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• Prak tycz nie wszyst kie do tych cza so we
dy rek ty wy śro do wi sko we by ły od bie ra ne
przez kra jo wy prze mysł ja ko wy zwa nie prze -
kra cza ją ce re al ne moż li wo ści tech nicz ne
i fi nan so we. Wy ma ga nia Dy rek ty wy o emi -
sjach prze my sło wych moż na w skró cie stre -
ścić jed nym zda niem: nie wol no spa lać wę -
gla bez in sta la cji oczysz cza ją cych spa li ny,
a spraw ność tych in sta la cji po win na być
moż li wie naj wyż sza. Czy moż na po wie dzieć,
że dla pol skiej ener ge ty ki ta kie wy ma ga nie
jest zbyt da le ko idą ce?

– A. Ka nia: – W przy pad ku Dy rek ty wy

IED roz wa że nia wy ma ga ją dwie kwe stie: cel

Dy rek ty wy oraz kon se kwen cje dla prze my -

słu jej wdro że nia. Je że li cho dzi o za pi sa ne

w Dy rek ty wie li mi ty, pro gi emi sji, ter mi ny

ich wdra ża nia, to osią gnię cie tych ce lów bę -

dzie trud ne, ale nie nie moż li we. Za znacz nie

więk sze za gro że nia uwa żam te, wy ni ka ją ce

z pro ce dur uzy ski wa nia Po zwo leń Zin te gro -

wa nych. Są przy miarki do te go aby by ły one

bar dzo re stryk cyj ne, co mo że do pro wa dzić

do „za mknię cia” czę ści ener ge ty ki.

Re pre zen tu ję prze mysł na wo zo wy i z tej

po zy cji za da ję py ta nie: czy aż tak da le ko

idą ce oczysz cza nie spa lin, jak za pi sa ne

w Dy rek ty wie, jest ko niecz ne i czy w ogó le

ma sens? Czy np. SO
2

w spa li nach po win ni -

śmy re du ko wać do ze ra, ob ni ża jąc spraw no -

ści wy twa rza nia ener gii, a na stęp nie do da -

wać siar kę do na wo zów rol ni czych? Czy też

mo że, je śli jest je den emi ter na 100–200 km2,

nie re du ko wać w nim tak re stryk cyj ne emi sji
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tyl ko emi to wać na po zio mie nie szko dli -

wym dla zdro wia miesz ka ją cych tam lu dzi,
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Pra wie pół ro ku te mu we szła w ży cie Dy rek ty wa o emi sjach prze my sło wych (IED). Naj istot niej sze w ob sza rze ener ge -
ty ki (spa la nie pa liw) zmia ny za czną obo wią zy wać od 2016 ro ku i zwią za ne są ze zna czą cym za ostrze niem stan dar dów
emi sji dwu tlen ku siar ki, tlen ków azo tu i py łu oraz jed no znacz nym zde fi nio wa niu źró dła spa la nia. De fi ni cję tę moż -
na spro wa dzić do zna ne go już za pi su „źró dło = ko min”. Koń co wa wer sja Dy rek ty wy zna czą co róż ni się od pier wot nej
pro po zy cji. W wy ni ku ne go cja cji uwzględ nio no w znacz nym za kre sie pol skie po stu la ty do ty czą ce przede wszyst kim wy -
łą cze nia z niej ma łych źró deł i wpro wa dze nia okre sów przej ścio wych.

Mi mo zła go dze nia za pi sów Dy rek ty wa jest uwa ża na za źró dło ko lej ne go wy zwa nia tech no lo gicz ne go dla kra jo wej
ener ge ty ki. Stąd pod sta wo we py ta nie: czy Dy rek ty wa jest za gro że niem, czy szan są na mo der ni za cję mniej szych źró deł,
przede wszyst kim pol skich elek tro cie płow ni i cie płow ni? To dy le mat, nad któ rym war to się za sta no wić i war to go prze -
dys ku to wać. Z te go wzglę du, ko lej ną edy cję dys ku sji re dak cyj nej na ła mach „Prze glą du Ener ge tycz ne go”, zor ga ni zo -
wa nej przez Izbę Go spo dar czą Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, po świę ci li śmy te ma to wi pod ha słem „Dy rek ty wa
o emi sjach prze my sło wych – szan se, czy za gro że nia dla pol skiej ener ge ty ki”?

Do udzia łu w dys ku sji za pro si li śmy:
– Dr Mi ro sła wa Du dę – ARE,
– Dr inż. Jac ka Jaś kie wi cza – kon sul tan ta ds. ochro ny śro do wi ska w AT MO TERM S.A.,
– Ada ma Ka nię – Głów ne go Ener ge ty ka w Za kła dach Azo to wych PU ŁA WY S.A., przed sta wi cie la Fo rum Od bior ców

i Użyt kow ni ków Ener gii,
– Fran cisz ka Pcheł kę – Za stęp cę Dy rek to ra ds. Tech nicz nych w To wa rzy stwie Go spo dar czym Pol skie Elek trow nie,
– Bo gu sła wa Re gul skie go – Wi ce pre ze sa Za rzą du Izby Go spo dar czej Cie płow nic two Pol skie,
– Elż bie tę Wró blew ską – Głów ne go Spe cja li stę w De par ta men cie Ener ge ty ki Mi ni ster stwa Go spo dar ki.
Stro nę re dak cyj ną re pre zen to wa li: Prof. dr hab. inż. Ja nusz Le wan dow ski PW – mo de ra tor dys ku sji oraz Sła wo mir Kry -

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

Dyrektywa o emisjach przemysłowych
– szanse, czy zagrożenia
dla polskiej energetyki?
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aby utrzy mać swo istą rów no wa gę w przy ro -
dzie? Dy rek ty wa po win na za tem mó wić
o ba rie rach szko dli wo ści dla śro do wi ska
emi to wa nych sub stan cji. Tym cza sem, ona
mó wi o ze ro emi syj no ści. Choć by sam czło -
wiek jest ele men tem śro do wi ska i emi tu je
pew ne sub stan cje.

Je ste śmy fir mą, któ ra in we stu je ogrom ne
środ ki w re ali za cję wie lu pro jek tów zwią za -
nych z ochro ną śro do wi ska, zwłasz cza zaś
po wie trza. I z te go punk tu wi dze nia nie do -
strze gam w Unii zin te gro wa ne go po dej ścia
do ochro ny śro do wi ska. Po szcze gól ne dy rek -
ty wy z te go za kre su są jak by od dziel ny mi do -
ku men ta mi, np. Dy rek ty wy IED i ETS, któ re
w do dat ku nie kie dy nie uwzględ nia ją kom -
plet nie su ma rycz nych kon se kwen cji eko no -
micz nych wdro że nia ich do go spo dar ki.

– J. Jaś kie wicz: – W prze ci wień stwie
do mo je go przed mów cy uwa żam, że prze pi sy
UE do ty czą ce emi sji za nie czysz czeń, są ze
so bą do sko na le sko or dy no wa ne. I je że li ja -
kichś ce lów nie osią gnie się jed ną dy rek ty wą,
to sta nie się to dzię ki dru giej. Na Dy rek ty wę
IED nie wol no pa trzeć „osob no”, lecz kom -
plek so wo, uwzględ nia jąc wszyst kie dy rek ty -
wy zwią za ne, a tak że do ty czą ce emi sji ga zów
cie plar nia nych. Dy rek ty wa IED jest kon se -
kwen cją przy ję cia w 2008 ro ku dy rek ty wy
do ty czą cej ja ko ści po wie trza (CA FE). Przy
jej przyj mo wa niu po sta no wio no rów nież, aby
dla uła twie nia jej re ali za cji, zwe ry fi ko wać
sze reg in nych dy rek tyw, jak: IPCC, LCD, pu -
ła po we i in ne. I to się obec nie dzie je. Głów -
nym ce lem jest ogra ni cze nie ne ga tyw ne go
od dzia ły wa nia, emi to wa nych do po wie trza
za nie czysz czeń, na zdro wie lud no ści. Ma to
przy nieść kon kret ne oszczęd no ści w tak zwa -
nych kosz tach ze wnętrz nych, a głów nie
w wy dat kach na ochro nę zdro wia w po rów na -
niu do kosz tów re ali za cji prze pi sów.

Ostat nio mia łem moż li wość uczest ni cze -
nia, ja ko eks pert wspie ra ją cy, w nie for mal -
nym po sie dze niu Ra dy Mi ni strów Śro do wi -
ska kra jów UE, w ra mach pre zy den cji pol -
skiej, w czę ści do ty czą cej pla nu dzia łań na
ko lej nych 10 lat. In te re su ją ce jest, że wie le
państw (13 na 27) wy po wie dzia ło się za
dal szy mi dzia ła nia mi na rzecz po pra wy ja -
ko ści po wie trza, w tym eg ze ku cji i za -
ostrze nia prze pi sów w tym za kre sie. Zna -
czą ce jest też, że 18 państw wspar ło dzia ła -
nia na rzecz ochro ny kli ma tu, a naj wię cej
państw (23) po par ło dzia ła nia w za kre sie
zwięk sze nia efek tyw no ści wy ko rzy sta nia
za so bów. Świad czy to, że po li ty ka ochro ny
kli ma tu i po wie trza UE nie wąt pli wie bę dzie
kon ty nu owa na w per spek ty wie naj bliż -
szych dzie się ciu lat.

– E. Wró blew ska: – W pla nach UE prze -
wi du je się re duk cję emi sji CO2 do 2050 r.
o 80–95%. 80% od no si się do prze my słów
emi tu ją cych CO2 w pro ce sach che micz nych.
Na to miast 95% do ty czy ener ge ty ki przy za -
ło że niu, że do pra co wa na zo sta nie tech no lo -
gia CCS. Tym cza sem, pó ki co, ta tech no lo -

gia ma nie ja sne per spek ty wy. Nie mó wiąc
o tym, że kosz ty by ły by dla pol skiej ener ge -
ty ki nie do przy ję cia, w któ rej, jak za kła da
się to w in nych go spo dar kach, wy chwy ty -
wa ne CO2 nie mo gło by wspo ma gać wy do -
by cia ro py naf to wej.

– S. Kry stek: – Wszel kie nor my, dzia ła -
nia do ty czą ce ochro ny śro do wi ska, ja kie
two rzy się, po dej mu je w UE, po win ny być
zgod ne przede wszyst kim ze zdro wym roz -
sąd kiem. Je śli więc na ukow cy mó wią np., że
re duk cja emi sji SO2 po ni żej pew ne go pu ła pu
jest nie ce lo wa, al bo wręcz szko dli wa, to nie
na le ży te go ro bić. Bo to dro go kosz tu je i za -
miast ko rzy ści przy no si stra ty. Je że li kwe stie
zwią za ne z emi sją CO2 bu dzą na świe cie
licz ne kon tro wer sje, to naj pierw na le ży je
roz strzy gnąć, a ewen tu al nie do pie ro po tem
po dej mo wać dzia ła nia zmie rza ją ce do re -

duk cji emi sji. Gdy tech no lo gia CCS bu dzi
wie le wąt pli wo ści, to naj pierw na le ży je roz -
wiać i do pie ro lo ko wać w niej na dzie je na re -
duk cję emi sji CO2 itd., itp. Po za tym każ dy
kraj UE ma ja kieś swo je in te re sy, któ re pró -
bu je re ali zo wać w ra mach po li ty ki eko lo -
gicz nej, nie ko niecz nie zgod ne z in te re sa mi
in nych kra jów...

– M. Du da: – ...dla te go w Unii ko niecz ne
jest zna le zie nie pew ne go con sen su su od no -
śnie ce lów ja kie chce ona osią gnąć w ochro -
nie śro do wi ska. Ów con sen sus po wi nien być
w spo sób na tu ral ny wy zna cza ny przez kosz -
ty, za rów no po stro nie prze my słu, jak i śro do -
wi ska na tu ral ne go. Zda ję so bie spra wę, że
nie zwy kle trud no jest okre ślić kosz ty po stro -
nie śro do wi ska na tu ral ne go, tzw. ze wnętrz ne.
Bar dzo wie lu na ukow ców „po ła ma ło so bie
na tym zę by”. Nie ozna cza to jed nak, iż nie
na le ży szu kać opti mum kosz to we go po stro -
nie do staw ener gii i ochro ny śro do wi ska. Ty -
le, że w Unii nikt nie za mie rza się te go pod -
jąć. Po dej mu je się na to miast, w efek cie lob -
bo wa nia róż nych grup in te re sów te ma ty,
na któ rych te gru py chcą za ro bić. Ko niecz ne
jest tak że zna le zie nie opti mum kosz to we go
po mię dzy skut ka mi śro do wi sko wy mi dziś
i w przy szło ści. Trze ba, wresz cie, po waż nie
za cząć trak to wać nie frag men ty lecz ca łą de -
fi ni cję zrów no wa żo ne go roz wo ju, w któ rej
za pi sa na jest tro ska o przy szłość, ale bez po -
gar sza nia wa run ków ży cia dziś. W swo ich
wy gó ro wa nych am bi cjach do ty czą cych
zwłasz cza re duk cji CO2, Unia wy da je się
o tych kwe stiach za po mi nać. Po pie ram sta -
no wi sko Pa na Ka ni, że trze ba zna leźć pew ne
opty mal ne war to ści emi sji, któ re są do pusz -
czal ne. To sa mo do ty czy np. ochro ny ra dio lo -
gicz nej. Sta ra nie się o stwo rze nie za bez pie -
czeń re du ku ją cych cał ko wi cie emi sję ra dio -
nu kli dów, jest bez sen su, bo prze cież my ży -
je my w oto cze niu ra dio nu kli dów, któ re są
czę ścią na tu ry, czę ścią ży cia czło wie ka.

– F. Pcheł ka: – Ma my ca łą pa le tę barw
róż nych cer ty fi ka tów, któ re pod no szą kosz -
ty, ma my ku po wać po zwo le nia na emi sję
CO2, Pa kiet Ener ge tycz no -Kli ma tycz ny
rów nież pod no si kosz ty. Gdy to wszyst ko
uwzględ nić, po ziom cen ener gii elek trycz nej
za czy na ry so wać się „prze ra ża ją co”. Czy
ktoś od po wie dział so bie na py ta nia: do ja -
kie go pu ła pu ce ny ener gii mo gą wzra stać
oraz, do któ re go mo men tu bę dą one ak cep to -
wal ne dla spo łe czeń stwa? Tech ni ka po zwa la
na zro bie nie nie mal wszyst kie go. Tyl ko czy
na sza go spo dar ka i spo łe czeń stwo wy trzy -
ma ją to? Czy przy sta nie na sze go bu dże tu,
rząd bę dzie mógł dać gwa ran cje na no we in -
we sty cje w ener ge ty ce? Czy jest nor mal -
nym, że w pew nych sy tu acjach mi ni ster śro -
do wi ska ma wię cej wła dzy niż rząd? Czy
ktoś do ko nał kom plek so wej ana li zy sy tu acji,
któ ra po zwa la ła by na udzie le nie od po wie dzi
na wcze śniej po sta wio ne py ta nia? 

– B. Re gul ski: – Pew ne zja wi ska, któ re
dzie ją się obec nie w ener ge ty ce, prze ra ża ją

Dr Mirosław Duda
– ARE

Dr inż. Jacek Jaśkiewicz 
– konsultant ds. ochrony środowiska

w ATMOTERM S.A.
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nas. Wy cho dzi na to, że prze spa li śmy pa rę
ostat nich lat. Już daw no wia do mo by ło, że
pew ne wy ma ga nia po ja wią się i na le ży się
do nich przy go to wać. I ma my, co ma my.
Gdy po ja wił się pro blem ko niecz no ści re -
duk cji emi sji CO2 o 20%, w swej na iw no ści
są dzi łem, że każ dy kraj Unii bę dzie mu siał
pod jąć wy si łek i osią gnąć ten cel. Oka za ło
się, że są tu lep si i gor si. Lep si, to np. Fran -
cja ze swo ją ener ge ty ką ją dro wą, Da nia
– z od na wial ną, Szwe cja – z hy dro ener ge ty -
ką. Gor si zaś, to np. Pol ska. Dla na krę ce nia
go spo dar ki Eu ro pa wy my śli ła swo ją „woj nę
z kli ma tem”, któ ra to uczy ni. Przy po mi na ją
mi się sło wa pew ne go an giel skie go biz nes -
me na. Otóż po wie dział on, że „my, w Wiel -
kiej Bry ta nii, to już nie wie le pro du ku je my,
bo to się nie opła ca. O wie le bar dziej jest
opła cal ne wy my śla nie no wych rze czy, któ re
sprze da my a pro duk cją niech zaj mą się in -
ni.” My je ste śmy w sy tu acji kra ju bę dą ce go
kon su men tem no wych tech no lo gii wy my -
ślo nych przez in nych. A tak że pe ten tem je śli
cho dzi o za si la nie w środ ki fi nan so we zgro -
ma dzo ne gdzie in dziej. IED mie ści się w tym
sche ma cie, jest ma szyn ką do wy da nia
znacz nych pie nię dzy, w okre ślo nym miej -
scu. Sy tu acja wy glą da ła by ina czej gdy by -
śmy mie li wła sne tech no lo gie, ale ich nie
ma my. Dla przy kła du: cie płow nic two już na
po cząt ku lat 2000-nych. ape lo wa ło do gór -
nic twa o stwo rze nie pro gra mu na rzecz czy -
ste go wę gla. Ozna cza ło by to ogra ni cze nie
pro ble mów za wią za nych z emi sją siar ki.
Kosz ty bo wiem in sta la cji od siar cza nia spa -
lin, w przy pad ku wę gli ni sko za siar czo nych
są dia me tral nie in ne niż w przy pad ku wę gli
wy so ko za siar czo nych, co w spo sób jed no -
znacz ny wy ka za ły prze pro wa dzo ne ba da -
nia. I co? – i nic. Praw do po dob nie gór nic two
uzna ło, że każ dy wę giel i tak sprze da. Za ja -
kiś czas, nie sprze da.

