol ska tym cza sem spa la ok. 1% od pa dów,
a spa lar nie i tech no lo gie bu dzą nie chęć spo łe czeń stwa. Mi ni ster stwo Śro -
do wi ska uzna je 42% ener gii za war tej w od pa dach ko mu nal nych za ener gię
od na wial ną, co re gu lu je ist nie ją ce od po wied nie roz po rzą dze nie.

Po zy ski wa niu od pa dów ko mu nal nych dla ener gii i cie pła sprzy jać bę -
dzie no wa usta wa, uchwalona przez Sejm pn. „O zmia nie usta wy o utrzy -
ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach”, któ ra go spo dar kę od pa da mi po -
wie rzy gmi nom. W opra co wa niu jest też no wa usta wa o od pa dach.

Chcąc iść na prze ciw i przy spie szyć w Pol sce pro ces ter micz ne go prze -
kształ ce nia od pa dów z od zy skiem za war tej w nich ener gii, Izba na wią za ła
kon takt z Roy alIn sti tut of Tech no lo gy (KTH) tzn. Kró lew skim In sty tu -
tem Tech nicz nym w Sztok hol mie, któ ry zgo dził się wspól nie z na mi zor -
ga ni zo wać se mi na rium i zwie dza nie szwedz kich obiek tów wy ko rzy stu ją -
cych od pa dy ko mu nal ne, któ re od by ło się w dniach 23–25 ma ja br.
w Sztok hol mie.

Współ or ga ni za to rem se mi na rium by ło To wa rzy stwo Go spo dar cze Pol -
skie Elek trow nie.

Pod czas wy kła dów szwedz kie in sty tu cje i przed się bior stwa za pre zen to -
wa ły nam sys tem go spo dar ki od pa da mi i prze kształ ce nia ich w ener gię oraz
umoż li wi ły zwie dza nie za kła dów.

W trak cie spo tka nia ist nia ła moż li wość na wią za nia bez po śred nich kon -
tak tów z fir ma mi szwedz ki mi, któ re mo gą przy czy nić się do na wią za nia
współ pra cy i za owo co wa nia kon trak ta mi.

Spalanie odpadów z odzyskiem energii

XIX Wal ne Zgro ma dze nie Spra woz daw cze Izby Go spo dar czej
Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, zwo ła ne zo sta ło, na mo cy uchwa ły
Za rzą du, na dzień 15 czerw ca 2011 r., o godz. 13:00. Miej scem Wal ne go
Zgro ma dze nia bę dzie sa la kon fe ren cyj na „Lon don” w Ho te lu She ra ton
War saw w War sza wie. W przy pad ku bra ku kwo rum usta lo ny zo stał II ter -
min Wal ne go Zgro ma dze nia na dzień 15 czerw ca 2011 r., godz. 13.15.

Zgod nie z wie lo let nią tra dy cją, Za rząd Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki
i Ochro ny Śro do wi ska po sta no wił zor ga ni zo wać SPO TKA NIE IN TE -
GRA CYJ NE człon ków i sym pa ty ków Izby w dniu 15 czerw ca 2011 r.
w Ho te lu She ra ton War saw w War sza wie. Spo tka nie roz pocz nie się po
Wal nym Zgro ma dze niu Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi -
ska o godz. 16:30, w Re stau ra cji „The Oli ve” Ho te lu She ra ton War saw.

Ma my na dzie ję, że jak co ro ku wy da rze nie to sta nie się oka zją do zgro -
ma dze nia sze ro kie go gro na pol skich ener ge ty ków, jak i przed sta wi cie li
prze my słu i przed się biorstw usłu go wych i stwo rzy moż li wość na wią za nia
kon tak tów mię dzy człon ka mi i sym pa ty ka mi Izby, a tak że bę dzie do sko na -
łą oka zją do roz mów w nie for mal nej at mos fe rze na te mat ocze ku ją cych
pol ską ener ge ty kę wy zwań i szans ich wy ko rzy sta nia.

XIX Walne Zgromadzenie IGEiOŚ
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Al stom pod pi sał kon trakt z PGE Gór nic two i Ener ge ty ka Kon wen cjo -
nal na S.A. na re tro fit sze ściu ge ne ra to rów na blo kach nr 7-12 w Elek -

trow ni Beł cha tów. W wy ni ku re tro fi tu moc każ de go z blo ków zwięk szy
się o po nad 20 MW, da jąc łącz ną moc 390 MW, wy dłu ża jąc rów no cze śnie
okres eks plo ata cji blo ków o 25 lat.

Mo der ni za cja Elek trow ni Beł cha tów roz po czę ła się 1997 r. od re tro fi -
tu czę ści ni sko pręż nych tur bin pa ro wych, któ ry zo stał zre ali zo wa ny
przez Al stom. Od tam te go cza su PGE kon ty nu uje stra te gię w za kre sie
mo der ni za cji elek trow ni, w ra mach któ rej Al stom pod pi sał ko lej ny kon -
trakt na re tro fit tur bin pa ro wych na blo kach 3-12, za pew nia ją cy Elek -
trow ni speł nie nie za rów no wy mo gów dy rek tyw UE w za kre sie emi sji,
jak i prze dłu że nia cza su eks plo ata cji blo ków. W kwiet niu 2009 r. Al stom

wy grał kon trakt na prze pro wa dze nie zin te gro wa ne go re tro fi tu blo ku
nr 6, a w li sto pa dzie 2010 r. na re tro fit urzą dzeń ma szy now ni na blo -
kach 7–12.

– Kon trakt ten po twier dza na szą wio dą ca po zy cję na ryn ku w za kre sie
roz wią zań re tro fi to wych, jak rów nież wzmac nia na szą dłu go trwa łą i efek -
tyw ną współ pra cę z PGE. Jest to pierw szy te go ty pu w Pol sce pro gram mo -
der ni za cyj ny, nad któ rym pra cu je my wspól nie z PGE, umoż li wia ją cy
wzrost mo cy Elek trow ni Beł cha tów, ogra ni cze nie emi sji oraz efek tyw ne
i eko no micz ne prze dłu że nie ży wot no ści blo ków ener ge tycz nych – po wie -
dział Hans Pe ter Me er, wi ce pre zes Al stom Po wer.

Fa bry ka Al stom we Wro cła wiu za pro jek tu je, do star czy oraz bę dzie nad -
zo ro wać mon taż ge ne ra to rów. 

Alstom przeprowadzi retrofit generatorów
w Elektrowni Bełchatów

Al stom Po wer pod pi sał umo wę z GDF Su ez Ener gia Pol ska S.A. na wy -
ko na nie mo der ni za cji tur bi ny pa ro wej o mo cy 200 MW na blo ku nr 8

w Elek trow ni Po ła niec, re ali zo wa ne go w ra mach in we sty cji „Zie lo ny
blok”. Re tro fit ma na ce lu do sto so wa nie tur bi ny do współ pra cy z no wym
ko tłem bio ma so wym.

Elek trow nia Po ła niec jest jed nym z naj więk szych pro du cen tów ener gii
od na wial nej („zie lo nej”), dzię ki in sta la cji współ spa la nia bio ma sy z wę -
glem ka mien nym.

Zgod nie z kon trak tem, Al stom za pro jek tu je, do star czy i uru cho mi no we
czę ści WP i SP tur bi ny pa ro wej. Za kres prac obej mu je rów nież mo der ni za -
cję sys te mów oko ło tur bi no wych oraz pra ce mon ta żo we w za kre sie tur bi ny,
ge ne ra to ra i wzbud ni cy. Tur bi na zo sta nie wy pro du ko wa na w fa bry ce Al -
stom, a zmo der ni zo wa ny blok bę dzie od da ny do eks plo ata cji w paź dzier ni -
ku 2012 ro ku. Re ali za cja mo der ni za cji tur bo ze spo łu pod nie sie spraw ność
obie gu ciepl ne go o 3,4%, po pra wi dys po zy cyj ność i nie za wod ność blo ku,
jak rów nież wy dłu ży okres użyt ko wa nia tur bi ny o 30 lat. 

Alstom przeprowadzi retrofit turbiny parowej
w opalanej biomasą Elektrowni Połaniec

Ser decz nie za pra sza my do udziału w X Kon fe ren cji PBEC oraz w Ju bi -
le uszu 50-le cia In sty tu tu Tech ni ki Ciepl nej, któ re od bę dą się w War -

sza wie w dniach 13–16 grud nia br., pod Ho no ro wym Pa tro na tem Wi ce pre -
mie ra i Mi ni stra Go spo dar ki Pa na Wal der ma ra Paw la ka oraz JM Rek to -
ra PW prof. dr hab. inż. Wło dzi mie rza Kur ni ka.

In sty tut Tech ni ki Ciepl nej Po li tech ni ki War szaw skiej, przy współudzia -
le Ko mi te tów Pro ble mów Ener ge ty ki oraz Ter mo dy na mi ki i Spa la nia Pol -
skiej Aka de mii Na uk, w po ro zu mie niu z Izbą Go spo darczą Ener ge ty ki
i Ochro ny Śro do wi ska or ga ni zu je w War sza wie w dniach 13–16 grud nia
br. X Kon fe ren cję „Pro ble my Ba daw cze Ener ge ty ki Ciepl nej – Re se arch &
De ve lop ment in Po wer En gi ne ering”. Ta or ga ni zo wa na w cy klu dwu let nim
kon fe ren cja sta no wi uzna ne fo rum wy mia ny poglądów między pra cow ni -
ka mi ener ge ty ki i na uki oraz pre zen ta cji ofert na uki dla prze mysłu ener ge -
tycz ne go.

Te ma ty ka kon fe ren cji obej mu je:
• pro ble my tech nicz ne i eko no micz ne mo der ni za cji i re kon struk cji w ener -

ge ty ce,
• za gad nie nia mo de lo wa nia ma te ma tycz ne go pro ce sów ciepl nych i prze -

pły wo wych,
• na uko we pod sta wy eks plo ata cji ma szyn i urzą dzeń ener ge tycz nych,
• pro ble my ener ge ty ki i cie płow nic twa po wej ściu Pol ski do Unii Eu ro pej -

skiej,
• pro ble my ener ge ty ki ją dro wej.

W trak cie trwa nia Kon fe ren cji od bę dzie się se sja spe cjal na po świę co na
Ju bi le uszo wi 50-le cia In sty tu tu Tech ni ki Ciepl nej.

Tra dy cyj nie ocze ku je my re fe ra tów przed sta wia ją cych wy ni ki prac
do ty czą cych:
• ba dań eks plo ata cyj nych wdro żo nych już przed się wzięć mo der ni za cyj -

nych,
• tech no lo gii po zwa la ją cych ogra ni czyć emi sje za nie czysz czeń,
• ra cjo nal ne go prze dłu ża nia okre su eks plo ata cji ma szyn i urzą dzeń ener ge -

tycz nych,
• opty ma li za cji ru chu elek trow ni i elek tro cie płow ni,
• ryn ku ener gii,
• no wych tech no lo gii ener ge tycz nych,
• za gad nień zwią za nych z do sto so wa niem ener ge ty ki i cie płow nic twa

do wy ma gań UE,
• mo de lo wa nia ma te ma tycz ne go pro ce sów fi zycz nych w ener ge ty ce, urzą -

dzeń tech no lo gicz nych ener ge ty ki oraz sys te mów i ukła dów ener ge tycz -
nych i ener go tech no lo gicz nych.
Językami konferencji będą: polski i angielski.

W imieniu organizatorów
prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski

Problemy badawcze energetyki cieplnej
Jubileusz 50-lecia Instytutu Techniki Cieplnej
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HAR MO NI ZA CJA WE WNĘTRZ NE GO
RYN KU GA ZU

W dniach 21–22 mar ca w Ma dry cie od by ła się ko lej na se sja
Fo rum Re gu la to rów Ryn ku Ga zu, po świę co na za gad nie niom
two rze nia wspól ne go we wnętrz ne go unij ne go ryn ku. W dys ku -
sji uczest ni czy li przed sta wi cie le Ko mi sji Eu ro pej skiej, re gu la -
to rów i prze my słu. 

Kra jo we ryn ki ga zu nie roz wi ja ją się w spo sób umoż li wia ją -
cy utwo rze nie wspól ne go ryn ku. W opi nii przed sta wi cie li
Agen cji ds. Współ pra cy Re gu la to rów Ener gii (ACER), wspól -
ny ry nek, po przez zwią za ne z nim nie wią żą ce wy tycz ne do roz -
wo ju ko dów sie cio wych (wspól nych uzgod nień), po zwo li wy -
eli mi no wać nie wy star cza ją cy po ten cjał po łą czeń sys te mów,
róż ni ce cen oraz pro ble my z przej mo wa niem udzia łów na no -
wych ryn kach. Na wnio sek przed sta wi cie li kil ku sto wa rzy szeń
han dlo wych o opra co wa nie ana li zy wpły wu oraz ana li zy kosz -
tów i ko rzy ści dla przy szłe go mo de lu ryn ku, re gu la to rzy od po -
wie dzie li, że to zbyt am bit ne przed się wzię cie, któ re opóź ni ło by
wdro że nie no wych roz wią zań. 

Róż ni ce zdań do ty czy ły rów nież me cha ni zmów alo ka cji
zdol no ści prze sy ło wych, in fra struk tu ry i re gu la cji praw nych.
Re gu la to rzy chcą wpro wa dze nia au kcji na ca łość zdol no ści,
na to miast przed sta wi cie le prze my słu wi dzą po trze bę zróż ni co -
wa nia form ob ro tu, od wo łu jąc się m.in. do po trze by za pew nie -
nia cią gło ści do staw. Od no śnie in fra struk tu ry, Ko mi sja Eu ro -
pej ska oskar ży ła prze mysł o za nie dby wa nie in we sty cji. Za rzu -
ty re gu la to rów od no śnie do roz po rzą dze nia w spra wie bez pie -
czeń stwa do staw, że nie stwa rza bodź ców do roz wo ju in fra -
struk tu ry, zo sta ły przez Ko mi sję skwi to wa ne przy kła dem Da -
nii, któ ra sto su jąc się do obo wią zu ją cych re gu la cji wy dat nie
skró ci ła czas uzy ski wa nia fi nan so wa nia i ze zwo leń na re ali za -
cję in we sty cji.