– S. Kry stek: – W dzia ła niach Unii
w dzie dzi nie ochro ny śro do wi ska do strze -
gam wie le ego izmów. Tym cza sem, po trzeb -
na jest jej so li dar ność ener ge tycz na, któ rej
nie wi dzę. Unia w swych dzia ła niach pro -
eko lo gicz nych nie mo że się tak że za my kać
w so bie, bez uwzględ nia nia te go co dzie je
się w tej ma te rii wo kół, na ca łym świe cie.

– A. Ka nia: – Pod trzy mu ję opi nię, że
dzia ła nia Unii w dzie dzi nie ochro ny śro do -
wi ska, któ rych uze wnętrz nie niem ko lej ne
dy rek ty wy do ty czą ce te go ob sza ru (ob sza ru
emi sji do po wie trza), są kom plet nie nie sko -
or dy no wa ne. Ta kon sta ta cja nie wy ni ka ze
spe ku la cji in te lek tu al nej, lecz z em pi rium
po cho dzą ce go choć by z mo jej fir my. Okre -
ślo na dy rek ty wa UE in du ku je na sze okre ślo -
ne przed się wzię cia in we sty cyj ne w dzie dzi -
nie ochro ny śro do wi ska, ra cjo nal ne w da -
nym mo men cie. Po, daj my na to, dwóch la -
tach po ja wia się no wa dy rek ty wa, któ ra ra -
cjo nal ność na szych przed się wzięć sta wia
pod zna kiem za py ta nia. W spo sób oczy wi sty
ge ne ru je to nie po trzeb ne, hor ren dal ne kosz -

ty. W tych wszyst kich dzia ła niach UE nie
do strze gam tak że my śle nia o pu ła pie do ja -
kie go moż na po no sić kosz ty ochro ny śro do -
wi ska, a kon kret nie po wie trza, bez za tra ce -
nia kon ku ren cyj no ści. Obec nie w Pol sce
35% kosz tów ener gii elek trycz nej dla prze -
my słu zwią za ne jest z pro wa dze niem okre -
ślo nej po li ty ki eko lo gicz nej. A to do pie ro
po czą tek.

– J. Jaś kie wicz: – Nie jest jed nak tak, że
w Unii nikt nie przej mu je się kosz ta mi
ochro ny śro do wi ska. Każ dy akt praw ny po -
prze dza ją do głęb ne, bar dzo sze ro kie ana li zy
eko no micz ne, mo gę o tym za pew nić, bo nie -
któ re z nich stu dio wa łem. I gdy by z owych
ana liz wy ni ka ło, że okre ślo ne dzia ła nia,
z punk tu wi dze nia ca łej Unii, są nie opła cal -

ne, to by ich nie pod ję to. Z punk tu wi dze nia
po szcze gól nych kra jów wy glą da to, nie ste ty,
nie co ina czej. Dla te go też po win ni śmy do -
ma gać się, aby ta kie sze ro kie, do głęb ne ana -
li zy skut ków okre ślo nych ak tów praw nych,
by ły ro bio ne tak że dla po szcze gól nych kra -
jów. Ta kich ana liz, de cy du ją cych o na szej
przy szło ści, nie ro bi nie tyl ko Unia, ale tak -
że my sa mi.

– M. Du da: – Rów nież ja stu dio wa łem
bar dzo wie le unij nych ana liz, o któ rych mó -
wił mój przed mów ca. One bu dzą bar dzo
wie le wąt pli wo ści co do za ło żeń i, nie ste ty,
są ten den cyj ne.

– A. Ka nia: – One są opra co wy wa ne
na ba zie uśred nio nych da nych eu ro pej -
skich, któ re ma ją się ni jak do wa run ków
pol skich.

– J. Jaś kie wicz: – Jed nak dla sze re gu kra -
jów po dej mo wa ne dzia ła nia na pod sta wie ta -
kich ana liz są opła cal ne. Trud no so bie wy -
obra zić, że np. Niem cy zgo dzą się na coś, co
jest dla nich nie ko rzyst ne.

– E. Wró blew ska: – Chcia ła bym wró cić
jesz cze na chwi lę do wąt ku, któ ry po ru szo no
wcze śniej. Dzia ła nia Unii Eu ro pej skiej są
na pę dza ne ocze ki wa niem, że roz wój no -
wych tech no lo gii bę dzie ko łem za ma cho -
wym go spo dar ki. Naj bar dziej roz wi nię te
kra je Unii nie wi dzą już sie bie w epo ce in du -
strial nej, lecz post in du strial nej. Tym cza -
sem, w Pol sce nie ma po li ty ki pro mo wa nia
no wych tech no lo gii, na sza go spo dar ka
pod wzglę dem in no wa cyj no ści jest, mó wiąc
de li kat nie, w ogo nie Unii.

– B. Re gul ski: – Przez naj wy żej roz wi nię -
te kra je Unii je ste śmy po strze ga ni tro chę jak
Chi ny – są rę ce do pra cy i miej sca na lo ka li -
za cję za kła dów pro duk cyj nych. Po win ni śmy
przejść me ta mor fo zę i za cząć sprze da wać
myśl, a nie rę ce do pra cy i miej sca do bu do -
wy za kła dów.

– M. Du da: – Gu ru Ko mi sji Eu ro pej skiej
ds. ener ge ty ki po strze ga Pol skę w przy szło -
ści ja ko kraj, któ ry na dal bę dzie two rzył war -
tość do da ną w prze my śle.
• W ne go cja cjach nad Dy rek ty wą IED

Pol ska od nio sła spo ry suk ces po le ga ją cy
na „wy rwa niu jej spo rej licz by zę bów”.
Dzię ki nam wpro wa dzo no spo ro me cha ni -
zmów „roz mięk cza ją cych” tę Dy rek ty wę.
Dol na gra ni ca obo wią zy wa nia Dy rek ty wy
to moc źró dła 50 MW oraz moc po je dyn cze -
go ko tła 15 MW. To stwa rza nie rów ne wa -
run ki kon ku ren cji. Po wsta je sy tu acja,
w któ rej jed no przed się bior stwo wy po sa żo -
ne np. w 5 ko tłów WR -10 (moc w pa li wie
po wy żej 50 MW, ale każ dy z ko tłów o mo cy
po ni żej 15 MW) nie bę dzie mu sia ło wy po sa -
żać in sta la cji w wy so ko wy daj ne urzą dze nia
oczysz cza ją ce spa li ny, a przed się bior stwo
wy po sa żo ne np. w dwa ko tły WR -25 ta ki
obo wią zek bę dzie mia ło. Czy w tej sy tu acji
po win no się w pol skim usta wo daw stwie
wpro wa dzić za ostrzo ne wy ma ga nia tak że
dla mniej szych in sta la cji?

Adam Kania
– Główny Energetyk w Zakładach Azotowych

PUŁAWY S.A., przedstawiciel Forum Odbiorców
i Użytkowników Energii

Franciszek Pchełka
– Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

w Towarzystwie Gospodarczym Polskie Elektrownie
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– B. Re gul ski: – Mu si my pić pi wo, któ re
na wa ży li śmy w prze szło ści. Tych pro ble mów
by nie by ło, gdy by śmy stwo rzy li sen sow ną
po li ty kę w za kre sie ogrze wa nia. A więc gdy -
by w tym ob sza rze był po rzą dek i od po wie -
dzial ność. Przez la ta kon se kwen cja mi dzia łań
na rzecz ochro ny śro do wi ska ob cią że ni by li
je dy nie przed się bior cy, a w na szej bran ży za -
wo do wi do staw cy cie pła. Np. szkół, czy szpi -
ta li po sia da ją cych ko tłow nie w ogó le to nie
ob cho dzi ło. Dziś ma my sy tu ację ta ką, że
z jed nej stro ny – w do mach jed no ro dzin nych
pa li się, by je ogrzać, czym się chce, nie ba -
cząc na emi sje. Z dru giej zaś – w cie płow -
niach za wo do wych trwa wal ka o re duk cję
nie mal każ de go ki lo gra ma emi sji. W in nych
kra jach zro bio no z tym już po rzą dek, np.
w okre ślo nych re gio nach ogra ni cza jąc uży -
wa nie okre ślo nych pa liw. „Le żą” me cha ni -
zmy ad mi ni stra cyj ne, pla no wa nie prze strzen -
ne i ener ge tycz ne, co po rząd ko wa ło by pla no -
wa nie w za kre sie in we sty cji ener ge tycz nych.
We wszyst kich do ku men tach Unii do ty czą -
cych ochro ny śro do wi ska mó wi się o ko -
niecz no ści pod no sze nia świa do mo ści eko lo -
gicz nej i ener ge tycz nej spo łe czeń stwa. Czy
moż na z peł ną od po wie dzial no ścią po wie -
dzieć, że na tym po lu ro bi my ile trze ba?
• Jak to zmie nić, co w tej sy tu acji zro bić?
– B. Re gul ski: – Po trzeb na jest tu in ge ren -

cja pań stwa. De cy zje bę dą trud ne, ale nie
do unik nię cia.

– A. Ka nia: – By wa, że ener ge ty ka prze -
my sło wa za si la w cie pło ca łe mia sta. Ener -
gia wy twa rza na jest w ko ge ne ra cji, wia do -
mo więc, że efek tyw ność wy ko rzy sta nia pa -
li wa pier wot ne go jest tu bar dzo wy so ka.
W ta kich ra zach pra wo nie po win no ze zwa -
lać na od cho dze nie przez od bior ców od cen -
tral ne go, sie cio we go ogrze wa nia, a przy naj -
mniej pra wo po win no być tak skon stru owa -
ne aby pre fe ro wać cen tral ny spo sób za si la -
nia w cie pło. Ra dą, cho ciaż nie po pu lar ną,
był by tu po da tek wę glo wy, któ ry wy rów ny -
wał by wa run ki kon ku ren cji.
• Gdy za czą łem mó wić o po dat ku wę glo -

wym w obec no ści waż nych osób, to nie mal
nie zo sta łem po bi ty. Po wie dzia no mi, że jest
to obec nie spo łecz nie nie do pusz czal ne. Ten
po da tek ozna czał by wzrost ce ny to ny wę gla
o oko ło 120 zł.

– B. Re gul ski: – W prze cią gu ostat nich
kil ku lat ce na wę gla, bez te go po dat ku, i tak
ule gła w Pol sce po dwo je niu.

– M. Du da: – Mam po waż ne pro ble my
z ogar nię ciem Dy rek ty wy IED. Po jej prze -
stu dio wa niu ro dzi się py ta nie: po co ta kie
szcze gó ło we re gu la cje? Nie ste ty, Unia ma
skłon ność do ta kich re gu la cji, któ re w trak -
cie re ali za cji owo cu ją ma są róż ne go ro dza ju
pu ła pek. Wpro wa dza jąc po da tek wę glo wy
moż na by z tej Dy rek ty wy wy kre ślić wszyst -
kie szcze gó ło we re gu la cje, stwa rza jąc rów -
no cze śnie rów ne wa run ki kon ku ren cyj no ści.
Nie ro zu miem opo ru przed wpro wa dze niem
te go ro dza ju po dat ku.

– J. Jaś kie wicz: – Dy rek ty wa IED jest
obec nie im ple men to wa na do pol skie go pra -
wa. Ko rek ta tej Dy rek ty wy jest moż li wa, bo -
wiem w 2016 r. prze wi dzia ny jest jej prze -
gląd. Co zaś ty czy wpro wa dze nia po dat ku
wę glo we go, to na fo rum Unii ca ły czas są
na ten te mat pro wa dzo ne dys ku sje. Zde cy -
do wa nie prze ciw na je go wpro wa dze niu jest
obec nie Wiel ka Bry ta nia. Trud no do ciec ja -
kie sto ją za tym ra cje. Chciał bym w tym
miej scu po wie dzieć tak że, że je śli cho dzi
o re ali za cję dy rek ty wy do ty czą cej ja ko ści
po wie trza (CA FE), to ma my po waż ną licz bę
miesz kań ców, któ rzy ży ją na te re nach gdzie
są prze kro czo ne nor my. W związ ku z tym,
Ko mi sja Eu ro pej ska pod ję ła pierw sze kro ki,
prze ciw ko Pol sce, na dro dze do wy stą pie nia
w tej spra wie do Try bu na łu Eu ro pej skie go.

W mo jej fir mie ana li zo wa li śmy wy so kość
kar, ja kie mo gą być za są dzo ne dla nas. Otóż
mo gą one wy nieść, na wet, 300 tys. eu ro
za każ dy dzień nie do trzy ma nia stan dar dów
ja ko ści po wie trza. Pol ska wy stą pi ła do Unii
o prze dłu że nie ter mi nów, w któ rych ja kość
po wie trza w sze re gu stre fach po win na być
osią gnię ta, ale to wa rzy szą ce te mu pla ny
dzia ła nia na rzecz po pra wy ja ko ści po wie -
trza zo sta ły przy ję te tyl ko dla nie wie lu stref.
W pla nach tych, po za dzia ła nia mi wspie ra ją -
cy m, znaj du je się tak że eli mi na cja spa la nia
wę gla, szcze gól nie w pie cach do mo wych.

– B. Re gul ski: – Me cha ni zmy pań stwa
nie są tyl ko od te go „by wszyst kim do go -
dzić”. W ra mach re ali za cji okre ślo nych ce -
lów, mu szą być wpro wa dza ne pew ne ry go ry
i ogra ni cza ne nie któ re swo bo dy jed no stek.
Przy kła dem bu do wa dróg, gdy cel wyż sze go
rzę du pro wa dzi do na ru sze nia in te re sów jed -
nost ki, oczy wi ście za sto sow ną re kom pen sa -
tą. Dzia ła tu spec usta wa, a po wi nien to być
ka non. Oczy wi ście prze obra że nie cie płow -
nic twa w Pol sce w okre ślo nym kie run ku
mu si uzy skać wspar cie na po zio mie le gi sla -
cyj nym i spo łecz nym. 

– E. Wró blew ska: – Nor my unij ne, tak
na praw dę, są ad re so wa ne do kra jów bo ga -
tych, bę dą cych na in nym eta pie roz wo ju.
W Pol sce są du że ob sza ry bie dy, bez ro bo cia
struk tu ral ne go, bra ku je miesz kań. To no we
miesz kal nic two po win no speł niać wszyst kie
wy ma ga nia efek tyw no ści ener ge tycz nej.
Nie ste ty, pó ki co, nie moż na uzy skać zgo dy
spo łecz nej na wpro wa dze nie ta kich dro gich
obo wiąz ków.

– A. Ka nia: – Trze ba wspo mnieć o pro -
jek cie usta wy o bi lan so wa niu SO2 i NOx. On
wi si nad prze my słem i ener ge ty ką od kil ku
lat i wy ni ka z nie zbyt for tun nych za pi sów
w Trak ta cie Ak ce syj nym, By ło by wszyst ko
w po rząd ku, gdy by rzecz do ty czy ła wszyst -
kich państw UE. Nie ste ty, do ty czy prak tycz -
nie tyl ko Pol ski. Ten akt praw ny przy go to -
wy wa ny jest do wdro że nia od stycz nia przy -
szłe go ro ku i bę dzie szko dli wy dla pol skie go
prze my słu. Wy dre nu je bo wiem ko lej ne pie -
nią dze z pol skie go prze my słu, któ re mo gły -
by być prze zna czo ne na in we sty cje z za kre -
su ochro ny po wie trza.
• Je stem jed nym z po my sło daw ców tej

usta wy, choć nie w wer sji ja ka praw do po -
dob nie wej dzie w ży cie. Ta usta wa mia ła być
po mo cą dla firm w do sto so wa niu się do wy -
ma gań UE. Ty le, że w pier wot nej wer sji tzw.
opła ta za stęp cza mo gła być za wie sza -
na w mo men cie gdy ktoś pro wa dzi in we sty -
cję. W obec nej wer sji usta wy, te go nie ma. 