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 31-03-2011

NA DRO DZE DO GO SPO DAR KI
WOL NEJ OD WĘ GLA

8 mar ca te go ro ku Ko mi sja Eu ro pej ska przy ję ła plan dzia łań
do ty czą cy zmniej sza nia emi sji CO

2
w Eu ro pie do ro ku 2050.

Do ku ment po wstał na pod sta wie ana li zy kosz to wo -efek tyw no -
ścio wej go spo dar ki UE i za wie ra wy tycz ne do po li tyk sek to ro -
wych, stra te gii ogra ni cza nia emi sji na po zio mie kra jo wym i re -
gio nal nym oraz in we sty cji dłu go ter mi no wych.

Ko mi sja pro po nu je przy ję cie na stę pu ją cych ce lów – ogra ni -
cze nie emi sji o 25% do ro ku 2025, 40% do ro ku 2030, 60%
do 2040 ro ku i 80% do ro ku 2050. Oce nia się, że do ro ku 2020
UE osią gnie re duk cję emi sji i udział ener gii ze źró deł od na wial -
nych na po zio mie 20%, tak jak za kła da no. Re duk cja emi sji mo -
gła by wy nieść 25%, je że li UE zre ali zo wa ła by nie obli ga to ryj ne
ce le do ty czą ce uzy ska nia efek tyw no ści ener ge tycz nej na po zio -
mie 20% do 2020 ro ku. 

Ko mi sja sza cu je, że in we stu jąc przez ko lej ne 40 lat do dat -
ko wo każ de go ro ku 1,5% swe go PKB w go spo dar kę ni sko -
emi syj ną, UE mo że za osz czę dzić do 320 mld EUR śred nio -
rocz nie na kosz tach ener gii. Do dat ko we ko rzy ści zwią za ne
by ły by m.in. z po pra wą ja ko ści po wie trza i zdro wia. Kosz ty
wdro że nia pla nu ma ją wy no sić 270 mld EUR rocz nie. Prze -

wi du je się przy tym stop nio wy wzrost cen upraw nień do emi -
sji CO

2
.

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 11-03-2011

OFI CJAL NE ROZ PO CZĘ CIE PRO JEK TU
„GRE EN eEMO TION”

31 mar ca w Bruk se li mia ło miej sce ofi cjal ne roz po czę cie pro -
jek tu GRE EN eMO TION (GeM), któ re go ce lem jest zdo by wa nie
do świad czeń w wy ko rzy sty wa niu elek trycz nych środ ków trans -
por tu i do sko na le nie tych tech no lo gii. Otwar cia do ko nał wi ce -
prze wod ni czą cy Ko mi sji Eu ro pej skiej, ko mi sarz ds. trans por tu
w Ko mi sji Eu ro pej skiej, Siim Kal las. W oce nie Kal la sa, elek try -
fi ka cja środ ków trans por tu dro go we go ra dy kal nie od mie ni funk -
cjo no wa nie trans por tu w ob sza rach miej skich. Ko mi sarz wy ra ził
też na dzie ję, że re ali za cja pro jek tu do pro wa dzi do zwięk sze nia
ofer ty ryn ko wej aut elek trycz nych, dzię ki te mu, że w UE wpro -
wa dzo na zo sta nie stan da ry za cja ich ob słu gi i za si la nia.

We dług kie ru ją ce go pro jek tem GeM Ri char da Hau sman na,
na przy szłe wy ma ga nia do ty czą ce trans por tu elek trycz ne go
wpły wać bę dą zmia ny de mo gra ficz ne, urba ni za cja, glo ba li za -
cja oraz zmia ny kli ma tu. Hau smann pod kre ślał, że jest już naj -
wyż szy czas, aby okre ślić ra mo we wa run ki do ce lów ma so we -
go sto so wa nia środ ków trans por tu za si la nych ener gią elek -
trycz ną. Hau smann, po dob nie jak je go przed mów ca, wska zy -
wał też na klu czo wą ro lę stan da ry za cji w zwięk sza niu za in te -
re so wa nia klien tów po jaz da mi elek trycz ny mi i za pew nie niu
do stę pu do in fra struk tu ry umoż li wia ją cej za si la nie i ser wi so -
wa nie aut. 

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 04-04-2011

PRIO RY TE TY W ZA KRE SIE
IN FRA STRUK TU RY ENER GE TYCZ NEJ
Po tym jak Ko mi sja Eu ro pej ska opu bli ko wa ła ko mu ni kat

w spra wie prio ry te tów w za kre sie in fra struk tu ry ener ge tycz nej
do ro ku 2020 i w ko lej nych la tach, kon ty nu owa ne są pra ce le -
gi sla cyj ne w tym ob sza rze.

12 kwiet nia b. r. Ko mi tet Par la men tu Eu ro pej skie go ds. Prze -
my słu, Ba dań i Ener gii dys ku to wał nad pro jek tem od no śnej re -
zo lu cji. Do ku ment za kła da po trze bę im ple men ta cji obo wią zu -
ją cych po li tyk i trze cie go pa kie tu ener ge tycz ne go, wzmoc nie -
nia we wnętrz nych sie ci kra jo wych i po łą czeń mię dzy sys te mo -
wych, cen tra li za cji roz wo ju in fra struk tu ry, wy ko rzy sta nia in te -
li gent nych sie ci na po zio mie dys try bu cji, fi nan so wa nia in fra -
struk tu ry ener ge tycz nej z wy ko rzy sta niem me cha ni zmów ryn -
ko wych, a tak że po trze bę za pew nie nia przej rzy sto ści i nie dy s-
kry mi na cyj ne go cha rak te ru ta ryf, w ce lu uzy ska nia wła ści wej
alo ka cji kosz tów w przy pad ku in we sty cji na po łą cze niach sys -
te mów. Za in te re so wa nie de ba tą by ło zna czą ce, w szcze gól no ści
do ty czy ło kry te riów do bo ru naj waż niej szych dla UE pro jek tów
in we sty cyj nych i spo so bu de cy do wa nia o ich re ali za cji. 

Wcze śniej, 28 lu te go 2011 ro ku, ra da UE ds. ener gii przy ję ła
wstęp ne wnio ski do ty czą ce ko mu ni ka tów Ko mi sji w spra wie
in fra struk tu ry oraz po li ty ki ener ge tycz nej do ro ku 2020, wska -
zu jąc dzia ła nia po trzeb ne do osią gnię cia ce lów na rok 2020
i bu do wy we wnętrz ne go ryn ku ener gii.