– J. Jaś kie wicz: – Usta wa ta słu żyć bę -
dzie rów nież re ali za cji dy rek ty wy pu ła po -
wej, w któ rej wiel ko ści emi sji za nie czysz -
czeń dla po szcze gól nych kra jów są ak tu al nie
ne go cjo wa ne, a ich speł nie nie mo że do pie ro
sta no wić pro blem. 
•W spo sób szcze gól ny Dy rek ty wa do tknie

pol skie cie płow nic two w ma łych i śred nich

Bogusław Regulski
– Wiceprezes Zarządu Izby Gospodarczej

Ciepłownictwo Polskie

Elżbieta Wróblewska
– Główny Specjalista w Departamencie Energetyki

Ministerstwa Gospodarki



DYSKUSJA REDAKCYJNA

9

mia stach, gdzie źró dła mi cie pła są wę glo we
ko tły WR. Po nieść trze ba bę dzie zna czą ce
kosz ty bu do wy in sta la cji oczysz cza ją cych
spa li ny. Rów no cze śnie, po ja wi się koszt za -
ku pu upraw nień do emi sji CO2. Czy i jak
cie płow nic two wy ko rzy stu ją ce wę giel ma
szan se po zo sta nia kon ku ren cyj nym w sto -
sun ku do in dy wi du al ne go ogrze wa nia? Czy
nie na le ży opra co wać pro gra mu wy co fa nia
wę gla z cie płow nic twa?

– B. Re gul ski: – Pra wie na pew no cie -
płow nic two, w spo rej pew nie czę ści, prze -
sta nie być wę glo wym. Dla te go, że bę dzie
na nim spo czy wa ło zbyt du żo obo wiąz ków
ze wnętrz nych, któ rym cięż ko bez zmian bę -
dzie spro stać. W tym ob sza rze cze ka nas
prze kształ ce nie czę ści pro duk cji na ener gię
od na wial ną, roz wój ko ge ne ra cji. To się już
dzie je. O przy szło ści ma jąt ku ja kim dys po -
nu je my w pol skim cie płow nic twie za de cy -
du je bar dzo wie le czyn ni ków, z któ rych jed -
ne już dzia ła ją, na to miast in ne do pie ro się
po ja wią. Kwe stia ist nie nia cie płow nic twa
sie cio we go, to nie tyl ko pro blem ko ge ne ra -
cji i wę gla. To prze bieg in fra struk tu ry li nio -
wej, tzn. gdzie po ło żyć ru rę i na ja kich wa -
run kach. W ener ge ty ce te kwe stie za ła twia ne
są ku chen ny mi drzwia mi i na po zio mie pań -
stwa, więc jest ła twiej. W cie płow nic twie te
spra wy za ła twia ne są na po zio mie sa mo rzą -
dów i tu jest trud niej. Nad cie płow nic twem
wi si więc bar dzo wie le za gro żeń, ale są dzę,
że przy do brej wo li oraz uświa do mie niu spo -
łe czeń stwu jak wiel ki po ten cjał oszczęd no -
ści tkwi w tym ob sza rze, upo ra nie się z za -
gro że nia mi jest moż li we.

– M. Du da: – Do strze gam ogra ni czo ną
ro lę wę gla w cie płow nic twie, ze wzglę du na
obec ne jak i spo dzie wa ne wy ma ga nia śro do -
wi sko we. Na to miast nie prze kre ślał bym go
zu peł nie ze wzglę du na bi lans wszyst kich
no śni ków ener gii pier wot nej. Dziś wszy scy
za chwy ca my się per spek ty wa mi zwią za ny -
mi z ga zem łup ko wym, a nad nim wi si wie le
zna ków za py ta nia. Ma my, acz kol wiek nie ra -
cjo nal ne, ale sil ne, opo ry przed ener ge ty ką
ją dro wą. Ener ge ty ka od na wial na ma swo je
ogra ni czo ne za so by po ra cjo nal nych kosz -
tach. Je że li uwzględ ni my te wszyst kie czyn -
ni ki, w tym roz po zna ne do tych czas na świe -
cie za so by wę gla i ga zu, to ro dzi się py ta nie:
czym pa lić je śli nie wę glem? W tym kon tek -
ście klu czo we go zna cze nia na bie ra ją dzia ła -
nia pań stwa, któ re po win no wy mu sić ra cjo -
nal ne użyt ko wa nie ener gii.

– J. Jaś kie wicz: – Je że li nie bę dzie ban -
kruc twa Unii, je śli bę dzie kon ty nu owa na jej
po li ty ka ener ge tycz no-kli ma tycz na oraz
ochro ny po wie trza, je śli nie po ja wią się no -
we tech no lo gie, to szan se dla wę gla w cie -
płow nic twie w 2050 r. bę dą ogra ni czo ne.
W tej sy tu acji ro dzi się py ta nie: czy ma sens
in we sto wa nie obec nie w elek tro cie płow nie,
czy cie płow nie, opa la ne wę glem, gdyż po -
win ny one pra co wać co naj mniej 40 lat? Dla
cie płow nic twa po wi nien po wstać stra te gicz -

ny plan roz wo ju uwzględ nia ją cy obec ne
i przy szłe uwa run ko wa nia.

– B. Re gul ski: – Da się zbu do wać cie -
płow nic two „z ru rą” przy ja zne dla śro do wi -
ska. Po ka zu je to cie płow nic two Da nii – bar -
dzo wy re gu lo wa ne oraz Szwe cji – bar dzo li -
be ral ne. W cie płow nic two trze ba wprząc
i śmie ci, i ener ge ty kę od na wial ną, i gaz. Ale
mu si być tak jak w Da nii, że gdy oby wa tel
pój dzie do skła du opa ło we go i ku pi olej opa -
ło wy, to oprócz je go ce ny za pła ci ogrom ny
po da tek w po sta ci opła ty eko lo gicz nej. Je śli
ktoś ma ta ki ka prys, to pro szę. Je śli nie, to
w cie pło za opa tru je się w re gio nal nym
przed się bior stwie cie płow ni czym, w któ rym
ce na cie pła nie jest ob cią żo na po dat kiem
eko lo gicz nym. Ma my ma ją tek, po ten cjał
aby mieć to sa mo, na wet zwa żyw szy, że
w roz wo ju ko ge ne ra cji prze spa li śmy wie le

lat. W Da nii i Szwe cji, w nie któ rych re gio -
nach, też uży wa się wę gla w cie płow nic twie,
ale w sy tu acjach awa ryj nych, dla zbi lan so -
wa nia po trzeb. W bi lan sie jest to 6–10%. To
wszyst ko umoż li wia cie płow nic twu ofe ro -
wa nie cie pła po ce nach bar dziej atrak cyj -
nych niż w przy pad ku in ne go roz wią za nia
pro ble mu.

– A. Ka nia: – Przy ta kiej a nie in nej po li -
ty ce śro do wi sko wej Unii, w pol skiej ener ge -
ty ce prze my sło wej bę dzie na stę po wał stop -
nio wy zmierzch wę gla. Pro gno zo wa ne ob -
cią że nia kosz ta mi ochro ny po wie trza tej
ener ge ty ki spra wią, że kon ku ren cyj ną sta nie
się ge ne ra cja a przede wszyst kim ko ge ne ra -
cja ga zo wa. Szan se dla wę gla mo gą się po ja -
wić przy sko ku tech no lo gicz nym umoż li -
wia ją cym pro duk cję ga zu syn te zo we go po -
przez zga zo wa nie wę gla (ta kich efek tyw -
nych in sta la cji funk cjo nu je już na świ cie kil -
ka dzie siąt), w po łą cze niu z do pra co wa ną
tech no lo gią CCS po wią za ną np. z wy do by -
ciem ga zu lub z tech no lo gia mi wy ko rzy stu -
ją cy mi CO2 w prze my śle.

– F. Pcheł ka: – Chciał bym aby sa mo rzą -
do wiec, któ ry ma w per spek ty wie rok 2016
i nie ma pie nię dzy, do wie dział się co ze
swo im cie płow nic twem ma zro bić. To wa -
rzy stwo Go spo dar cze Pol skie Elek trow nie
współ pra cu je z Mi ni ster stwem Śro do wi ska,
sa mo rzą dow ca mi nad pro ble ma mi wy ni ka -
ją cy mi z Dy rek ty wy IED. Dys ku tu je my
w ze spo łach pro ble mo wych, wy na ję li śmy
na wet pry wat ną fir mę, któ ra zaj mu je się ty -
mi za gad nie nia mi. Ogrom ną ba rie rą jest tu
ni kły po ziom świa do mo ści eko lo gicz nej
i ener ge tycz nej przed sta wi cie li sa mo rzą du
te ry to rial ne go.

– E. Wró blew ska: – Nie ma wąt pli wo ści,
że unij na po li ty ka ener ge tycz na, śro do wi -
sko wa jest po li ty ką zde cy do wa nie an ty wę -
glo wą. Na to miast z ra por tów Mię dzy na ro -
do wej Agen cji Ener gii w spo sób jed no -
znacz ny wy ni ka, że w cią gu naj bliż szych de -
kad w świa to wej ener ge ty ce bę dzie do mi no -
wał jed nak wę giel. Ma my tu więc ja kąś
sprzecz ność. Unia trak tu je wę giel ja ko pa li -
wo przej ścio we do pó ki nie roz wi nie się źró -
deł ener gii od na wial nej, al bo też ta kich al ter -
na tyw nych, któ re speł nią wy ma ga nia śro do -
wi sko we ja kich żą da Unia. To sta wia
przed Pol ską ogrom ne wy zwa nia.

– S. Kry stek: – Wy da je mi się, że Unii
Eu ro pej skiej nie uda się prze ko nać świa ta
do tak po waż nej re duk cji emi sji CO2 ja ką
pla nu je. W związ ku z tym, z cza sem, bę dzie
się mu sia ła wy co fać z tych nad mier nie am -
bit nych za mie rzeń, bo go spo dar ka Unii nie
wy trzy ma hor ren dal nie wy so kich cen ener -
gii wy ge ne ro wa nych przez in we sty cje, któ re
po zwo lą speł nić ener ge ty ce wy ma ga nia eko -
lo gicz ne. Rów no cze śnie, UE zo sta ła w ty le
je śli cho dzi o tech no lo gie zwią za ne z na pę -
dem sa mo cho dów ener gią elek trycz ną. Gdy
emi sja ze środ ków lo ko mo cji sta je się co raz
po waż niej szym pro ble mem.

Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
– PW

Sławomir Krystek
– Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej Energetyki

i Ochrony Środowiska



• Wie lo krot nie sy gna li zo wa łem w Mi ni ster stwie Śro do wi ska, że
je ste śmy nie ja ko „z ty łu” z sy gna li za cją for mal no -praw ną do ty czą -
cą re duk cji emi sji. Za chwi lę po ja wi się roz po rzą dze nie, że w ro -
ku 2016 bę dzie obo wią zy wał stan dard „ta ki to a ta ki”. To le d wie
za pięć lat. W 2020 r. bę dą na stęp ne, ostrzej sze wy mo gi, je stem te -
go pew ny. Czy nie moż na sy gna li zo wać te go już dziś, na wet gdy po -
tem mie li by śmy się z te go wy co fać? Tak już by ło w hi sto rii pol skich
re gu la cji do ty czą cych emi sji.

– M. Du da: – Mam za strze że nia do usta la nia cza so wych ce zur re -
ali za cji pew nych ce lów, bo z te go wy ni ka ją sa me kło po ty. Po win no
się je dy nie wska zy wać pew ną okre ślo ną per spek ty wę. Gdy bo wiem
wska zu je się okre ślo ne ter mi ny, to jest jak z bu do wą au to strad
w Pol sce. One są bu do wa ne, ale od po cząt ku by ło wia do mo, że
w za ło żo nych ter mi nach nie zbu du je my ich ty le ile zo sta ło za de kla -
ro wa ne.

– A. Ka nia: – Po win ni śmy po stę po wać jak Chiń czy cy. Oni
(w uprosz cze niu) po wie dzie li Unii: – roz wi ja li ście się w XIX i XX
wie ku ma jąc ogrom ne emi sje. Te raz my się roz wi ja my i emi tu je my.
Jesz cze tro chę po emi tu je my i za cznie my re du ko wać. Fran cja ge ne ru -
je na wę glu 5% ener gii elek trycz nej, Wło chy – 9%, Niem cy
– 30–35%, Pol ska – 95%. Nam, tak jak Chiń czy kom, na dzia ła nia
ogra ni cza ją ce emi sje do po wie trza po trze ba wię cej cza su.
• 50 lat te mu za czę to w Pol sce bu do wać cie płow nie sys te mo we.

Na to miast już od 20 lat mó wi ło się, że wej dzie my do Unii, że tam są
ostre nor my emi sji, że jest po li ty ka kli ma tycz na itp. Już 20 lat przy -
sto so wu je my się. To aż tro chę wstyd cią gle mó wić, że ma my za ma -
ło cza su.
• Dzię ku je my za roz mo wę.

Źródło: COM (2011)112/4provisional

Mapa drogowa do konkurencyjnej gospodarki w 2050 r.

Źródło: EEA 2010. Środowisko Europy 2010 – Stan i Prognozy. Europejska
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Odsetek ludności zamieszkującej obszary miejskie,
gdzie stężenia przekraczają wartości dopuszczalne (kraje EEA)
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Po ło żo na u zbie gu gra nic trzech państw Nie miec, Czech i Pol ski,
Elek trow nia Tu rów jest dziś jed nym z naj więk szych pro du cen tów
ener gii elek trycz nej w Pol sce. W 2010 r. jej udział w ryn ku wy niósł
bli sko 8 proc. W elek trow ni dzia ła obec nie osiem blo ków o łącz nej
mo cy 1900 MW. Mi mo że pod sta wo wym pa li wem po zo sta je na dal
wę giel bru nat ny, z ro ku na rok ro śnie udział bio ma sy. Elek trow nia
Tu rów jest głów nym do staw cą ener gii dla od bior ców z Dol ne go Ślą -
ska, za pew nia jąc w ten spo sób roz wój go spo dar czy ca łe go re gio nu.

Elek trow nia dzia ła nie prze rwa nie od 1962 r., kie dy to zo stał uru cho -
mio ny pierw szy blok ener ge tycz ny o mo cy 200 MW. W cią gu na stęp -
nych dzie się ciu lat (1962–1971) od da no do użyt ku ko lej nych dzie więć
blo ków, w wy ni ku cze go za in sta lo wa na moc za kła du zwięk szy ła się
do 2000 MW. Bu do wa elek trow ni by ła oczy wi ście ści śle zwią za na
z wy stę pu ją cy mi na tym te re nie bo ga ty mi zło ża mi wę gla bru nat ne go
oraz ko niecz no ścią za pew nia nia do staw ener gii elek trycz nej miesz kań -
com Dol ne go Ślą ska. Na po cząt ku lat 50. ubie głe go wie ku za pa dła de -
cy zja o roz bu do wie ist nie ją cej ko pal ni i bu do wie elek trow ni. Dzię ki
przed wo jen nym pla nom oraz po mo cy nie miec kich in ży nie rów pra ce
po su wa ły się w szyb kim tem pie. W la tach 90. elek trow nia prze szła
grun tow ną mo der ni za cję.

Hi sto rycz na wol ta
Ostat nie 10 lat w hi sto rii za kła du to okres burz li wych zmian or ga ni -

za cyj nych. W 2000 r. elek trow nia zo sta je sko mer cja li zo wa na. W 2004 r.
już ja ko spół ka wcho dzi w skład hol din gu BOT Gór nic two i Ener ge ty -
ka S.A. Po przy ję ciu przez rząd w mar cu 2006 r. pro gra mu dla elek tro -
ener ge ty ki, za kła da ją ce go kon so li da cję ca łe go sek to ra ener ge tycz ne go,
Elek trow nia Tu rów sta je się czę ścią po wo ła nej do ży cia Pol skiej Gru py
Ener ge tycz nej. We wrze śniu 2010 r., w wy ni ku po łą cze nia trzy na stu
spół ek wcho dzą cych w skład gru py ka pi ta ło wej PGE, za kład tra ci pod -
mio to wość praw ną i sta je się jed nym z od dzia łów skon so li do wa nej spół -
ki PGE Gór nic two i Ener ge ty ka Kon wen cjo nal na S.A.