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 14-04-2011

Energetyka na świecie
Przegląd najważniejszych wydarzeń w energetyce światowej w opracowaniu EPC S.A.
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KO MU NI KAT KO MI SJI DO TY CZĄ CY
IN TE LI GENT NYCH SIE CI

W ko mu ni ka cie za ty tu ło wa nym „In te li gent ne sie ci – od in no -
wa cji do wdro że nia”, któ ry Ko mi sja Eu ro pej ska opu bli ko wa -
ła 12 kwiet nia b.r., wska za ne zo sta ły głów ne ba rie ry re gu la cyj -
ne i dzia ła nia pro po no wa ne do wdro że nia in te li gent nych sie ci.
Dzia ła nia słu żą ce szyb sze mu i po wszech niej sze mu upo wszech -
nia niu tych tech no lo gii zo sta ną usank cjo no wa ne w ra mach im -
ple men ta cji trze cie go pa kie tu ener ge tycz ne go.

In te li gent ne sie ci zo sta ły okre ślo ne przez Ko mi sję, ja ko śro -
dek do bu do wy sys te mów elek tro ener ge tycz nych o ni skiej emi -
sji wę gla, efek tyw ne go za rzą dza nia stro ną po py to wą, a tak że
zwięk sza nia wy ko rzy sty wa nia od na wial nych źró deł ener gii
i ge ne ra cji roz pro szo nej. Z dru giej stro ny wska za no na lu kę po -
mię dzy obec ny mi a opty mal ny mi in we sty cja mi w in te li gent ne
roz wią za nia i ogra ni czo ne za in te re so wa nie ope ra to rów in we -
sty cja mi. 

Za in te re so wa nie Ko mi sji sta no wią na stę pu ją ce aspek ty re gu -
la cyj ne zwią za ne z wdro że niem no wych roz wią zań: stan da ry -
za cja tech nicz na, ochro na da nych do ty czą cych od bior ców, wła -
ści we bodź ce in we sty cyj ne, otwar ty i kon ku ren cyj ny ry nek de -
ta licz ny oraz wspie ra nie in no wa cji. Ko mi sja za mie rza w związ -
ku z tym pod jąć dzia ła nia w za kre sie opra co wa nia wy tycz nych
do ce lów wdro że nia in te li gent nych mier ni ków i sie ci, zo bo wią -
zać po szcze gól ne pań stwa do przy go to wa nia pla nów wdro że nia
in te li gent nych sie ci, a po nad to wpro wa dzić mi ni mal ne wy ma -
ga nia co do spo so bu i za kre su in for mo wa nia o sie ciach od bior -
ców ener gii. 

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 13-04-2011

W OCZE KI WA NIU NA KON FE REN CJĘ
W DU RBA NIE

W dniach 3–8 kwiet nia w Bang ko ku od by ła się pierw sza
śród kon fe ren cyj na se sja ne go cja cji po prze dza ją cych 17. kon fe -
ren cję ra mo wej kon wen cji Na ro dów Zjed no czo nych w spra wie
zmian kli ma tu, za pla no wa ną na 28 li sto pa da – 9 grud nia b.r.
w Du rba nie. Spo tka nie zdo mi no wa ne zo sta ło przez spo ry do ty -
czą ce pla nu dzia łań na okres do ko lej nej kon fe ren cji. Osta tecz -
nie przy ję to pro gram kon cen tru ją cy się głów nie na usta le niach
z Ba li, do ty czą cych dzia łań po ro ku 2012, co sta no wi re ali za cję
ocze ki wań państw roz wi ja ją cych się.

Więk szość po sie dzeń mia ła cha rak ter nie for mal ny, o za -
mknię tym cha rak te rze, ale w pro gra mie zna la zły się tak że trzy
warsz ta ty. W ra mach pierw sze go z nich pań stwa roz wi nię te
oma wia ły sto so wa ne przez sie bie dzia ła nia w ce lu re duk cji
emi sji. Sta ny Zjed no czo ne pod trzy ma ły przy tym de kla ra cję
o re duk cji emi sji o 17% do 2020 ro ku w sto sun ku do po zio mu
z ro ku 2005, zaś UE o wa run ko wej re duk cji o 30%. Pod czas ko -
lej ne go warsz ta tu swo je do świad cze nia do ty czą ce ogra ni cza nia
emi sji pod su mo wa ły kra je roz wi ja ją ce się. Go spo da rzem ostat -
nie go warsz ta tu by ły ad mi ni stra cje rzą do we, a po świę co ny był
on pre zen ta cji na te mat cen trów i sie ci tech no lo gicz nych ds. kli -
ma tu (ang. Cli ma te Tech no lo gy Cen tre and Ne twork). Cen tra
i sie ci mo gły by w przy szło ści wspie rać roz wój tech no lo gii
w po szcze gól nych kra jach, ba da nia i za rzą dza nie wie dzą, a tak -
że trans fer i upo wszech nia nie tech no lo gii.

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 18-04-2011

PLAN DZIA ŁAŃ IEA W SPRA WIE
IN TE LI GENT NYCH SIE CI

Mię dzy na ro do wa Agen cja Ener gii (IEA) opu bli ko wa ła 4 kwiet -
nia b.r. „ma pę dro go wą”, w któ rej okre ślo no dzia ła nia po trzeb ne
do przy spie sze nia roz wo ju in te li gent nych sie ci (ang. smart grid).

In te li gent ne sie ci de fi nio wa ne są przez IEA, ja ko „sieć elek -
tro ener ge tycz na, wy ko rzy stu ją ca za awan so wa ne tech no lo gie
cy fro we i in ne do mo ni to ro wa nia i za rzą dza nia trans por tem
ener gii elek trycz nej ze wszyst kich źró deł wy twór czych, w ce -
lu za spo ko je nia zmie nia ją ce go się za po trze bo wa nia użyt kow -
ni ków koń co wych”. Opra co wa ny przez Agen cję do ku ment,
do ty czy za rów no tech no lo gicz nych jak i eko no micz nych
aspek tów pra cy sie ci. Oce nia się, że sie ci in te li gent ne przy -
nio są ko rzy ści, o ile umoż li wią in te gra cję róż nych źró deł
ener gii i re ak cji po py tu, a tak że po zwo lą na opty ma li za cję
pra cy sie ci elek tro ener ge tycz nej. Naj więk szą ko rzy ścią ja ką
mo gą dać te no we roz wią za nia jest re duk cja lub prze nie sie nie
za po trze bo wa nia z okre sów szczy to we go po bo ru ener gii
– sza cun ki mó wią o re ak cji od bior ców na po zio mie 13–24%
w przy pad ku czte rech ana li zo wa nych re gio nów. Kon se kwen -
cją zwięk sza nia ela stycz no ści stro ny po da żo wej i po py to wej
jest po trze ba moż li wie szyb kiej iden ty fi ka cji zbęd ne go ma jąt -
ku, tak by za pew nić wła ści we pla no wa nie i ana li zę kosz to wo -
-przy cho do wą.

Agen cja wzy wa do współ pra cy w za kre sie po li ty ki i oto cze -
nia re gu la cyj ne go w ce lu wspie ra nia in we sty cji. Dru gą waż ną
spra wą jest pra ca nad pro jek ta mi de mon stra cyj ny mi o du żej
ska li, gdyż wspól ne ucze nie się, re duk cja ry zy ka i pro pa go wa -
nie do brych prak tyk są bar dzo istot ne dla przy spie sze nia roz -
wo ju in te li gent nych sie ci. 