Py ta ny o oce nę tych zmian Ro man Wal ko wiak, dy rek tor Od dzia łu
Elek trow ni Tu rów od po wia da:

– W la tach PRL -u pol ska ener ge ty ka zo sta ła po dzie lo na na okrę gi
ener ge tycz ne wzo ro wa ne na roz wią za niach eu ro pej skich (fran cu skich).
W ra mach te go po dzia łu Elek trow nia Tu rów na le ża ła do Za chod nie go
Okrę gu Ener ge tycz ne go. W la tach 90. do szło do roz bi cia okrę gów i po -
wsta nia sa mo dziel nych przed się biorstw pań stwo wych. Był to pro gram
tzw. de mo no po li za cji. Wpro wa dzo ne wów czas zmia ny nie by ły do koń ca
prze my śla ne, spo wo do wa ły nie po trzeb ny cha os or ga ni za cyj ny i na pię -
cia spo łecz ne. Obec nie po wra ca my do tam te go mo de lu skon so li do wa -
nych grup ener ge tycz nych, oczy wi ście przy uwzględ nie niu od mien nej

for my praw nej. Że by by ło ja sne, roz wią za nie okrę gów ener ge tycz nych
mia ło rów nież swo ją po zy tyw ną stro nę. Na uczy ło nas sa mo dziel no ści
i od po wie dzial no ści – mu sie li śmy w krót kim cza sie zdo być wie dzę na te -
mat po zy ski wa nia środ ków na in we sty cje, opty ma li zo wa nia kosz tów.
Nikt nam w tym nie po ma gał. Już w po ło wie lat 90. roz po czął się po wol -
ny pro ces mo der ni za cji elek trow ni i od two rze nia jej ma jąt ku pro duk cyj -
ne go. Z punk tu wi dze nia bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go kra ju i roz wo -
ju ca łe go sek to ra uwa żam, że kon so li da cja jest ko niecz na. Nie moż na
pa trzeć na ry nek wy twór ców ener gii przez pry zmat jed nej elek trow ni.
Kon so li da cja po zwo li na sku tecz niej sze po zy ski wa nie środ ków na nie -
zbęd ne in we sty cje i ak tyw niej szą dzia łal ność na eu ro pej skim ryn ku
ener gii. I naj waż niej sze – da je moż li wość two rze nia spój nej stra te gii dla
ener ge ty ki, któ ra po win na obej mo wać pro gram roz wo ju ener ge ty ki ją -
dro wej i wia tro wej. O suk ce sie na szej gru py za de cy du je po wo dze nie
w re ali za cji tych za ło żeń.

O za kła dzie
W Elek trow ni Tu rów pra cu je obec nie sześć no wo cze snych blo ków

ener ge tycz nych z ko tła mi flu idal ny mi (blo ki 1–6) oraz dwa star szej ge -
ne ra cji z ko tła mi py ło wy mi wy po sa żo ny mi do dat ko wo w in sta la cje su -
che go od siar cza nia spa lin (blo ki 9 i 10). Z wszyst ki mi ko tła mi współ -
pra cu ją wy so ko spraw ne elek tro fil try o sku tecz no ści od py la nia po wy -
żej 99,8 proc. Zmo der ni zo wa ne blo ki oprócz więk szej mo cy (blo ki 1, 2
i 3 – 235 MW, blo ki 4, 5 i 6 – 260 MW) ma ją rów nież wyż szą spraw -
ność prze mia ny ener gii che micz nej za war tej w pa li wie w ener gię elek -
trycz ną. Elek trow nia Tu rów pro du ku je rocz nie ok. 11 TWh ener gii elek -
trycz nej. Zu ży cie wę gla wy no si 11–12 mln ton rocz nie. We dług pla nów
ok. 2038 r. roz pocz nie się pro ces wy ga sza nia elek trow ni. Jest to oczy wi -
ście zwią za ne ze stop nio wym wy czer py wa niem się zło ża wę gla.

W tro sce o na tu rę
Jak pod kre śla ją przed sta wi cie le elek trow ni, mi sją za kła du jest bu do -

wa nie wy so kiej po zy cji na ryn ku pro du cen tów ener gii elek trycz nej po -
przez jej wy twa rza nie i sprze daż, przy za cho wa niu wy so kich stan dar -
dów eko lo gicz nych. Wy wią zy wa nie się z po win no ści wo bec śro do wi -
ska elek trow nia re ali zu je za po mo cą licz nych dzia łań in no wa cyj nych.
Jed nym z nich jest pro duk cja ener gii ze źró deł od na wial nych (OZE).
W 2009 r. elek trow nia uru cho mi ła in sta la cję do współ spa la nia bio ma sy
w blo kach 5 i 6. Umoż li wia ona prze two rze nie na ener gię elek trycz ną
na wet do 150 tys. ton bio ma sy rocz nie, głów nie po cho dze nia le śne go
i rol ni cze go. Ak tu al nie trwa bu do wa bliź nia czej in sta la cji na dwóch ko -
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Konsolidacja szansą na sukces
RO MAN WAL KO WIAK (rocz nik 1955),
ukoń czył stu dia na kie run ku elek tro tech -
nicz nym Po li tech ni ki Po znań skiej. Ab sol -
went stu dium po dy plo mo we go na Po li -
tech ni ce War szaw skiej („Za rzą dza nie tech -
nicz no -eko no micz ne w elek tro ener ge ty ce
w wa run kach go spo dar ki ryn ko wej”) i Aka -
de mii Eko no micz nej we Wro cła wiu („Ener -
ge ty ka – aspek ty eko no micz ne, eko lo gicz -
ne i tech nicz ne”). Od 1981 r. zwią za ny
z Elek trow nią Tu rów. Po cząt ko wo pra co -
wał na sta no wi sku Pierw sze go Ob cho do -
we go Blo ku, a na stęp nie kie row ni ka Zmia -
ny Blo ków, Dy żur ne go In ży nie ra Ru chu,
Głów ne go In ży nie ra Ru chu, za stęp cy dy -

rek to ra ds. tech nicz nych i wy twa rza nia. Od 1 stycz nia 2000 r. do 20 paź -
dzier ni ka 2004 r. peł nił funk cję człon ka za rzą du – dy rek to ra tech nicz ne -
go, od 21 paź dzier ni ka 2004 r. – pre ze sa za rzą du – ge ne ral ne go dy rek -
to ra, a od 1 wrze śnia 2010 r. – dy rek to ra PGE GiEK SA – Od dział Elek -
trow nia Tu rów.



lej nych blo kach, rów nież o wy daj no ści 150 tys. ton. Pra ce są na ukoń -
cze niu. W sierp niu, naj da lej we wrze śniu te go ro ku na stą pi jej uru cho -
mie nie. Sze fo wie elek trow ni pod kre śla ją, że przy nie wiel kich kosz tach
jest to in we sty cja bar dzo opła cal na, o wy so kiej ren tow no ści. Po nad to,
dzię ki wyż szej ka lo rycz no ści bio ma sy wzglę dem wę gla (o bli sko 20
proc.), bę dzie moż na zy skać do dat ko wą pu lę tzw. zie lo nych cer ty fi ka -
tów. Obec nie elek trow nia pro du ku je z bio ma sy ok. 3 proc. ener gii.

No we mo ce
W 2006 r. zo sta ła pod ję ta de cy zja o wy ga sza niu trzech naj star szych

blo ków (nr 8, 9 i 10) i za stą pie niu ich no wą jed nost ką. W ubie głym ro -
ku wy łą czo no z eks plo ata cji blok nr 8, co spo wo do wa ło spa dek mo cy
osią gal nej z 2106 MW do obec nych 1900 MW. W la tach 2012–2013 zo -
sta ną wy łą czo ne po zo sta łe dwa blo ki, w efek cie moc elek trow ni spad nie
o dal sze 412 MW. We dług pla nów no wy blok nr 11 w PGE GIEK SA
Od dział Elek trow nia Tu rów o mo cy net to 430–450 MWe roz pocz nie
pra cę w 2016 r. Obec nie trwa dru gi etap po stę po wa nia prze tar go we go
na wy bór wy ko naw cy blo ku (za pro sze nie do skła da nia ofert wstęp nych. 

W po stę po wa niu bie rze udział trzech wy ko naw ców Kon sor cjum:
AL STOM Po wer Sp. z o.o. (Li der), AL STOM Po wer Sys tems GmbH,
AL STOM Po wer Sys tems S.A.; PBG S.A.; Kon sor cjum Hi ta chi Po wer
Eu ro pe GmbH (Li der), Bu di mex S.A. oraz  Do osan Po wer Sys tems. Wy -
bór  wy ko naw cy oraz pod pi sa nie umo wy z GRI na stą pią w 2012 r. Pie -
nią dze na ten cel bę dą po cho dzić ze środ ków wła snych gru py PGE i kre -
dy tów ban ko wych. Jak pod kre śla ją sze fo wie elek trow ni, przy oka zji re -
ali za cji tak du że go pro jek tu, wi dać sens i isto tę kon so li da cji sek to ra ener -
ge tycz ne go. Cho dzi tu przede wszyst kim o więk sze moż li wo ści w po zy -
ska niu środ ków na re ali za cję du żych in we sty cji. Dość po wie dzieć, że
na po trze by sfi nan so wa nia bu do wy no we go blo ku po wsta ło kon sor -
cjum 33 ban ków, uzy ska no rów nież gwa ran cje rzą do we. Wy bu do wa nie
blo ku nr 11 po zwo li na po wrót do obec ne go po zio mu mo cy pro duk cyj -
nych, któ ry spad nie po wy łą cze niu dwóch naj star szych jed no stek.

In we sty cje i pro jek ty ra cjo na li za tor skie
Oprócz pod sta wo wych prac mo der ni za cyj nych do ko na nych w blo -

kach nr 1–6, Elek trow nia Tu rów prze pro wa dzi ła sze reg do dat ko wych
in we sty cji ma ją cych na ce lu zwięk sze nie spraw no ści wy twa rza nia ener -
gii, re duk cję emi sji za nie czysz czeń do at mos fe ry, po pra wę pra cy urzą -
dzeń. Po nie sio no znacz ne na kła dy na mo der ni za cję i roz bu do wę in sta -
la cji od siar cza nia. W ra mach te go pro jek tu po wstał za kład prze mia łu ka -
mie nia wa pien ne go. Obec nie trwa bu do wa III li nii tech no lo gicz nej, pra -
ce są na pół met ku. War to pod kre ślić, że pro jekt ten jest współ fi nan so -
wa ny ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go
w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko
2007–2013. Do brym przy kła dem uno wo cze śnia nia pro ce su tech no lo -
gicz ne go są in we sty cje po czy nio ne w ukła dach elek trycz nych. Zde cy -
do wa na więk szość prac mo der ni za cyj nych jest fi nan so wa na ze środ ków
wła snych. Ale zda rza ją się też nie prze wi dzia ne wy dat ki. Jed nym z nich
jest od bu do wa ta my na zbior ni ku Nie dów, znisz czo nym w ubr. przez po -
wódź. Trze ba pa mię tać, że zbior nik ten sta no wi pod sta wo we uję cie wo -
dy dla elek trow ni.

Od wie lu lat Elek trow nia Tu rów sta wia so bie za cel wy twa rza nie
ener gii w spo sób no wo cze sny i bez piecz ny. Za kład bie rze udział w wie -
lu pro jek tach in no wa cyj nych tak kra jo wych, jak i mię dzy na ro do wych.
Każ de go ro ku zgła sza nych jest kil ka na ście prac ra cjo na li za tor skich. Oto
kil ka przy kła dów:
– „wy eli mi no wa nie nie szczel no ści na płasz czyź nie po dzia ło wej kor -

pu su NP tur bo ge ne ra to rów blo ków 8–10”, w wy ni ku cze go na stą pi
znacz na po pra wa obie gu ter mo dy na micz ne go, zmniej sze nie zu ży cia
wę gla, sor ben tu oraz emi sji za nie czysz czeń;

– „zmia na za si la nia w obie gu pier wot nym chłod nic za mknię te go

ukła du chło dze nia urzą dzeń po moc ni czych blo ków 1–3”, dzię ki
cze mu zmniej szy się zu ży cie ener gii elek trycz nej na po trze by wła sne
blo ków i po ziom ha ła su;

– „wstęp ne su sze nie wę gla bru nat ne go dla ce lów ener ge tycz nych”

– ce lem te go pro jek tu jest opra co wa nie tech no lo gii su sze nia wę gla

bru nat ne go z wy ko rzy sta niem cie pła od pa do we go wraz z bu do wą in -
sta la cji pi lo ta żo wej. Pro jekt ten otrzy mał do fi nan so wa nie z Pro gra mu
Ope ra cyj ne go In no wa cyj na Go spo dar ka.

Pra cow ni cy
Elek trow nia Tu rów od lat pro wa dzi pro ces re struk tu ry za cji za trud nie -

nia. W ostat nich la tach ze struk tu ry przed się bior stwa wy łą czo no dzia ły,
nie zwią za ne z je go pod sta wo wą dzia łal no ścią, ta kie jak trans port, re -
mon ty, czy służ ba zdro wia, two rząc z nich od ręb ne spół ki. Obec nie
w elek trow ni pra cu je 1700 osób. Ostat nio, z po wo du przej ścia na eme -
ry tu rę czę ści pra cow ni ków, zma la ła licz ba za trud nio nych. Po nad to
wstrzy ma nie re kru ta cji no wych osób po wo du je, że w szyb kim tem pie
sta rze je się za ło ga (obec nie śred ni wiek to 48 lat). Spo so bem na za ra dze -
nie tym nie ko rzyst nym zmia nom mo że oka zać się wpro wa dze nie pro -
gra mu do bro wol nych odejść pra cow ni ków w wie ku przed eme ry tal nym
oraz za trud nie nie no wych. Jed nak praw dzi wym pro ble mem, na któ ry
zwra ca ją uwa gę przed sta wi cie le elek trow ni, jest po zy ska nie do świad -
czo nych me ne dże rów. Z po wo du bra ku pro gra mu roz wo ju ka dry kie -
row ni czej, za 5–10 lat fir my z bran ży ener ge tycz nej bę dą mia ły du że
trud no ści z za trud nie niem wy so ko wy kwa li fi ko wa nych fa chow ców.

W stro nę ato mu
Dys ku sja o bu do wie w Pol sce pierw szej elek trow ni ato mo wej roz grze -

wa w rów nym stop niu umy sły po li ty ków, co zwy kłych oby wa te li. Nie -
wie lu jed nak do strze ga rze czy wi ste źró dło pro ble mu, ja kim jest dy wer sy -
fi ka cja no śni ków ener gii elek trycz nej w na szym kra ju. Sze fo wie Elek -
trow ni Tu rów py ta ni o przy szłość pol skiej ener ge ty ki, zwra ca ją uwa gę
na dwa aspek ty to czą ce go się spo ru: biz ne so wy i spo łecz ny. Wi dząc po -
trze bę utrzy ma nia ener ge ty ki opar tej na wę glu przez naj bliż sze la ta, jed -
no cze śnie zwra ca ją uwa gę na ko niecz ność „głę bo kiej” dy wer sy fi ka cji no -
śni ków ener gii tak, aby udział wę gla wy no sił nie wię cej niż 30–35 proc.
Jak pod kre śla ją, trze ba wy ko rzy stać moż li wo ści po zy ski wa nia ener gii
z in nych źró deł, ta kich jak ro pa, gaz, czy OZE. Po zo sta je jesz cze aspekt
spo łecz ny. Zmniej sze nie udzia łu wę gla w bi lan sie ener ge tycz nym mu si
do pro wa dzić do re duk cji za trud nie nia, przede wszyst kim w gór nic twie.
Dla te go dy wer sy fi ka cja po win na być pro gra mem roz ło żo nym w cza sie.

Na ko niec wróć my do Elek trow ni Tu rów. Py ta ny o jej przy szłość dy -
rek tor Ro man Wal ko wiak mó wi: – Trze ba otwar cie po wie dzieć, że w ta -
kich kom plek sach jak nasz, gdzie zło ża wę gla bru nat ne go wkrót ce się
skoń czą, na le ży już te raz my śleć o ener ge ty ce ją dro wej. Pod wzglę dem
tech nicz nym zbu do wa nie dziś re ak to ra, tur bi ny i ge ne ra to ra nie jest
skom pli ko wa ne. Pro ble mem jest uję cie wo dy i wy pro wa dze nie mo cy.
Elek trow nia Tu rów ma i jed no, i dru gie. Po za koń cze niu wy do by cia wę -
gla i za la niu wy ro bi ska, po wsta nie tu je den z naj więk szych zbior ni ków
w Eu ro pie. Po sia da my rów nież te ren, na któ rym moż na wy bu do wać
elek trow nię. Sło wem, dys po nu je my od po wied nim za ple czem. Dla te go
już dziś skła da my ak ces do te go przed się wzię cia, któ re go oso bi ście je -
stem go rą cym zwo len ni kiem.

To masz Uznań ski
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Ob cho dzą cy przed dwo ma la ty 80-le cie
PGE GiEK S.A. Od dział Ze spół Elek tro cie -
płow ni Byd goszcz, to za kład z bo ga ty mi
tra dy cja mi. Je go hi sto ria się ga okre su
mię dzy wo jen ne go, kie dy to w 1929 r. od -
da no do użyt ku pierw szą elek trow nię
miej ską na Jach ci cach. Za kład zo stał zlo -
ka li zo wa ny w cen trum mia sta, przy ul.
Że glar skiej. Prze cho dzą cy na prze strze ni
ostat nich czter dzie stu lat licz ne zmia ny
or ga ni za cyj ne i praw ne, ZEC Byd goszcz
na le ży dziś do gru py ka pi ta ło wej PGE.
Dzię ki pla no wa nym in we sty cjom w cią gu
naj bliż szych pię ciu lat, elek tro cie płow nia
ma się prze sta wić na pro duk cję ener gii,
głów nie z ga zu ziem ne go i bio ma sy.