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 08-04-2011

EU RO PEJ CZY CY PO PIE RA JĄ
WSPÓL NY RY NEK I PO LI TY KĘ

ENER GE TYCZ NĄ 
W kwiet niu Ko mi sja Eu ro pej ska opu bli ko wa ła wy ni ki prze pro -

wa dzo ne go przez sie bie, dru gie go w tym ro ku, son da żu do ty czą -
ce go ener ge ty ki. Py ta nia do ty czy ły oszczę dza nia ener gii, do staw
oraz sie ci ener ge tycz nych, a po nad to Eu ro pej skiej Wspól no ty
Ener ge tycz nej, po wo ła nej w ce lu roz wo ju wspól ne go ryn ku. Sie -
dem lat te mu re spon den tom zo sta ły za da ne te sa me py ta nia – róż -
ni ce w od po wie dziach są ude rza ją ce. Wie le osób wy ko na ło ter -
mo izo la cję swo ich do mów, zmniej szy ło wy ko rzy sta nie aut,
ogrze wa nia, oświe tle nia i kli ma ty za cji. Wy raź nie wi dać dzia ła nia
na rzecz efek tyw no ści ener ge tycz nej w go spo dar stwach do mo -
wych, ale sek tor pu blicz ny ce chu je mniej sza dba łość o ra cjo nal ne
użyt ko wa nie ener gii. Zna czą ce są rów nież róż ni ce re gio nal ne.
Naj więk sze zmia ny men tal no ści za szły w pań stwach pół noc nych,
co prze ja wia się zmia na mi w spo so bie kon sump cji ener gii w go -
spo dar stwach do mo wych. W ran kin gu istot nych za gad nień zwią -
za nych z ener ge ty ką efek tyw ność zy ska ła 16% wska zań, pla su jąc
się za ce na mi (29%), pro mo cją od na wial nych źró deł ener gii
(27%) oraz bez pie czeń stwem do staw (20%).

Naj więk szą tro ską Eu ro pej czy ków są ra chun ki za ener gię,
któ re zgod nie z ocze ki wa nia mi po win ny być bar dziej trans pa -
rent ne. Więk szość an kie to wa nych wy ra ża po par cie dla spe cjal -
nej po li ty ki so cjal nej w ce lu za bez pie cze nia do stę pu do ener gii
ubo gim war stwom spo łe czeń stwa, ma jąc świa do mość, że wie -
lu osób nie stać na pła ce nie ra chun ków za ener gię. 

W od nie sie niu do sie ci ener ge tycz nych, pa nu je prze ko na nie,
że bar dziej zin te gro wa ne sie ci przy czy nią się do ob ni że nia cen
ener gii.

Pro jekt Eu ro pej skiej Wspól no ty Ener ge tycz nej zy skał 78%
po par cia, mi mo że an kie to wa ni nie zna li szcze gó łów roz wią -
zań. Sta no wi sko to na le ży in ter pre to wać, ja ko sil ne po par cie
dla wspól nej po li ty ki ener ge tycz nej.

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 02-05-2011

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

W cią gu ostat nich kil ku dzie się ciu lat ob ser wu je się ogrom ny
roz wój róż ne go ro dza ju źró deł ener gii róż nych od po przed nio sto -
so wa nych, w któ rych pa li wa mi by ły pa li wa ko pal ne ty pu wę giel,
ro pa naf to wa i gaz. Ry su nek nr 1 przed sta wia po da ny przed kil ku
la ty przez pro fe so ra Bar to si ka ze staw in for ma cji na te mat róż ne -
go ro dza ju źró deł ener gii. 

Nie ule ga więc wąt pli wo ści, że w naj bliż szych la tach przy rost
pro du ko wa nej ener gii bę dzie głów nie od by wał się na ba zie ener gii
ato mo wej sto so wa nej w elek trow niach sys te mo wych i na ba zie
źró deł od na wial nych. Po łą cze nie od na wial nych źró deł ener gii
(OZE) z sys te mo wy mi elek trow nia mi ato mo wy mi wy da je się
obec nie je dy nym roz wią za niem pro ble mów ener ge tycz nych. Ana -
li zu jąc moż li wo ści wy ko rzy sta nia OZE wy da je się, że ener ge ty ka
wia tro wa [1, 2, 3, 5] bę dzie w przy szło ści od gry wać tu de cy du ją cą
ro lę. Wy ni ka to z fak tu [1, 2], że aż 42% ener gii pro du ko wa nej
z OZE po cho dzi obec nie z elek trow ni wia tro wych. Do koń ca 2007
ro ku [1] pra wie 94 GW mo cy by ło za in sta lo wa ne w elek trow niach
wia tro wych. Ze wzglę du na róż ne go ro dza ju roz wią za nia do ty czą -
ce po li ty ki ener ge tycz nej w róż nych kra jach ilość in sta lo wa nych
tam jed no stek by ła róż na. I tak w Eu ro pie za in sta lo wa no oko -
ło 75% po da nej wy żej war to ści mo cy. W Ame ry ce oko ło 15%,
w Azji oko ło 8%, resz tę w su mie oko ło 2% za in sta lo wa no w Au -
stra lii, Afry ce i kra jach Pa cy fi ku. Tak więc li de ra mi w roz wo ju
ener ge ty ki wia tro wej są dzi siaj Niem cy, Da nia, Hisz pa nia, USA,
In die itp. Na le ży tak że za uwa żyć, że w przy szło ści prze wi du je się
dal szy du ży przy rost in sta la cji mię dzy in ny mi w USA, Hisz pa nii,
Fran cji i w Pol sce [1]. 

Jed nak jak to za uwa żył prof. D. Schulz [1] to Eu ro pa jest miej -
scem, w któ rym moż na za ob ser wo wać naj więk szy roz wój tech no -
lo gii elek trow ni wia tro wych. Po cząw szy od mo cy 180 kW w ro -
ku 1992 do 6 MW w ro ku 2007. Dal szy przy rost mo cy w po je dyn -
czych elek trow niach wia tro wych wy da je się dzi siaj ogra ni czo ny
szcze gól nie ze wzglę du na wy so kość wie ży elek trow ni, któ rych

wy so kość dzi siaj już prze kro czy ła 100 mb. Dal sze zwięk sza nie
wy so ko ści ko lumn (wie ży elek trow ni), ze wzglę du na zwią za ny ze
wzro stem mo cy wzrost śred ni cy wir ni ka, bę dzie chy ba dzi siaj co -
raz trud niej szy nie tyl ko ze wzglę dów tech nicz nych, ale też eko no -
micz nych. W ce lu dal sze go zwięk sza nia in sta lo wa nych mo cy po -
je dyn cze elek trow nie za czę to łą czyć w gru py zwa ne far ma mi.
W ostat nich kil ku la tach in sta la cje far mo we lą do we (on sho re ang.)
za czę to prze no sić w głąb mo rza. Ta ka in sta la cja jest in sta lo wa na
kil ka lub kil ka dzie siąt ki lo me trów od brze gu, zwa na też jest czę sto
in sta la cją of fsho re (ang.). Czę sto róż ni ce mię dzy in sta la cja mi on -
sho re i of fsho re są znacz ne. Zo sta nie to za ak cen to wa ne w dal szej
czę ści tekstu.