Z kart hi sto rii
Po woj nie zna cze nie za kła du ja ko lo kal ne -

go pro du cen ta ener gii elek trycz nej stop nio wo
ma la ło. Wią za ło się to z od da niem do eks plo -
ata cji w la tach 50. Elek trow ni Ko nin i wy bu -
do wa niem li nii prze sy ło wych z Pąt no wa
do Byd gosz czy, Gru dzią dza i Gdań ska.
W tym okre sie elek trow nia pra co wa ła w za -
sa dzie tyl ko w szczy cie po py tu na ener gię,
przez kil ka go dzin na do bę. W pew nym mo -
men cie przed się bior stwo sta nę ło w ob li czu
li kwi da cji. Wów czas wśród pra cow ni ków
zro dził się po mysł prze kształ ce nia za kła du
w elek tro cie płow nię. Stan urzą dzeń, a przede
wszyst kim ko tłów po zwa lał na re ali za cję
tych pla nów. Po za tym roz wi ja ją ca się aglo -
me ra cja byd go ska po trze bo wa ła do staw cy
cie pła. W ten spo sób po wsta ła dzi siej sza
Elek tro cie płow nia Byd goszcz I. Był rok
1965.

W dru giej po ło wie lat 60. pod ję to de cy zję
o bu do wie no wej elek tro cie płow ni. Jej
głów nym za da niem mia ło być za pew nie nie
do staw cie pła dla po wsta ją cych osie dli
miesz ka nio wych oraz do star cze nie pa ry
tech no lo gicz nej do miej sco wych za kła dów
che micz nych. No wy obiekt otrzy mał na zwę
Elek tro cie płow nia Byd goszcz II i wszedł
w skład po wo ła ne go do ży cia w 1971 r. Ze -
spo łu Elek tro cie płow ni Byd goszcz. Rok
póź niej przed się bior stwo prze ję ło od Za kła -
dów Che micz nych „Or ga ni ka -Za chem”
elek tro cie płow nię prze my sło wą – dziś dzia -
ła ją ca pod na zwą Elek tro cie płow nia Byd -
goszcz III. Dwa pierw sze blo ki w EC II
uru cho mio no w 1970 r. – pierw szy, cie -
płow ni czy o mo cy 50 MW, dru gi, tech no lo -
gicz ny z tur bi ną prze ciw pręż ną o mo cy
32 MW. Oba blo ki zo sta ły wy po sa żo ne
w ko tły pa ro we ty pu OP 230. W 1974 r. od -
da no do użyt ku ko cioł wod ny WP 120 o mo -
cy ciepl nej 150 MW. W 1976 r. uru cho mio -
no trze ci blok cie płow ni czy o mo cy 55 MW,
w 1979 r. dru gi ko cioł wod ny WP 120,
a w 1984 r. po wstał ko lej ny blok tech no lo -
gicz ny o mo cy 32 MW. W tym kształ cie
Elek tro cie płow nia Byd goszcz II dzia ła po
dziś dzień. Bu do wę pią te go blo ku cie płow -
ni cze go po krzy żo wał kry zys go spo dar czy
z prze ło mu lat 80. i 90. Osta tecz nie blok nie
po wstał, w 1999 r. uda ło się je dy nie uru cho -
mić tur bi nę.

Przez dłu gie la ta ZEC Byd goszcz wcho dził
w skład Za kła dów Ener ge tycz nych Okrę gu
Pół noc ne go. W 1989 r. zo stał prze kształ co ny
w sa mo dziel ne Przed się bior stwo Pań stwo we,
a w 1994 ro ku w jed no oso bo wą spół kę Skar -

bu Pań stwa. Od 1994 r. do 2007 r. dzia łał
w tej for mu le praw nej.

– Dla peł ne go zi lu stro wa nia hi sto rii za kła -
du trze ba wspo mnieć, że w po ło wie lat 80.
w struk tu rach przed się bior stwa zna la zła się
elek tro cie płow nia To ruń -Grę bo cin, któ ra
w 1993 r. usa mo dziel ni ła się i obec nie na le ży
do fran cu skie go EdF – mó wi Ma rek Kar -
wow ski, kie row nik wy dzia łu au to ma ty ki
i po mia rów ZEC Byd goszcz. – W 2007 r.
ZEC Byd goszcz SA. zo stał spry wa ty zo wa ny.
In we sto rem by ły Elek trow nie Szczy to wo -
-Pom po we SA. na le żą ce do Pol skich Sie ci
Elek tro ener ge tycz nych SA. W ten spo sób,
po przez po wią za nia ka pi ta ło we, nasz za kład
wszedł w skład two rzą cej się wów czas Pol skiej
Gru py Ener ge tycz nej SA. Osta tecz ne prze ję cie
spół ki przez PGE na stą pi ło w 2009 r. łącz nie
z za ku pem więk szo ścio we go pa kie tu ak cji. We
wrze śniu ubie głe go ro ku do szło do po łą cze -
nia 12 spół ek na le żą cych do gru py ka pi ta ło -
wej PGE, w tym ZEC Byd goszcz SA. i utwo -
rze nia jed nej – PGE Gór nic two i Ener ge ty ka
Kon wen cjo nal na SA. W ten spo sób za koń czył
się pro ces kon so li da cji te go ob sza ru dzia łal -
no ści gru py.

W tro sce o lo kal ny ry nek
Dzi siej szy Od dział Ze spół Elek tro cie płow -

ni Byd goszcz two rzą trzy jed nost ki pro duk -
cyj ne. Elek tro cie płow nia Byd goszcz I za opa -
tru je w cie pło i ener gię elek trycz ną za chod nią
i cen tral ną cześć mia sta, Elek tro cie płow nia
Byd goszcz II – naj więk sza i naj no wo cze -
śniej sza część za kła du – sta no wi pod sta wo we
źró dło za si la nia mia sta w cie pło i ener gię
elek trycz ną. Na te re nie Za kła dów Che micz -
nych „Za chem” jest zlo ka li zo wa na Elek tro -
cie płow nia Byd goszcz III bę dą ca źró dłem
szczy to wym i re zer wo wym. Ener gia elek -
trycz na i cie pło są wy twa rza ne w jed nym cy -
klu tech no lo gicz nym (ko ge ne ra cja). Tech no -
lo gia ta da je moż li wość uzy ska nia wy so kiej,
bo 80-85% spraw no ści wy twa rza nia i czy ni
pro ce sy tech no lo gicz ne bar dziej pro eko lo -
gicz ny mi, przede wszyst kim dzię ki mniej sze -
mu zu ży cia pa li wa i wy ni ka ją ce mu z nie go
znacz ne mu ob ni że niu emi sji za nie czysz czeń.

Ser cem za kła du jest EC II, w któ rej znaj du -
ją się 4 ko tły pa ro we OP 230 o łącz nej wy daj -
ność 920 t/h i osią gal nej mo cy ciepl nej na po -
zio mie 664 MW, 1 ko cioł wod ny WP 120
o mo cy cał ko wi tej 150 MW, 2 tur bo ze spo ły
prze ciw pręż ne 13 UP55 o mo cy po 55 MW
każ dy, 1 tur bo ze spół prze ciw pręż ny 13 P32
o mo cy 32 MW, 1 tur bo ze spół prze ciw pręż -
ny 13 UP50 o mo cy 50 MW oraz 1 tur bo ze -
spół kon den sa cyj ny 1 K35 o mo cy 35 MW.
Obec ne zdol no ści pro duk cyj ne za kła du
przed sta wia ją się na stę pu ją co: moc ciepl na
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osią gal na wy no si 866 MWt, na to miast moc
elek trycz na za in sta lo wa na to 252,4 MW
(osią gal na 191 MW). Dzię ki te mu ZEC Byd -
goszcz za spo ka ja 70 proc. po trzeb cie płow ni -
czych miesz kań ców mia sta i 60 proc. za po -
trze bo wa nia na ener gię elek trycz ną. Pod sta -
wo wym pa li wem wy ko rzy sty wa nym do pro -
duk cji ener gii i cie pła jest wę giel ka mien ny
(99,77 proc.).

– Ogól nie rzecz bio rąc stan urzą dzeń jest
do bry – oce nia Ma rek Kar wow ski. – W naj -
bliż szym cza sie mu si my po czy nić in we sty cje
zwią za ne z do sto so wa niem ko tów do norm
ochro ny śro do wi ska. W ostat nich la tach kosz -
tem 25 mln zł uda ło się nam zmo der ni zo wać
trzy elek tro fil try na ko tłach OP 230. Uzy ska -
li śmy na ten cel do fi nan so wa nie ze środ ków
unij nych w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu
Roz wo ju Re gio nal ne go. W la tach 2002-2005
po czy ni li śmy rów nież znacz ne na kła dy w go -
spo dar kę ście ko wą. Pro ble mem po zo sta je
ogra ni cze nie emi sji dwu tlen ku siar ki i tlen -
ków azo tu. Ak tu al nie mie ści my się w obo wią -
zu ją cych nor mach, ale mu si my ku po wać wę -
giel o ni skiej za war to ści siar ki. Z eko no micz -
ne go punk tu wi dze nia opła cal na jest mo der -
ni za cja je dy nie dwóch naj młod szych blo ków.
Po zo sta łe są zbyt wy eks plo ato wa ne. Sło wem,
z do tych cza so wych czte rech ko tłów opa la -
nych wę glem po zo sta ną dwa.

Ko niec ery wę gla?
Do 2016 r. ZEC Byd goszcz za mie rza zre -

ali zo wać dwa du że pro jek ty in we sty cyj ne,
dzię ki któ rym wę giel – bę dą cy obec nie pod -
sta wo wym pa li wem – zo sta nie za stą pio ny
przez bio ma sę i gaz. Pierw szy z nich za kła da
prze bu do wę ko tła nr 4 i do sto so wa nie go wy -
łą cze nie do spa la nia bio ma sy. Ta uni kal na
w ska li kra ju in sta la cja ma po wstać do koń -
ca 2012 r. Zmo der ni zo wa ny ko cioł bę dzie

opa la ny od po wied nio przy go to wa nym ma te -
ria łem drzew nym po cho dze nia le śne go i rol -
ni cze go, w tym rów nież ze spe cjal nych
upraw wierz by ener ge tycz nej i sło my. Jak za -
pew nia ją sze fo wie elek tro cie płow ni z 300
tys. ton bio ma sy po wsta nie 400 tys. MWh
ener gii elek trycz nej. Oprócz sa mej in sta la cji,
zo sta ną wy bu do wa ne si lo sy o po jem no ści 5
tys. ton do prze cho wy wa nia bio ma sy.

Dru gą z pla no wa nych in we sty cji jest bu do -
wa no we go blo ku ga zo wo -pa ro we go. Za stą pi
on dwa naj star sze blo ki wę glo we, któ re ze
wzglę du na sto pień zu ży cia mu szą zo stać wy -
co fa ne z eks plo ata cji. No wa jed nost ka bę dzie
po sia dać moc elek trycz ną 240 MW i ciepl -
ną 160 MW. Dzię ki te mu za kład bę dzie mógł
w peł ni po kryć za po trze bo wa nie aglo me ra cji
byd go skiej na cie pło, jak rów nież po pra wić
bi lans ener ge tycz ny w re gio nie po przez skie -
ro wa nie do dat ko wej ilo ści ener gii elek trycz -
nej do sie ci. No wa in we sty cja przy nie sie
rów nież wy mier ne ko rzy ści dla śro do wi ska
na tu ral ne go. Blok ga zo wo -pa ro wy nie bę dzie
emi to wał py łów, a do at mos fe ry tra fi je dy nie
nie wiel ka ilość tlen ków azo tu i CO2. Zgod nie
z prze wi dy wa nia mi no wa jed nost ka po wsta -
nie do koń ca 2015 r. I choć do kład ny koszt
obu in we sty cji nie jest jesz cze zna ny, przed -
sta wi cie le elek tro cie płow ni sza cu ją, że wy -
nie sie on po nad mi liard zło tych.

Pla no wa ne obiek ty wpi su ją się w przy ję tą
w ubie głym ro ku przez Par la ment Eu ro pej ski
dy rek ty wę w spra wie za nie czysz czeń prze -
my sło wych (w skró cie IED). Wpro wa dza ona
kil ku krot ne ogra ni cze nie do pusz czal nych
norm emi sji dwu tlen ku siar ki, tlen ków azo tu
i py łów uwal nia nych do at mos fe ry. No we re -
gu la cje w tym za kre sie za czną obo wią zy wać
już od 2016 r., jed nak Pol sce uda ło się wy ne -
go cjo wać okre sy przej ścio we. Do ty czą one
du żych obiek tów ener ge tycz nych spa la ją -
cych wę giel, tak że elek tro cie płow ni. W ich
przy pad ku no we prze pi sy wej dą w ży cie do -
pie ro w czerw cu 2020 r.

Bo om na gaz

Mo da na elek trow nie (i elek tro cie płow nie)
ga zo we prze ży wa w Pol sce praw dzi wy roz -
kwit. Chęt nych do in we sto wa nia nie bra ku je.
Pierw szy blok ga zo wy bu do wa ny w ko ope ra -
cji PGNiG i Tau ron Pol ska Ener gia o mo -
cy 400 MW po wsta je wła śnie w Elek trow ni
Sta lo wa Wo la. Uru cho mie nie no wej jed nost -
ki za pla no wa no na 2014 r. W Elek trow ni Bla -
chow nia w Kę dzie rzy nie -Koź lu ma po wstać
blok o mo cy 800-900 MW. De cy zję w tej
spra wie pod ję ły w kwiet niu te go ro ku Tau ron
i KGHM. Z ko lei PKN Or len pla nu je bu do wę
elek trow ni o mo cy 400-500 MW we Wło -
cław ku. Prze wi dy wa ny ter min jej uru cho -
mie nia to 2014 r. PGE wspól nie z Za kła da mi
Azo to wy mi Pu ła wy za mie rza wy bu do wać
w Pu ła wach elek trow nię lub elek tro cie płow -
nię o mo cy 840 MW.

To tyl ko nie któ re przy kła dy. Pod su mo wu -
jąc, moc za po wia da nych obiek tów prze kra -
cza już gru bo 5 tys. MW. Czy uda się je zre -
ali zo wać? Czas po ka że. Py ta ni o przy czy ny
tak wiel kie go za in te re so wa nia ener ge ty ką ga -
zo wą, sze fo wie spół ek ener ge tycz nych zgod -
nie od po wia da ją: dy wer sy fi ka cja źró deł i mi -
ni ma li za cja ry zy ka wy ni ka ją ce go z po li ty ki
kli ma tycz no -ener ge tycz nej Unii Eu ro pej -
skiej, a co za tym idzie rów nież pol skie go
rzą du. Cho dzi tu przede wszyst kim o ry zy ko
zwią za ne z ko niecz no ścią ku po wa nia upraw -
nień do emi sji CO2. Pa trząc na ko rzy ści, ja kie
da je za stą pie nie wę gla ga zem, trze ba wspo -
mnieć rów nież o za gro że niach. Do tych pod -
sta wo wych na le żą ce na oraz fakt, że jest on
w du żej mie rze im por to wa ny i to z jed ne go
źró dła (Ro sja). Dla te go tak waż na dla po wo -
dze nia pla no wa nych in we sty cji jest bu do wa
no wych po łą czeń ga zo wych z są sied ni mi kra -
ja mi oraz otwar cie ter mi na lu ga zo we go
w Świ no uj ściu w 2014 r.

An drzej i To masz Uznań scy
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XXIV Kon gres Tech ni ków Pol skich
(Łódź, 24–25.05.2011), nad któ rym ho no -
ro wy pa tro nat ob jął Pre zy dent RP Bro ni -
sław Ko mo row ski, od był się pod ha słem
„Tech ni ka – spo łe czeń stwu wie dzy”.
W Kon gre sie, któ ry kon ty nu uje 175-let nie
tra dy cje ru chu in ży nier skie go w Pol sce
i pierw sze go Zjaz du Tech ni ków Pol skich
zwo ła ne go w 1882 r. w Kra ko wie (ostat ni
przed woj ną od był się pod ho no ro wym pa -
tro na tem Pre zy den ta RP Igna ce go Mo ścic -
kie go w 1938 r.), wzię li udział przed sta wi -
cie le pol skich śro do wisk tech nicz nych
z kra ju i za gra ni cy – sto wa rzy szeń tech ni -
ków i in ży nie rów, or ga ni za cji prze my sło -
wych i biz ne so wych oraz na ukow cy
z uczel ni tech nicz nych i in sty tu tów ba daw -
czych.