2. Elek trow nia wia tro wa
Ry su nek nr 2 przed sta wia [1] sche mat blo ko wy dwóch czę ści

elek trow ni wia tro wej. Część le wa sche ma tu przed sta wia część me -
cha nicz ną elek trow ni, na to miast część pra wa przed sta wia część
elek trycz ną. Bez zro zu mie nia dzia ła nia czę ści me cha nicz nej elek -
trow ni wia tro wej, trud no mó wić o dzia ła niu czę ści elek trycz nej
elek trow ni. 

I tak w za leż no ści od ty pu uży te go ge ne ra to ra (asyn chro nicz -
ny, syn chro nicz ny, wie lo bie gu no wy) mię dzy wa łem wyj ścio -
wym, a wa łem ge ne ra to ra mu si znaj do wać się skrzyn ka prze kła -
dnio wa (skrzyn ka bie gów). Za da niem tej skrzyn ki jest do pa so -
wa nie wy ma ga nej przez ge ne ra tor pręd ko ści ob ro to wej do pręd -
ko ści ob ro to wej wir ni ka tur bi ny wia tro wej. Prze ło że nia skrzy ni
bie gów są wy po sa żo ne w układ au to ma tycz nej zmia ny prze kład -
ni. Na le ży tu jed nak za uwa żyć, że co raz czę ściej po ja wia ją się
kon struk cje, w któ rych za sto so wa no syn chro nicz ne ge ne ra to ry
wie lo bie gu no we. Oś ge ne ra to ra jest jed no cze śnie osią wir ni ka
tur bi ny. Roz wią za nie ta kie wy da je się być bar dzo no wo cze sne.
Do dat ko wą za le tą jest ob ni że nie po zio mu ge ne ro wa nych za kłó -
ceń aku stycz nych. Te za kłó ce nia są pro ble mem przy in sta la cjach
z ukła da mi o wy so kich pręd ko ściach wi ro wa nia. Ge ne ro wa ne
za kłó ce nia mo gą być pro ble mem dla są sied nich osie dli ludz -
kich.

Prof. dr hab. inż. Antoni Dmowski, dr inż. Bernard Szymański, mgr inż. Mariusz Kocęba
Politechnika Warszawska

Współczesne koncepcje budowania
farm wiatrowych na lądzie i morzu. Część I

Ry su nek nr 1. Świa to we za so by źró deł ener gii pier wot nej

Świa to we za so by źró deł ener gii pier wot nej.
Oszacowanie wg danych za rok 2005.
Wariant realny (95%)

Ry su nek nr 2. Sche mat blo ko wy elek trow ni wia tro wej. Le wa część ry sun ku
– część me cha nicz na. Pra wa część – elek trycz na
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Dru gim waż nym pro ble mem, któ ry w elek trow niach wia tro -
wych jest roz wią zy wa ny na dro dze me cha nicz nej lub elek tro me -
cha nicz nej, jest re gu la cja pręd ko ści ob ro to wej wir ni ka w funk cji
wia tru. Cho dzi mia no wi cie o czte ry przy pad ki:
1. mo ment star tu,
2. re gu la cję i sta bi li za cję pręd ko ści wi ro wa nia (o ile jest moż li we)

w za ło żo nym ob sza rze pra cy,
3. utrzy ma nie sta łej pręd ko ści wi ro wa nia po prze kro cze niu zna -

mio no wej pręd ko ści wia tru,
4. wy łą cze nie (za ha mo wa nie wir ni ka), je że li pręd kość wia tru

prze kro czy war tość do pusz czal ną ze wzglę dów bez pie czeń stwa
tur bi ny.
Zna ne są dwa pod sta wo we spo so by me cha nicz ne go od dzia ły wa -

nia na pręd kość wi ro wa nia tur bi ny w funk cji pręd ko ści wia tru.
Dzia ła nie pierw sze go – po le ga na od po wied nim pro fi lo wa niu
skrzy deł wir ni ka tur bi ny, zwa ne z an giel skie go stall. Dzia ła nie

dru gie go – po le ga na zmia nie ką ta ło pa ty tur bi ny w kie run ku wia -
tru, zwa ne z an giel skie go pitch [1, 2, 3].

W przy pad ku za sto so wa nia od po wied nich ukła dów re gu la cji
opi sa ne wy żej ukła dy mo gą dzia łać w spo sób au to ma tycz ny (ang.
ac ti ve -stall, ac ti ve -stall -con trol, pitch -con trol) two rząc od po -
wied nie cha rak te ry sty ki re gu la cji, przed sta wio ne na ry sun ku nr 3
[1, 2, 3].

Ca łość au to ma tycz ne go ste ro wa nia i re gu lo wa nia pra cą elek -
trow ni wia tro wej przy zmia nie pręd ko ści wia tru moż na le piej zro -
zu mieć ana li zu jąc ry su nek nr 4. Ry su nek za czerp nię to z po zy cji

[2] li te ra tu ry. Wię cej in for ma cji na po ru szo ny wy żej te mat moż na
zna leźć w cy to wa nych już po przed nio in nych po zy cjach li te ra tu -
ry [2, 3, 4].

2a. Część elek trycz na elek trow ni wia tro wej

Na czę ści pra wej ry sun ku nr 2 li te ra mi A i B ozna czo no pod sta -
wo we czę ści skła do we elek trow ni wia tro wej umoż li wia ją ce włą -
cze nie jej do sie ci elek tro ener ge tycz nej zwa nej da lej SEE
(SEE – sys tem elek tro ener ge tycz ny). Jak już wspo mnia no po -
przed nio, ro le ge ne ra to ra elek trow ni wia tro wej mo gą peł nić
róż ne go ro dza ju ma szy ny elek trycz ne, głów nie to ma szy ny asyn -
chro nicz ne i syn chro nicz ne. Z ko lei gru py ma szyn asyn chro nicz -
nych mo że my po dzie lić na ma szy ny ze zwar tym wir ni kiem i ma -
szy ny pier ście nio we. Na to miast ma szy ny syn chro nicz ne two rzą
gru py ma szyn z ze wnętrz nym wzbu dze niem i wzbu dze niem
z ma gne sa mi trwa ły mi. Do dat ko wo ma szy ny syn chro nicz ne mo -
gą być bu do wa ne jak wie lo bie gu no we, co ob ni ża pręd kość wi ro -
wa nia tur bi ny wia tro wej. O za le cie tej pi sa no już wcze śniej.
W wie lu pu bli ka cjach są za miesz czo ne po rów naw cze ta be le
wy ko rzy sta nia róż ne go ro dza ju ma szyn [2]. Jed nak z punk tu
współ pra cy blo ków elek trow ni z ukła da mi ener go elek tro nicz ny -
mi ten po dział moż na upro ścić i wy ko nać go tak jak po da no
na ry sun ku nr 5 A, B, C, D [3, 4, 5] ze wzglę du na zna ne wa dy
ma szy ny asyn chro nicz nej z klat ko wym wir ni kiem do któ rej
na le żą:
1. Po bór in duk cyj nej mo cy ma gne so wa nia z sie ci, do któ rej do łą -

czo na jest ma szy na ja ko ge ne ra tor.
2. Du ży prąd roz ru cho wy ma szy ny w mo men cie za łą cze nia (start

elek trow ni).
Z po wo du wy mie nio nych wy żej wad układ ten nie bę dzie bra -

ny pod uwa gę w dal szej czę ści. Co praw da, wy mie nio ne w punk -
tach 1 i 2 wa dy moż na ogra ni czyć sto su jąc sche mat z ry sun ku
nr 5B, to jed nak po ja wia się na stęp na wa da, któ rą jest du ża za war -
tość har mo nicz nych w cza sie roz ru chu. Z opi sa nych wy żej przy -
czyn, w dal szym roz wa ża niu skon cen tru jemy się tyl ko na sche ma -
tach ry sun ków nr 5C i 5D, a w szcze gól no ści na sche ma cie ry su -
nku nr 5C.