Pra ce kon gre so we roz po czę to 8 czerw -
ca 2010 r. w Po zna niu pod czas VIII Fo rum
In ży nier skie go. W Ło dzi efek ty ca ło rocz nej
dys ku sji pro wa dzo nej w śro do wi sku in ży -
nie rów i tech ni ków w Pol sce i za gra ni cą za -
pre zen to wa no w for mie trzech do ku men -
tów: „Cy wi li za cyj ne atu ty Pol ski. Stra te -
gicz ne dy le ma ty roz wo ju in no wa cyj no -
ści”, „Czło wiek – Ener gia – Śro do wi sko.
Stra te gicz ne dy le ma ty bez pie czeń stwa
ener ge tycz ne go” i „In fra struk tu ra –
krwio obieg go spo dar ki. Stra te gicz ne dy -
le ma ty roz wo ju trans por tu”. O nie któ rych
z zwar tych w nich wnio skach mó wio no
na trzech rów no le głych, te ma tycz nych se -
sjach pa ne lo wych zor ga ni zo wa nych ja ko
ogól no pol skie fo ra pod wspól nym ty tu łem
„Dia gno za i te ra pia”. 

Ma te riał do ty czą cy stra te gicz nych dy le -
ma tów bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go
przy go to wa ła Ra da Eks per tów ds. Ener ge -
ty ki pod kie run kiem An drze ja Bo ro nia, se -
kre ta rza ge ne ral ne go SEP.

– Na szym ce lem by ło opra co wa nie tez
stra te gii ener ge tycz nej Pol ski na la ta 20.
i 30., i dzia łań za pew nia ją cych bez pie czeń -
stwo ener ge tycz ne, obej mu ją ce do sta wy pa -
li wa i ener gii, kwe stie ener ge ty ki ją dro wej
– Pol ska jest jed nym z ostat nich kra jów roz -
wi nię tych, w któ rym ma być do pie ro wpro -
wa dza na – od dzia ły wa nia ener ge ty ki na
śro do wi sko i efek tyw no ść ener ge tycz ną
– mó wił An drzej Bo roń. – Po wsta ły do ku -
ment jest efek tem pra cy kil ku na sto oso bo we -

go ze spo łu, w któ rym by li przed sta wi cie le
róż nych branż z sze ro ko po ję tej elek tro ener -
ge ty ki, z cze go więk szość to człon ko wie
SEP -u – pro fe so ro wie róż nych uczel ni. 2-3-
oso bo we pod ze spo ły opra co wy wa ły za gad -
nie nia zwią za ne z róż ny mi dzie dzi na mi, któ -
re póź niej by ły oma wia ne na szer szym fo -
rum. Spój ny ma te riał opra co wał prof. Ma -
ciej Paw lik, dy rek tor In sty tu tu Elek tro ener -
ge ty ki Po li tech ni ki Łódz kiej. Na le ży pod kre -
ślić, że ten do ku ment nie po wie la przy ję tej
przez Ra dę Mi ni strów 10 li sto pa da 2009 r.
uchwa ły w spra wie Po li ty ki ener ge tycz nej
Pol ski do 2030 ro ku. W wie lu kwe stiach się
z nią nie róż ni my, ale są też w nim ele men ty
wo bec niej kry tycz ne. Zdia gno zo wa ny jest
stan obec ny, wia do mo co trze ba zro bić
i wia do mo, że na nie zbęd ne na kła dy in we -
sty cyj ne pań stwa obec nie nie stać! Wszyst ko
w rę kach po li ty ków.

Przed sta wio ny w Ło dzi do ku ment w czę -
ści do ty czą cej ener ge ty ki oce nia bez pie -
czeń stwo do staw pa liw i ener gii (wę giel,
gaz, ro pa naf to wa i pa li wa cie kłe), wy twa -
rza nie ener gii elek trycz nej i cie pła (tech no -
lo gie wę glo we, ją dro we, ga zo we, od na wial -
ne źró dła ener gii, szan se i za gro że nia ko ge -
ne ra cji), prze sył i dys try bu cję ener gii elek -
trycz nej i efek tyw ność ener ge tycz ną. Jest
kom pen dium wie dzy za wie ra ją cym wie le
da nych, tak że hi sto rycz nych, co uła twia
oce nę ak tu al nej sy tu acji oraz pro po zy cje
dzia łań.

W trak cie pa ne lu ener ge tycz ne go, któ re -
mu prze wo dził prof. dr hab. inż. Ma ciej
Paw lik (Po li tech ni ka Łódz ka), współ prze -
wod ni czą cy Ra dy Eks per tów, przed sta wio -
no stan in fra struk tu ry – sie ci ga zo wej i ener -
ge tycz nej, ko rzy ści z ko ge ne ra cji i efek tyw -
no ści ener ge tycz nej, kwe stie ter micz nej
uty li za cji od pa dów ko mu nal nych i wy ko -
rzy sta nia cie pła od pa do we go z elek trow ni
ją dro wej do ogrze wa nia War sza wy.

Dr hab. inż. Zyg munt Ma cie jew ski
(pro fe sor nad zwy czaj ny Po li tech ni ki Ra -
dom skiej, Wy dział Trans por tu i Elek tro -
tech ni ki, czło nek Spo łecz nej Ra dy Na ro do -
we go Pro gra mu Re duk cji Emi sji) stwier dził
krot ko: – kra jo wy sys tem elek tro ener ge-
tycz ny jest prze sta rza ły – śred nia de ka pi ta -
li za cja ma jąt ku elek tro ener ge tycz ne go
wy no si 70%. Przy po mniał, że po 1990 r.

wy bu do wa no tyl ko dwie li nie prze sy ło we
wy so kich na pięć: War sza wa – Bia ły stok
i Beł cha tów – Ostrów – Po znań, któ rej bu -
do wę roz po czę to w 1993 r., a ukoń czo no
w… 2010 r.

Ma ło jest po wią zań mię dzy na ro do wych.
Naj waż niej sze to łą czą ce Pol skę z sys te -
mem nie miec kim (li nia z Elek trow ni Tu -
rów: Mi ku ło wa – Ha gen wer der i Kraj nik
– Vier ra den). Są też po ła cze nia z sys te ma mi
cze skim (220 kV) i sło wac kim. Wy bu do wa -
na w 2000 r. li nia Kro sno Iskrzy nia – Le me -
sa ny jest w mia rę no wo cze sna: dwu to ro wa
z prze wo da mi wiąz ko wy mi (trzy prze wo dy
na fa zę, po przed nio li nie 400 kV bu do wa no
z dwo ma prze wo da mi na fa zę, gdy stan dar -
dem eu ro pej skim są czte ry prze wo dy na fa -
zę). Na pół no cy jest li nia prą du sta łe go
400 kV (sta cja Słupsk), któ ra łą czy nas z sys -
te mem szwedz kim o moż li wo ści prze sy ło -
wej 600 MW w obie stro ny. Roz bu do wa li nii
mię dzy na ro do wych jest nie zbęd na aby za -
spo ko ić ro sną cy po pyt na ener gię elek trycz -
ną. W 2010 r. zu ży to 155 TWh, co w prze li -
cze niu na jed ne go miesz kań ca sta wia nas
na jed nym z ostat nich miejsc w Eu ro pie
(w 1988 r. – 148 TWh), ale w 2030 r. – wg
ofi cjal nej pro gno zy Mi ni ster stwa Go spo dar -
ki – za po trze bo wa nie wy nie sie 217 TWh.

Ko niecz ne in we sty cje za pew nia ją ce bez -
pie czeń stwo ener ge tycz ne kra ju wy ma ga ją
spo rych środ ków. Stąd py ta nie re to rycz ne:
skąd wziąć na nie 320 mld eu ro, z te go
na elek tro ener ge ty kę – 100 mld eu ro?

Zda niem dr. inż. Hen ry ka Gła dy sia (Pol -
skie Sie ci Elek tro ener ge tycz ne) od państw
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UE od sta je my nie tyl ko w ni skim zu ży ciu
ener gii, ale rów nież ni ską efek tyw no ścią
ener ge tycz ną. W ostat nich 10 la tach od no to -
wa no spa dek ener go chłon no ści PKB o bli -
sko 1/3, ale wciąż w Pol sce jest ona 3 ra zy
wyż sza niż w naj bar dziej roz wi nię tych kra -
jach UE i 2 ra zy wyż sza niż śred nia unij na.

Kra jo wy cel w za kre sie oszczęd ne go go -
spo da ro wa nia ener gią, za da nia jed no stek
sek to ra pu blicz ne go oraz za sa dy uzy ska nia
i uma rza nia świa dectw (tzw. bia ły cer ty fi -
kat), a tak że uzy ska nia upraw nień au dy to ra
efek tyw no ści ener ge tycz nej (no wy za wód)
okre śla pod pi sa na 15 kwiet nia 2011 r. przez
Pre zy den ta RP Usta wa o efek tyw no ści ener -
ge tycz nej. 

Naj wię cej ener gii elek trycz nej zu ży wa ją
go spo dar stwa do mo we i bu dyn ki – ok. 41%,
prze mysł – 31%, trans port – 21%, rol nic two
– 7%. Cie szy, że bu dyn ki są co raz mniej
ener go chłon ne: wy bu do wa ne przed 1968 r.
zu ży wa ją 300–380 kWh/m2/rok, po wsta łe
w la tach 1968–1985 – 250–290 kWh/m2/rok,
w la tach 1986–2008 – 100–200 kWh/m2/rok,
a sta wia ne obec nie – 130–150 kWh/m2/rok,
ale… w Niem czech 50–100 kWh/m2/rok,
a w Szwe cji – 30–50 kWh/m2/rok! Ce lem są
bu dyn ki pa syw ne, ni sko ener ge tycz ne zu ży -
wa ją ce do 15 kWh/m2/rok. Po nad to w naj -
bliż szych la tach ko niecz ne jest wdro że nie
w za kła dach pro duk cyj nych sys te mów za -
rzą dza nia ener gią zgod nie z nor mą eu ro pej -
ską EN 16001 z 2009 r. oraz uzna nie, że po -
ten cjał efek tyw no ści ener ge tycz nej jest za -
so bem ener ge tycz nym, po dob nie jak wę -
giel, ro pa, gaz i in ne ro dza je ener gii.
Oszczę dza nie ener gii po win no być nor mą
na wszyst kich po zio mach jej użyt ko wa nia,
a w szcze gól no ści w bu dow nic twie, prze -
my śle i go spo dar stwach do mo wych.

Po pra wę efek tyw no ści ener ge tycz nej
zde cy do wa nie po pra wi ła by ko ge ne ra cja.
A oszczęd no ści ja kie da ło by peł ne wy ko -
rzy sta nie jej potencjału przed sta wił Wło -
dzi mierz Kę dzio ra, czło nek Za rzą du, dy -
rek tor ds. Stra te gii i Po li ty ki Ener ge tycz -
nej Dal kia Łódź SA. W pro duk cji ener gii
elek trycz nej za stą pie nie ko tłow ni ko ge ne ra -
cją da je dwu krot nie wyż szą spraw ność.

Roz wój jed no stek ko ge ne ra cyj nych
wspie ra ją Dy rek ty wa 2004/8/WE w spra wie
wspie ra nia ko ge ne ra cji w opar ciu o za po -
trze bo wa nie na cie pło użyt ko we na ryn ku

we wnętrz nym ener gii i „Po li ty ka ener ge -
tycz na Pol ski do 2030 r.”, w któ rej za ło żo no
po dwo je nie pro duk cji ener gii elek trycz nej
w sko ja rze niu (w 2010 r. – 26 TWh). Ma te -
mu sprzy jać Usta wa o efek tyw no ści ener ge -
tycz nej, któ ra wpro wa dza obo wią zek przy -
łą cze nia się do sys te mów cie płow ni czych,
je śli są one za si la ne w 75% z ko ge ne ra cji,
od na wial nych źró deł ener gii lub cie pła od -
pa do we go. Nie ste ty, pro ble my w roz wo ju
ko ge ne ra cji stwa rza ją nie ure gu lo wa ne spra -
wy wła sno ścio we, utrud nie nia w re ali za cji
in we sty cji li nio wych i ko niecz ność za ku pu
upraw nień do emi sji CO2. Po waż ną prze -
szko dą mo że się oka zać wpro wa dze nie
od 2012 r. ak cy zy na wę giel wy ko rzy sty wa -
ny do pro duk cji cie pła w ko ge ne ra cji.

No śni kiem ener gii w elek tro cie płow niach
mo gą być od pa dy ko mu nal ne. Ko rzy ści
z ich ter micz nej uty li za cji przed sta wił
Krzysz tof Bier nat (In sty tut Pa liw i Ener gii
Od na wial nej – PI MOT). Po nie waż zgod nie
z wy tycz ny mi UE do 2020 r. tyl ko 35% od -
pa dów mo że tra fiać na wy sy pi ska (4,38 mln
t/rok), więc nie zbęd ne bę dzie prze two rze -
nie 12 mln t od pa dów (ener ge tycz ny od po -
wied nik 8 mln t wę gla) na ener gię i cie płe
no śni ki ener gii.

Zwięk sze nie ilo ści od pa dów wy ko rzy sty -
wa nych ter micz ne zwięk szy ło by udział od -
na wial nej ener gii w kra jo wym bi lan sie.
W 2020 r. z OZE i ener ge ty ki ją dro wej po -
win no po cho dzić 15% ener gii, ale ra czej bę -
dzie to 9,5%. Tak uwa ża prof. dr. hab. inż.
Kry sty na Cza plic ka -Ko larz, za stęp ca Na -
czel ne go Dy rek to ra ds. Stra te gii i Roz wo ju
Głów ne go In sty tu tu Gór nic twa, czło nek Ra -
dy Eks per tów ds. Ener ge ty ki, któ rej wy stą -
pie nie przed sta wił dr inż. Ire ne usz Py ka.
Z prze pro wa dzo nych w ra mach dwóch pro -
jek tów fo re si gh to wych sy mu la cji wy ni ka, że
w wa rian tach opty mi stycz nym (go spo dar ka
ze ro emi syj na) i pe sy mi stycz nym struk tu ry
zu ży cia no śni ków ener gii pier wot nej i fi nal -
nej w Pol sce do 2050 r. są du że moż li wo ści
ich oszczęd no ści – na wet po ni żej po zio mu
wyj ścio we go. A trze ba uwzględ nić fakt, że
za leż ność ener ge tycz na Pol ska wzro śnie
z 30% do po nad 70%, m.in. dla te go, że ener -
gię ją dro wą wy twa rza się z su row ca im por -
to wa ne go. Pol ska ma wła sne za so by ura nu,
ale obec nie pa li wo ją dro we jest ta nie i nie
opła ca się uru cha mia nie je go wy do by cia.

Ja cek Baur ski (Ko mi tet Ener ge ty ki Ją -
dro wej SEP) przed sta wił moż li wo ści wy ko -
rzy sty wa nia cie pła od pa do we go z elek trow -
ni ją dro wych do ogrze wa nia aglo me ra cji
miej skich. W mar cu 2010 r. Ko mi tet Ener -
ge ty ki SEP za pro po no wał – za miast sta wia -
nia w war szaw skiej EC Sie kier ki blo ku 480
MWe opa la ne go wę glem – wy bu do wa nie
ją dro wej elek tro cie płow ni. Pierw sze przy -
miar ki i sto sow ne pra ce by ły już pro wa dzo -
ne w ITC na Wy dzia le ME iL Po li tech ni ki
War szaw skiej, a na stęp nie w Ener go pro jek -
cie War sza wa (1980–90). Prze pro wa dzo ne
ana li zy wów czas wy ka za ły, że cie pło z ta -
kiej elek tro cie płow ni by ło by, w za leż no ści
od lo ka li za cji, od 17% do 37% tań sze niż
z ist nie ją cych EC Że rań i Sie kier ki! A 60 lat
jej funk cjo no wa nia po zwo li ło by na re zy -
gna cję ze spa la nia 120–180 mln t wę gla, co
ogra ni czy ło by emi sję CO2 o 350 mln t.

Te raz na le ża ło by do ko nać oce ny eko no -
micz nej do pro wa dze nia cie pła do War sza -
wy z od le głość 50–70 km. W ub.r. fir ma
For tum opra co wa ła moż li wość ogrze wa nia
Hel si nek z elek tro cie płow ni ją dro wej w Lo -
vii sa, któ re ma ją mniej szy sys tem cie płow -
ni czy niż War sza wa (3950 MWt – trze ci co
do wiel ko ści w Eu ro pie, ale naj więk szy
w UE).

Na za koń cze nie ob rad, w se sji ple nar nej
pod ha słem „Być kra jo wi uży tecz nym”,
od by ła się de ba ta nad do ku men ta mi XXIV
KTP i uchwa łą Kon gre su. Jej in te gral ną
czę ścią są sta no wi ska przy ję te przez uczest -
ni ków ogól no pol skich fo r in no wa cji, ener -
ge ty ki i trans por tu. Efek tem koń co -
wym XXIV KTP bę dzie opra co wa nie za ło -
żeń do Stra te gii dla Pol ski 2030+ oraz
– przez Ra dę Eks per tów – sta no wi ska na
III Eu ro pej ski Szczyt In no wa cyj no ści EIS
(Eu ro pe an In no va tion Sum mit), któ ry od bę -
dzie się w paź dzier ni ku 2011 r. w War sza -
wie.

Dla Pol ski ma on szcze gól ne zna cze nie ze
wzglę du na na szą pre zy den cję w Unii Eu ro -
pej skiej. Dla te go wy ni ki prac XXIV KTP
w ob sza rach in no wa cyj no ści go spo dar ki,
bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go i trans por tu
bę dą istot nym pol skim wkła dem do eu ro -
pej skiej stra te gii przy spie sza nia roz wo ju
spo łe czeń stwa i go spo dar ki (stra te gia
EU 2020).

Je rzy Bo ja no wicz
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Wła dy sław Ru dolf Gun dlach był na -
uczy cie lem kil ku po ko leń pol skich in ży -
nie rów ener ge ty ków. Je go za in te re so wa nia
na uko we sku pi ły się się wo kół dwóch pod -
sta wo wych za gad nień: ma szyn i urzą dzeń
prze pły wo wych oraz me tro lo gii. W przy -
pad ku pierw sze go krę gu te ma tycz ne go
kon cen tro wa ły się za in te re so wa nia pro fe -
so ra głów nie na tur bi nach pa ro wych i ga -
zo wych, a w dru gim wy pad ku do ty czy ły
przede wszyst kim me tro lo gii elek trycz nej.

Prof. W.R. Gun dlach uro dził się w Ło -
dzi 31 stycz nia 1921 ro ku w ro dzi nie bar -
dzo za słu żo nej dla kra ju w dzia łal no ści nie -
pod le gło ścio wej oraz spo łecz nej. Ukoń czył
szko łę śred nią w czerw cu 1939 ro ku, ale
pod ję cie stu diów oka za ło się oczy wi ście
nie moż li we z uwa gi na wy buch II woj ny
świa to wej. Acz pa ra dok sal nie wła śnie
w kwe stii wy kształ ce nia wy pad ki wo jen ne
oka za ły się mieć dla póź niej sze go in ży nie -
ra Gun dla cha za sad ni cze zna cze nie. Po na -
pa ści Nie miec na Pol skę i wkro cze niu
wojsk so wiec kich na te re ny kre so we, Wła -
dy sław Gun dlach za le d wie osiem na sto la tek
de cy du je się na prze kro cze nie gra ni cy z Ru -
mu nią. Uda je się mu do trzeć do Fran cji,
gdzie ochot ni czo wstę pu je do Ar mii Pol -
skiej. W Cham pe au w re gio nie Ower nii
koń czy szko łę pod ofi cer ską. Zo sta je przy -
dzie lo ny do 2 Dy wi zji 6 Kre so we go Puł ku
Strzel ców Pie szych i bie rze udział w wal -
kach w re gio nie Fran ce -Com te w re jo nie
Bel fort, Mont be liard, Pont de Ro id oraz
nad rze ką Do ubs w oko li cach Ma iche.
W no cy z 19 na 20 czerw ca 1940 r.,
w związ ku z wy czer pa niem się amu ni cji,
Dru ga Dy wi zja Strzel ców Pie szych otrzy -
ma ła roz kaz wy co fa nia się do Szwaj ca rii
przez naj bliż sze przej ście gra nicz ne. Żoł -
nie rzy pol skich in ter no wa no w Was senn
i w Emen ta lu. Wśród in ter no wa nych zna -
lazł się Wła dy sław Gun dlach. Po cząt ko wo
prze by wał w obo zie w Em men ta lu. Szwaj -
ca rzy zor ga ni zo wa li dla Po la ków front ro -
bót. In ter no wa ni żoł nie rze pra co wa li
przy bu do wie umoc nień po lo wych i dróg
o zna cze niu stra te gicz nym na wy pa dek,
gdy by Niem cy po gwał ci li neu tral ny sta tus
Szwaj ca rii. War to od no to wać, iż pol scy żoł -
nie rze w okre sie II woj ny świa to wej zbu do -
wa li w Szwaj ca rii 277 km dróg, 63 mo sty,
zme lio ro wa li 1011 ha zie mi oraz osu szy -
li 685 ha grun tów. Bu dzi li sza cu nek i po -
dziw Szwaj ca rów swo im zdy scy pli no wa -
niem, pra co wi to ścią i ry cer sko ścią. Dla te go
też stwo rzo no in ter no wa nym szan sę edu ka -

cyj ną i sto sun ko wo szyb ko umoż li wio no im
uzu peł nia nie wy kształ ce nia w za kre sie pro -
gra mu szko ły śred niej oraz wyż szej.

Stu dia na ob czyź nie
De cy zją do wód cy 2 Dy wi zji Strzel ców

Pie szych i od po wied nich władz szwaj car -
skich żoł nie rze mo gli stu dio wać na Uni -
wer sy te cie Fry bur skim i w Wyż szej Szko le
Han dlo wej w St. Gal len oraz na po li tech ni -
ce w Zu ry chu. Wła dy sław Gun dlach, po nie -
waż ma ma tu rę, chce jak naj szyb ciej roz po -
cząć na ukę na po zio mie aka de mic kim i sta -
ło się to już je sie nią 1940 ro ku, po prze nie -
sie niu go do tzw. obo zu uni wer sy tec kiego
w Win ter thur. W obo zie tym prze by wał
tak że wy kła dow ca Po li tech ni ki War szaw -
skiej dr inż. Sta ni sław Szpor, w okre sie
mię dzy wo jen nym kie row nik w fa bry ce
Apa ra tów Elek trycz nych Szpo tań skie go
w War sza wie. Wy kła dał on na obo zo wych
kur sach uni wer sy tec kich m.in. przed miot:
apa ra ty elek trycz ne. W obo zie w Win ter -
thur zna leź li się też i in ni Po la cy po sia da ją -
cy ty tu ły na uko we i pro wa dzi li za ję cia dy -
dak tycz ne.

W.R. Gun dlach roz po czy na stu dia, co
jed nak nie zwal nia go od obo wiąz ku pra cy
i jak in ni in ter no wa ni żoł nie rze – stu den ci
pod czas fe rii zi mo wych oraz wa ka cji pra -
cu ją fi zycz nie i to na wet cza sa mi dość cięż -
ko przy bu do wie tras ko le jo wych i dróg.
Na wyż szych la tach Wła dy sław Gun dlach

kon ty nu uje stu dia już nie w uni wer sy tec -
kiej obo zo wej fi lii, ale w Zu ry chu w Eid -
genössi sche Tech ni sche Hoch schu le
Zürich (ETHZ), czy li Kon fe de ra cyj nej
Wyż szej Szko le Tech nicz nej. ETHZ uzna -
wa na słusz nie by ła za jed ną z naj lep szych
po li tech nik w Eu ro pie i czo ło wych na
świe cie, zwłasz cza pod wzglę dem po zio -
mu na ucza nia fi zy ki, me cha ni ki, elek tro -
tech ni ki. (Na tej po li tech ni ce wy kła dał on -
giś Ga briel Na ru to wicz, co upa mięt nia
oko licz no ścio wa ta bli ca z Je go po pier siem
umiesz czo na w głów nym gma chu uczel ni).

Żoł nier skie lo sy
Jak za tem po to czy ły się lo sy żoł nie rzy

pol skich, i jak za koń czy ła się ich wo jen na
ody se ja, a wśród nich W. R. Gun dla cha?
Na te re nie Szwaj ca rii zna leź li się żoł nie -
rze 2 Dy wi zji Strzel ców Pie szych w licz bie
oko ło 12 ty się cy. Zor ga ni zo wa no dla nich
wie le kur sów w za kre sie szko ły pod sta wo -
wej, li ceum, kształ ce nia za wo do we go oraz
trzy obo zy uni wer sy tec kie (w Win ter thur,
Fry bur gu i He ri san). W re zul ta cie Po la cy
uzy ska li 323 dy plo my ukoń cze nia wyż -
szych uczel ni, – wśród ab sol wen tów wy -
róż nił się wy ni ka mi w na uce Wła dy sław
Ru dolf Gun dlach. Po nad to 123 żoł nie rzy
uzy ska ło dok to ra ty i za twier dzo no też 2 ha -
bi li ta cje. W sierp niu 1945 ukoń czył ETHZ,
uzy sku jąc dy plom in ży nie ra me cha ni ka.
Przez trzy la ta pra co wał w szwaj car skiej
wy twór ni Oer li kon. Była to zna na fir ma
pro du ku ją ca m. in. uzbro je nie prze ciw lot -
ni cze. Oer li kon za sły nął kon struk cją
20 mm dział ka au to ma tycz ne go opra co wa -
ne go w 1914 ro ku, ma so wo uży wa ne go
w trak cie obu wo jen świa to wych, po zo sta -
ją ce go, aż do dziś na wy po sa że niu wojsk.
Po chod ne tej kon struk cji by ły uży wa ne za -
rów no przez woj ska nie miec kie, fran cu -
skie, bry tyj skie, jak i ja poń skie. W. R. Gun -
dlach zaj mu je się w tej fir mie głów nie pro -
jek to wa niem, kon struk cją i ba da nia mi tur -
bin pa ro wych. Pra ca w biu rze kon struk cyj -
nym w Oer li ko nie sprzy ja ła po dej mo wa niu
trud nych wy zwań in ży nier skich i za owo -
co wa ła pierw szy mi pra ca mi na uko wy mi
i pierw szy mi pu bli ka cja mi przy szłe go pro -
fe so ra Po li tech ni ki Łódz kiej. W 1947 ro ku
w Zu ry chu wy da no dru kiem na pi sa ny
przez inż. Gun dla cha pod ręcz nik, za ty tu ło -
wa ny „Ein fuh rung in die tech ni sche
Ther mo dy na mik”.

Jed nak po woj nie, tyl ko nie wiel ka część
żoł nie rzy wrze śnia 1939 ro ku, prze by wa ją -

LUDZIE ENERGETYKI

18

Prof. Władysław Rudolf Gundlach
wybitny energetyk polski



ca w Szwaj ca rii, po wró ci ła do oj czy zny.
Za le d wie ok. 3 tys. wy bra ło ży cie w Pol -
sce. Jed ni, naj czę ściej żoł nie rze, któ rzy
zmie ni li swój stan cy wil ny po zo sta li
w Szwaj ca rii. Więk sza część uda ła się
na dal szą emi gra cję przede wszyst kim
do Au stra lii, USA i Ka na dy. Tak że in ży nier
Wła dy sław Gun dlach miał atrak cyj ne pro -
po zy cje wy jaz du i za trud nie nia, gdy by zde -
cy do wał się na emi gra cję. Jed nak tę sk no ta
za kra jem oka za ła się sil niej sza. Inż. Gun -
dlach de cy du je się – na wy jazd ze Szwaj ca -
rii i po wrót do oj czy zny. Przy jeż dża do kra -
ju w stycz niu 1950 ro ku, a już w nie ca łe
dwa mie sią ce póź niej (1 mar ca) zo sta je za -
trud nio ny na sta no wi sku asy sten ta w Ka te -
drze Tur bin Pa ro wych i Ma szy no znaw stwa
Po li tech ni ki Łódz kiej oraz otrzy mu je tak że
pra cę w Prze my sło wym In sty tu cie Tech ni -
ki Ciepl nej w Ło dzi, gdzie do ro ku 1953
peł ni funk cję kie row ni ka od dzia łu sprę ża -
rek pro mie nio wych. Re zy gnu je z tej ostat -
niej funk cji w mo men cie kie dy zo sta je po -
wo ła ny na za stęp cę pro fe so ra. (Dok to rat
obro nił we wrze śniu 1950 ro ku na Po li -
tech ni ce Łódz kiej.) W 1954 ro ku uzy sku je
ty tuł pro fe so ra nad zwy czaj ne go, a w 1967
pro fe so ra zwy czaj ne go. W 1955 ro ku zo -
sta je kie row ni kiem Ka te dry Ciepl nych Ma -
szyn Prze pły wo wych, a na stęp nie dy rek to -
rem In sty tu tu Ma szyn Prze pły wo wych PŁ,
któ re go był ini cja to rem i dy rek to rem.
Funk cję dy rek to ra in sty tu tu spra wo wał
nie prze rwa nie, aż do mo men tu odej ścia na
eme ry tu rę w 1991 ro ku.

Do Szwaj ca rii jed nak po wra cał po woj -
nie wie lo krot nie za pra sza ny na wy kła dy
do Zu ry chu na tam tej szą po li tech ni kę, któ -
rej był ab sol wen tem. Go ścin nie wy kła dał
tak że w Akwi zgra nie, Brunsz wi ku, Dreź -
nie, Chem nitz, a na wet Pe ters bur gu. Je go
ak tyw ność na uko wa wią za ła się rów nież
z przy na leż no ścią do wie lu za gra nicz nych
to wa rzystw na uko wych, m.in.: Ge sel l -
schaft für Ener gie tech nik, Ge sel l schaft für
An ge wand te Ma the ma tik und Me cha nik,
In ter na tio nal Gas Tur bi ne In sti tu te, New
York Aca de my of Scien ce.

Naj wię cej jed nak cza su po świę cił na roz -
wój in sty tu tu. Uwa ża ny był za twór cę Łódz -
kiej Szko ły Na uko wej Ma szyn Prze pły wo -
wych. Był ini cja to rem wie lu ba dań eks pe ry -
men tal nych i współ twór cą no wa tor skich
kon struk cji tych ma szyn i współ au to rem
wie lu pa ten tów. Za te osią gnię cia otrzy mał
dok to rat ho no ris cau sa Po li tech ni ki Łódz -
kiej w 1995 ro ku. Był człon kiem Ko mi te tu
Pro ble mów Ener ge ty ki PAN, Ko mi te tu Ter -
mo dy na mi ki i Spa la nia PAN oraz Ko mi te tu
Me tro lo gii PAN, Pol skie go To wa rzy stwa
Tech ni ki Sen so ro wej. Z ini cja ty wy pro fe so -
ra Gun dla cha roz po czę to w ro ku aka de mic -
kim 1956/57, wy da wa nie cza so pi sma pt.
„Ciepl ne ma szy ny prze pły wo we”.

Ko lej ną dzie dzi ną za sług pro fe so ra Gun -
dla cha na po lu na uko wym jest me tro lo gia.

Układ SI (Système In ter na tio nal d'Unités)
– Mię dzy na ro do wy Układ Jed no stek Miar,
stwo rzo ny zo stał w opar ciu o me trycz ny
sys tem miar za twier dzo ny w 1960 (póź niej
mo dy fi ko wa ny) przez Ge ne ral ną Kon fe -
ren cję Miar. W Pol sce ofi cjal nie układ SI
obo wią zu je od 1966 ro ku, a obec nie zo stał
przy ję ty przez wszyst kie kra je świa ta,
z wy jąt kiem USA. Pro fe sor Gun dlach, już
w 1950 ro ku sto so wał ten układ na swo ich
wy kła dach. Był je go orę dow ni kiem i wpro -
wa dze nie mię dzy na ro do we go ukła du jed -
no stek mia ry SI w Pol sce by ło głów nie je -
go za słu gą. Z je go ini cja ty wy przed miot
„Pod sta wy Me tro lo gii” po raz pierw szy
w Pol sce zo stał uzna ny za wy od ręb nio ny
i nie odzow ny w pro gra mie 5-let nich stu -
diów ma gi ster skich w po li tech ni kach.

Pro fe sor Gun dlach wy pro mo wał 22 dok -
to rów, po nad to był au to rem 120 re cen zji
prac dok tor skich i ha bi li ta cyj nych, re cen -
zo wał też po nad 100 wnio sków na pro fe so -
rów zwy czaj nych, nad zwy czaj nych i do -
cen tów. Re cen zo wał też dy ser ta cje dok tor -
skie na za gra nicz nych uczel niach. Był au -
to rem i współ au to rem wie lu pro jek tów,
eks per tyz i pa ten tów, np. son dy do po mia -
ru kie run ku prze pły wu i war to ści pręd ko ści
pul su ją cej stru gi pły nu w dwu wy mia ro -
wych prze pły wach dia ba tycz nych (Współ -
twór cy wy na laz ku: Wła dy sław Gun dlach,
Jan Cie płu cha – pa tent 1974); pod ręcz ni -
ków, m.in.: wie lo krot nie wzna wia nej pra -
cy: „Pod sta wy me tro lo gii”, tak że współ -
au to rem książ ki „Tur bi ny ga zo we ma łej
mo cy”: War sza wa 1963, WNT. 