Pierw szą ener go elek tro nicz ną czę ścią skła do wą elek trow ni wia -
tro wej, sche ma ty 5C i 5D, któ ra jest do łą czo na do wyj ścia ge ne ra -
to ra elek trow ni jest pro stow nik. W przy pad ku prąd ni cy syn chro -
nicz nej jest to pro stow nik jed no kie run ko wy, a w przy pad ku elek -
trow ni z ma szy ną in duk cyj ną pier ście nio wą, w za leż no ści od przy -
ję tej kon cep cji re gu la cji, pro stow nik jed no lub dwu kie run ko wy. Ze
wzglę du na brak miej sca bę dą ana li zo wa ne tyl ko ukła dy z pro -
stow ni kiem jed no kie run ko wym. 

Ry su nek nr 3. Róż ne go ro dza ju cha rak te ry sty ki re gu la cyj ne tur bi ny wia tro wej

Ry su nek nr 4. Sche mat blo ko wy ukła du au to ma tycz nej re gu la cji elek trow ni wia -
tro wej Ry su nek nr 5. A, B, C, D – Elek trycz ne sche ma ty blo ko we elek trow ni wia tro wych
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Ry sun ki nr 6, 7 przed sta wia ją dwa sche ma ty sy mu la cyj no-ide -
owe, w opar ciu o któ re moż na sy mu lo wać kształt prą du po bie ra ne -
go z prąd ni cy (ge ne ra to ra) – prąd si nu so idal ny. W ukła dzie na ry -
sun ku nr 6 do kom pen sa cji od kształ ceń prą du włą czo no tyl ko filtr
pa syw ny. 

Z wy ko na nych sy mu la cji, ry su nek nr 8 i 8a, wy ni ka, że tyl ko
w po bli żu punk tu pra cy zna mio no wej po bie ra ny z ge ne ra to ra prąd
jest si nu so idal ny. 

Wa dy tej nie wy ka zu je układ z fil trem ak tyw nym, co po ka zu je
ry su nek nr 9. 

Gdy by prąd po bie ra ny z ge ne ra to ra był od kształ co ny, to z li te ra -
tu ry wia do mo, że przy pra cy dłu go trwa łej moc ge ne ra to ra na le ża -
ło by ogra ni czyć do 80% mo cy zna mio no wej. Ry su nek nr 10 przed -

sta wia sche mat ukła du z pro stow ni kiem tran zy sto ro wym. Układ
ten, tak jak układ z fil trem ak tyw nym po bie ra w ca łym za kre sie
pra cy tyl ko prąd si nu so idal ny. Ze wzglę du na to, że ca ły prąd pro -
stow ni ka mu si pły nąć w tym przy pad ku przez tran zy sto ry pro stow -
ni ka, są one oko ło 5 ra zy więk sze niż tran zy sto ry w ukła dzie fil tra
ak tyw ne go. W związ ku z tym jest to roz wią za nie bar dziej droż sze
niż układ z fil trem ak tyw nym.

Dru gim waż nym blo kiem ener go elek tro nicz nym, ozna czo nym
na ry sun ku nr 2 du żą li te rą B jest układ fa low ni ka czę sto zwa ny
przez róż nych au to rów ukła dem prze ka zu ją cym prąd do sie ci
(SEE). W za leż no ści od uży tych ele men tów mo cy (ty ry sto ry, tran -
zy sto ry) mo gą być dwa ro dza je ukła dów prze twor nic prze ka zu ją -
cych ener gię z elek trow ni wia tro wej do SEE.

Ry su nek nr 11 przed sta wia sche mat blo ko wo-sy mu la cyj ny
prze twor ni cy wy ko na nej w opar ciu o układ fa low ni ka ty ry sto ro -
we go. Po dob nie jak w ukła dzie pro stow ni ka, do po pra wy kształ -
tu prą du prze ka zy wa ne go do sie ci [SEE} moż na użyć fil trów pa -
syw nych lub ak tyw nych. Po nie waż w ukła dzie prze ka zy wa nia
ener gii z prze twor ni cy do SEE, z za ło że nia, na pię cie SEE ma sta -
łą war tość czę sto tli wo ści, wy star czy w za sa dzie wy ko rzy stać fil -
try pa syw ne. 

Wy ni ki sy mu la cji przed sta wio no na ry sun ku nr 12.
Od pa ru lat na stą pił dal szy roz wój tech ni ki tran zy sto ro wej, są

już po wszech nie do stęp ne tran zy sto ry IGBT na na pię cia 6,5kV
i wy żej (15kV – in for ma cje li te ra tu ro we), po zwo li ło to na bu do wę

Ry su nek nr 7. Sche mat sy mu la cyj ny ge ne ra tor + pro stow nik + filtr ak tyw ny dla
zna mio no wej i po ło wy pręd ko ści wi ro wa nia tur bi ny elek trow ni

Ry su nek nr 6. Sche mat sy mu la cyj ny ge ne ra tor el.+ pro stow nik + filtr pa syw ny
dla zna mio no wej pręd ko ści wi ro wa nia

Ry su nek nr 8. Wy ni ki sy mu la cji dla sche ma tu – ry su nek nr 6. Zna mio no wa pręd -
kość wi ro wa nia tur bi ny elek trow ni

Ry su nek nr 8 a. Wy ni ki sy mu la cji wg sche ma tu ry su nek nr 6. Po ło wa pręd ko ści
wi ro wa nia tur bi ny elek trow ni

Ry su nek nr 9. Wy ni ki sy mu la cji wg sche ma tu ry su nek nr 7. Ta kie sa me dla peł nej
i po ło wy pręd ko ści wi ro wa nia tur bi ny elek trow ni wia tro wej

Ry su nek nr 10. Sche mat tran zy sto ro we go ukła du prze twa rza nia ener gii w el. wia -
tro wej. Rec ti fier – tran zy sto ro wy pro stow nik po bie ra ją cy prąd si nu so idal ny z ge -
ne ra to ra
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ukła dów prze ka zu ją cych ener gię do sie ci o mo cach prze kra cza ją -
cych po je dyn cze me ga wa ty. 

Ry su nek nr 13 przed sta wia sche mat ide owo-sy mu la cyj ny tran -
zy sto ro wej prze twor ni cy DC/AC umoż li wia ją cej prze ka zy wa nie
ener gii do SEE.

Ry su nek nr 14 przed sta wia przy pa dek pra cy usta lo nej, na to miast
ry su nek nr 15 przy pa dek, w któ rym w wy ni ku zmian sy gna łu ste -
ru ją ce go w pro sty spo sób zmie nio no war tość prą du prze ka zy wa ne -
go do SEE. War to za uwa żyć, że prąd pły ną cy do sie ci ma w tym
przy pad ku cha rak ter si nu so idal ny o zmien nej war to ści (am pli tu -
dzie) i jest ca ły czas w fa zie z na pię ciem sie ci [SEE].

Na pod sta wie te go, co na pi sa no po wy żej moż na wy cią gnąć na -
stę pu ją cy wnio sek, że po sia da my obec nie urzą dze nie w po sta ci
elek trow ni wia tro wej, któ rą ca ły czas, je że li jest wiatr mo że my
użyć do pro duk cji ener gii elek trycz nej, prze ka zy wa nej do SEE.
Jed nak jak na pi sa no uprzed nio, moc ge ne ro wa na do sie ci przez

jed ną elek trow nie na obec nym po zio mie roz wo ju tech ni ki bu do wy
elek trow ni wia tro wych nie prze kra cza jed nost ko wo mo cy 6 MW
[1]. Za cho dzi za tem py ta nie: co zro bić aby pro duk cję ener gii
zwięk szyć? Od po wiedź jest pro sta, włą czyć do sie ci wię cej po je -
dyn czych elek trow ni wia tro wych, two rząc tak zwa ną far mę.

3. Elek trow nia wia tro wa w sys te mie
lą do wych farm wia tro wych (on sho re)
Jak na pi sa no uprzed nio, nie ma żad nych prze ciw wska zań, aby

do sie ci zo sta ło włą czo ne jed no cze śnie sze reg elek trow ni wia tro -
wych. Każ da z nich bę dzie prze ka zy wa ła do sie ci ener gię zgod nie
ze „swo im prze zna cze niem” – co po ka za no już uprzed nio. Do dat -
ko wo elek trow nie roz miesz czo ne są w te re nie jak po ka zu je ry su -
nek nr 16. 

Elek trow nie te mo gą wza jem nie kom pen so wać wiel kość pro -
duk cji w funk cji chwi lo wych zmian pręd ko ści wia tru. 

Ry su nek nr 17 przed sta wia sche mat po łą cze nia wie lu elek trow -
ni wia tro wych w jed ną far mę. Na le ży jed nak zwró cić uwa gę, że

Ry su nek nr 12. Prze bie gi prą dów otrzy ma ne w wy ni ku sy mu la cji wy ko na nej
w opar ciu o sche mat – ry su nek nr 11

Ry su nek nr 13. Sche mat sy mu la cyj ny tran zy sto ro wej prze twor ni cy (fa low ni ka)
umoż li wia ją cej prze ka zy wa nie ener gii z el. wia tro wej do sie ci elek tro ener ge tycz nej

Ry su nek nr 14. Wy ni ki sy mu la cji ukła du fa low ni ka tran zy sto ro we go prze pro wa -
dzo nej w opar ciu o sche mat – ry su nek nr 13. Stan pra cy usta lo nej

Ry su nek nr 15. Prze bie gi prą dów i na pię cia w ukła dzie fa low ni ka tran zy sto ro we -
go przy zmien nej war to ści za da wa ne go prą du wyj ścio we go z fa low ni ka do sie ci

Ry su nek nr 16. Roz miesz cze nie elek trow ni wia tro wych w te re nie – far ma wia tro -
wa, d – mi ni mal na od le gło ści mię dzy elek trow nia mi, d = ze wnętrz nej śred ni cy
śmi gieł tur bi ny [2]

Ry su nek nr 11. Sche mat sy mu la cyj ny fa low ni ka ty ry sto ro we go prze ka zu ją ce go
ener gię do sie ci elek tro ener ge tycz nej z elek trow ni wia tro wej
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w przy pad ku przy łą cze nia jed nej elek trow ni wia tro wej do sie ci
elek tro ener ge tycz nej nie wy wo ły wa ła ona za sad ni cze go wpły wu
na pa ra me try sie ci (pod wa run kiem, że sieć by ła od po wied nio
moc na).

Zu peł nie ina czej sy tu acja wy glą da w przy pad ku far my wia tro -
wej. Ma tu za sad ni cze zna cze nie spo sób po łą cze nia elek trow ni
z głów nym punk tem przy łą cze nia, zwa nym GPZ. Każ da z elek -
trow ni far my wia tro wej jest po łą czo na z GPZ (głów ny punkt przy -
łą cze nia) sie cią ka blo wą [1].

Ry su nek nr 17a przed sta wia ta be lę [1] ze sta wie nie pa ra me trów
róż nych ty pów ka bli w za leż no ści od na pię cia pra cy.

Ry su nek nr 18 przed sta wia sche mat za stęp czy in sta la cji przy -
łą cze nio wej jed nej z elek trow ni wcho dzą cej w skład far my zbu -
do wa nej w opar ciu o sieć ka blo wą [1]. Kon se kwen cją ta kie go po -
dej ścia jest zmia na ką ta prze su nię cia prą du do pły wa ją ce go
z elek trow ni (mo cy bier nej) do GPZ w funk cji prze ka zy wa nej
mo cy.

Ry su nek nr 19 przed sta wia opi sa ne wy żej re la cje zmia ny mo cy
bier nej w funk cji prze ka zy wa nej względ nej mo cy czyn nej.

Ry su nek nr 20 przed sta wia za kres zmian współ czyn ni ka mo cy
w funk cji zmian mo cy czyn nej. Jest to współ czyn nik mo cy ja ki po -
wi nien być kom pen so wa ny w miej scu przy łą cze nia do GPZ.
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Ry su nek nr 17. Po łą cze nie wie lu elek trow ni wia tro wych w jed ną far mę [2]

Voltage in
KV

Cable
description

Cross section in
mm2

R’ in
Ω/km

L’ in
mH/km

C’ in
µF/km

20
20
20

110

NA2XSY
NA2XSY
NA2XSY

N2XS(FL)2Y

3 x 1 x 185
3 x 1 x 300
3 x 1 x 630
3 x 1 x 800

0.410
0.195
0.063
0.03

0.37
0.35

0.315
0.4

0,27
0.325
0.43
0.22

Ry su nek nr 17a. Ta be la 1 – ze sta wie nie pa ra me trów ka bli sto so wa nych do łą cze -
nia elek trow ni wia tro wych w far my w Niem czech [1]

Ry su nek nr 18. Sche mat za stęp czy przy łą cze nia jed nej elek trow ni wia tro wej
wcho dzą cej w skład far my wia tro wej

Ry su nek nr 19. Re la cje mię dzy mo cą bier ną, współ czyn ni kiem mo cy, a czyn ną
mo cą pro du ko wa ną przez elek trow nie wia tro wą [1]

Ry su nek nr 20. Współ czyn nik mo cy dla elek trow ni wia tro wej w funk cji pro du ko -
wa nej mo cy
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