Prof. Gun dlach twier dził, że in ży nier
mu si być twór czy, jak i kry tycz ny za ra zem.
Je go wie lo let ni współ pra cow nik i przy ja -
ciel dr hab. inż. Jan Cie płu cha, pro fe sor
Wy dzia łu Me cha nicz ne go PŁ, pod kre śla
ta len ty pe da go gicz ne i osią gnię cia pro fe so -
ra Gun dla cha, na tym po lu pe da go gicz -
nym. Za zna cza, że dla pro fe so ra nie zmier -
nie istot ne by ło, aby: pra wi dło wo ukształ -
to wać syl wet kę in ży nie ra, przy go to wać go
do two rze nia „no we go”. 

Z oka zji 85. rocz ni cy uro dzi n  prof. Wła -
dy sława R. Gun dla cha In sty tut Ma szyn
Prze pły wo wych Po li tech ni ki Łódz kiej,
zor ga ni zo wał se sję na uko wą po świę co ną
do rob ko wi Ju bi la ta, wy cho waw cy wie lu
po ko leń in ży nie rów ener ge ty ków. Pro fe sor
był nie tyl ko wy bit nym spe cja li stą w za kre -
sie ma szyn prze pły wo wych, ale pry wat nie
me lo ma nem, wiel bi cie lem mu zy ki kla -
sycz nej, po sia da ją cym bo ga tą ko lek cje płyt
Cho pi na, a tak że... Be atle sów. Był też zna -
nym znaw cą i sma ko szem her bat, mi strzem
her ba cia nej ce le bry. 

Pro fe sor tak że na eme ry tu rze za dzi wiał
swo ją nie zwy kłą ak tyw no ścią ba daw czą,
bę dąc kie row ni kiem dwóch pro jek tów Ko -
mi te tu Ba dań Na uko wych, pro wa dząc wy -
kła dy i se mi na ria. Pro fe sor Wła dy sław Ru -
dolf Gun dlach był czło wie kiem o bar dzo

uj mu ją cej kul tu rze oso bi stej. Nie zwy kle
cie pło i ser decz nie o pro fe so rze opo wia da
Je go wy cho wa nek, a póź niej współ pra -
cow nik i przy ja ciel, b. rek tor Po li tech ni ki
Łódz kiej, prof. Jan Kry siń ski:

– Na sza zna jo mość z pro fe so rem Gun -
dla chem za ło ży cie lem i dłu go let nie go dy -
rek to rem In sty tu tu Ma szyn Prze pły wo wych
Wy dzia łu Me cha nicz ne go Po li tech ni ki
Łódz kiej. trwa ła po nad pół wie ku. Wszy scy
po dzi wia li śmy kra wa ty pro fe so ra Gun dla -
cha. Był bar dzo ele ganc kim czło wie kiem,
któ ry z du żą życz li wo ścią od no sił się za -
rów no do stu den tów, jak i współ pra cow ni -
ków. Ni gdy nie sły sza łem, że by pod niósł
głos. Ko chał to, co ro bił. I na wet po przej -
ściu na eme ry tu rę był bar dzo ak tyw ny. Pa -
mię tam jed ną z je go ksią żek po świę co ną hi -
sto rii ma szyn. Prze czy ta łem ją jed nym
tchem – jak do brą po wieść.

Książ ka, któ rej lek tu ra tak moc no wcią -
gnę ła prof. Kry siń skie go no si ty tuł:
„Z Wysp Bry tyj skich przez Tur bi no wą
Do li nę Szwaj car ską w dwu dzie sty
pierw szy wiek: szkic roz wo ju ciepl nych
ma szyn ener ge tycz nych od cza sów He ro -
na z Alek san drii” i zo sta ła wy da na dru -
kiem przez Wy daw nic two Po li tech ni ki
Łódz kiej w 2005 ro ku. I jest to fak tycz nie
wzor co wy przy kład, jak po win no się pi sać
książ ki z dzie dzi ny na uko wo -tech nicz nej,
aby miast nu dzić, in try go wa ły i... uczy ły.
Ko lej ną po zy cją, któ rą na pi sał pro fe sor
prze by wa jąc już na eme ry tu rze, zna ko mi tą
pra cą, ale o cha rak te rze już wy bit nie na -
uko wym, a nie po pu la ry za tor skim by ła
książ ka pt. „Pod sta wy Ma szyn Prze pły -
wo wych i ich Sys te mów Ener ge tycz -
nych”. Bę dąc już na eme ry tu rze był pro -
mo to rem dok to ra tu ho no ris cau sa Po li tech -
ni ki Łódz kiej przy zna ne go pro fe so ro wi
He ni zo wi E. Gal lu so wi z RWTH Aachen. 

Za swą wie lo let nią dzia łal ność na uko wą
pro fe sor był od zna czo ny m.in. Krzy żem
Ofi cer skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski, Me -
da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej, a za
swą po sta wę pa trio tycz ną i udział w II woj -
nie świa to wej „The War 1939–1945”.
Profesor zmarł 28 paź dzier ni ka 2007 ro ku,
w Ło dzi w wie ku 86 lat.

Prof. Jan Cie płu cha o swym przy ja cie lu
pro fe so rze Gun dla chu mó wi: Czło wiek
wiel kie go umy słu, któ ry swe wi zje na uko -
we i in ży nier skie po tra fił prze kształ cać
w czyn, dzię ki nie zwy kłym zdol no ściom or -
ga ni za cyj nym i za pa ło wi, któ ry prze ka zy -
wał współ pra cow ni kom.

Wła dze naj więk szej łódz kiej uczel ni
tech nicz nej, ja ką jest Po li tech ni ka Łódz ka,
upa mięt ni ły oso bę Pro fe so ra, wy bit ne go
spe cja li sty od ma szyn prze pły wo wych, ter -
mo me cha ni ki pły nów i me tro lo gii, na da jąc
au dy to rium In sty tu tu Ma szyn Prze pły wo -
wych PŁ imię zna ko mi te go Uczo ne go pro -
fe so ra Gun dlacha.

An na i Ma rek Biel scy

LUDZIE ENERGETYKI

19







Wpro wa dze nie

W ko mu ni ka cie Ener gia 20201, przy ję tym 10 li sto pa da 2010 r.,
wzy wa się do zmia ny spo so bu, w ja ki pla nu je my, bu du je my
i eks plo atu je my na szą in fra struk tu rę ener ge tycz ną i sie ci ener ge -
tycz ne. In fra struk tu ra ener ge tycz na zaj mu je czo ło we miej sce
w ini cja ty wie prze wod niej no wej stra te gii unij nej „Eu ro pa
2020”2 pod na zwą „Eu ro pa efek tyw nie ko rzy sta ją ca z za so -

bów”. Od po wied nie, zin te gro wa ne i nie za wod ne sie ci ener ge -
tycz ne to nie tyl ko pod sta wo wy wa ru nek re ali za cji ce lów po li ty -
ki ener ge tycz nej UE, ale rów nież wa ru nek re ali za cji stra te gii go -
spo dar czej UE. Roz wój na szej in fra struk tu ry ener ge tycz nej po -
zwo li UE nie tyl ko za pew nić pra wi dło wo funk cjo nu ją cy we -
wnętrz ny ry nek ener gii, ale zwięk szy też bez pie czeń stwo do sta -
w3, umoż li wi in te gra cję od na wial nych źró deł ener gii, zwięk szy
efek tyw ność ener ge tycz ną oraz za pew ni kon su men tom ko rzy ści
wy ni ka ją ce ze sto so wa nia no wych tech no lo gii i in te li gent ne go
wy ko rzy sta nia ener gii.

Pol skie śro do wi sko ener ge tycz ne cze ka w naj bliż szym cza sie
ogrom ne wy zwa nie – wpro wa dze nie w ży cie idei smart me te ring
– in te li gent nych sys te mów po mia ro wych oraz smart grid (z ang.
„in te li gent na sieć”). Sek tor ener ge tycz ny, klu czo wy dla kon ku -
ren cyj no ści go spo dar ki, jest w okre sie bez pre ce den so wych
zmian. Gwał tow ny wzrost za po trze bo wa nia na ener gię w kra jach
roz wi ja ją cych się bę dzie do mi nu ją cym czyn ni kiem wpły wa ją -
cym na roz wój ryn ku. Nie zbęd ność ener gii we wszyst kich pro ce -
sach go spo dar czych i kon sump cji, co czy ni z niej „do bro pu blicz -
ne”, prze są dza o tym, że ra cjo na li za cja kosz tów jej wy two rze nia
i fi zycz nej do sta wy jest stra te gicz nym wy zwa niem dla go spo dar -
ki każ de go kra ju. Po pra wa efek tyw no ści funk cjo no wa nia sek to ra
ener ge tycz ne go po win na skut ko wać względ ną ob niż ką cen ener -
gii, przy za cho wa niu pew no ści i bez pie czeń stwa jej do staw4.
Tym nie mniej, eks per ci mó wią rów nież o „ha mul cach” roz wo ju
ryn ku ener gii (rys. 1). Do świad cze nia m.in. kra jów eu ro pej skich
(Wło chy, Niem cy, Nor we gia), któ re ra dy kal nie re for mu ją sek to -
ry ener ge tycz ne, do wo dzą, że naj sku tecz niej szym spo so bem wy -
mu sza ją cym po pra wę efek tyw no ści jest wdra ża nie no wo cze -
snych tech no lo gii. 

Ro sną ca ro la in for ma cji we współ cze snej go spo dar ce zo sta ła
uzna na prak tycz nie przez wszyst kich, za rów no prak ty ków jak
i teo re ty ków za rzą dza nia (rys. 2). Od wie lu już lat trwa dys ku sja
nad stra te gicz ną ro lą in te li gent nych sie ci w przed się bior stwie.
W li te ra tu rze zna leźć moż na wie le przy kła dów firm, któ rym uda ło
się uzy skać prze wa gę kon ku ren cyj ną za po mo cą no wa tor skich

roz wią zań. Po wszech nie przy ję ła się opi nia o stra te gicz nej ro li
smart gri du i jej klu czo wym zna cze niu w two rze niu trwa łej prze -
wa gi kon ku ren cyj nej. Fak tem jest, iż po stęp ja ki do ko nu je się
w ob sza rze in te li gent nych sie ci sta no wi je den z głów nych czyn ni -
ków zmian w za rzą dza niu ener gią na po zio mie go spo dar stwa do -
mo we go.5

Współ cze sny sek tor ener ge tycz ny cha rak te ry zu je się co raz
więk szym tem pem zmian tech ni ki, pro duk tów, ryn ków i ca łych
branż. Me ne dże ro wie zmu sze ni są do po dej mo wa nia de cy zji
w wa run kach ro sną cej nie pew no ści. Jed nym ze źró deł tej nie pew -
no ści jest, przy bie ra ją cy na si le pro ces re de fi ni cji gra nic branż,
któ re go jed ną z przy czyn jest wła śnie smart grid, któ ra cha rak te ry -
zu jąc się in no wa cyj no ścią mo że być uzna na za stra te gicz ne źró dło
trwa łej prze wa gi kon ku ren cyj nej.6 Przy kła dem in no wa cyj nych
roz wią zań są tech no lo gie ob słu gu ją ce współ cze sne sys te my bi lin -
go we (rys. 3). Re asu mu jąc, war to pod kre ślić, że sam fakt po sia da -
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Rys. 3: No we wy ma ga nia dla sys te mów bi lin go wych Źró dło: As se co Po land

Rys. 2. Mo del za rzą dza nia la wi no wym wzro stem in for ma cji i da nych

Rys. 1. „Ha mul ce” roz wo ju ryn ku ener gii Źró dło: As se co Po land



nia sie ci „elek tro nicz nych in ka sen tów” po wi nien być dziś po strze -
ga ny przez fir my nie ja ko źró dło prze wa gi kon ku ren cyj nej, lecz ja -
ko ko niecz ność kon ku ren cyj na na glo ba li zu ją cym się ryn ku.

Mi sja in te li gent ne go in ka sen ta
W przed się bior stwach ener ge tycz nych ma ją miej sce du że zmia -

ny do ty czą ce dy na mi ki ge ne ro wa nia i kon sump cji ener gii. Przy -
czy ny tych zmian są róż ne: dy rek ty wy Unii Eu ro pej skiej (szcze -
gól nie dy rek ty wa o efek tyw no ści koń co we go wy ko rzy sta nia ener -
gii i usłu gach ener ge tycz nych nr 2006/32/WE), dą że nie do re ali za -
cji ce lów za war tych w Pa kie cie Ener ge tycz no-Kli ma tycz nym „3 x
20”, pre sja rzą dów na zwięk sze nie nie za wod no ści sie ci ener ge -
tycz nych zgod nie z wy ma ga nia mi go spo dar ki XXI wie ku, prze -
cho dze nie na roz pro szo ne wy twa rza nie ener gii, a tak że co raz szer -
sze za sto so wa nie od na wial nych źró deł ener gii, ta kich jak wiatr lub
słoń ce. Nie bez zna cze nia jest rów nież ogól ny wzrost zu ży cia ener -
gii przez sys te my kli ma ty za cyj ne i wie le in nych urzą dzeń oraz
zróż ni co wa nie te go zu ży cia w za leż no ści od po ry dnia (rys. 4).

Aby spro stać tym no wym wy zwa niom, przed się bior stwa in we stu -
ją w no wo cze sne tech no lo gie.

Wspo mnia na wy żej dy rek ty wa na rzu ca na kra je człon kow skie
kon kret ne zmniej sze nie zu ży cia ener gii do 2016 r. i by ła ona
w wie lu kra jach UE głów nym po wo dem pod ję cia dzia łań ma ją -
cych na ce lu wdro że nie sys te mu in te li gent ne go opo mia ro wa nia.
War to do dać, iż „in te li gent ne licz ni ki” obec nie ob słu gu ją już 30
mi lio nów go spo darstw do mo wych we Wło szech oraz set ki ty się -
cy w ta kich kra jach jak Szwe cja, Fin lan dia, Ho lan dia, USA i Ka -
na da. Istot nym do ku men tem okre śla ją cym kie run ki roz wo ju pol -
skiej ener ge ty ki jest Po li ty ka ener ge tycz na Pol ski do 2030 r., któ -
ra okre śla ce le i na rzę dzia ich re ali za cji jed no cze śnie za ry so wu -
jąc kon kret ny har mo no gram prac. Zgod nie z art. 13–15 Pra wa
Ener ge tycz ne go Po li ty ka ener ge tycz na Pol ski do 2030 r. przed -
sta wia stra te gię pań stwa, ma ją cą na ce lu udzie le nie od po wie dzi
na naj waż niej sze wy zwa nia sto ją ce przed pol ską ener ge ty ką, za -
rów no w per spek ty wie krót ko ter mi no wej jak i w per spek ty wie
do 2030 r. 

Po bież na ana li za kie run ków roz wo ju świad czy o tym, że w pol -
skiej bran ży elek tro ener ge tycz nej za cho dzą i bę dą za cho dzić szyb -
kie zmia ny. W ostat nich dzie się ciu la tach znacz nie wzro sła ilość
pro du ko wa nej i do star cza nej ener gii, ale co raz więk sze za po trze -
bo wa nie w szczy tach po wo du je ro sną cy na cisk in te re sa riu szy i or -
ga nów re gu la cyj nych na efek tyw niej sze wy ko rzy sty wa nie za so -
bów. W re zul ta cie elek tro ener ge ty ka jest jed ną z nie wie lu branż,
w któ rych nie ogra ni czo ny wzrost za po trze bo wa nia za czy na być
ak tyw nie ha mo wa ny. Jed nym z na rzę dzi, za po mo cą któ rych pro -

po nu je się prze ko ny wać użyt kow ni ków do bar dziej świa do me go
wy ko rzy sty wa nia ener gii, są in te li gent ne po mia ry. W Pol sce trwa -
ją dość in ten syw ne przy go to wa nia do wdro że nia in te li gent ne go
opo mia ro wa nia.7 Ta no wa tech no lo gia jest już sto so wa na w fa bry -
kach i in nych miej scach, gdzie zu ży wa się du żo ener gii. Obec nie
za czy na do cie rać do mniej szych przed się biorstw i go spo darstw
do mo wych. Ru szy ła Plat for ma In for ma cyj na In te li gent ne go Opo -
mia ro wa nia – pierw sza w Pol sce wi try na in ter ne to wa po świę co na
wdra ża niu sys te mu Smart Me te ring Smart Me te ring w Pol sce
(rys 5).

Ak tu al nie roz po czę ły się pra ce nad opra co wa niem roz wią zań
praw nych, któ re stwo rzą wa run ki do suk ce syw ne go wdra ża nia in -
te li gent ne go opo mia ro wa nia. Rów no le gle to czą się pra ce PSE
Ope ra tor, któ rych ce lem jest okre śle nie glo bal nych ko rzy ści wdro -
że nia in te li gent ne go opo mia ro wa nia oraz opra co wa nie opty mal ne -
go mo de lu wdra ża nia ta kich sys te mów. Trwa ją rów nież przy go to -
wa nia do re ali za cji pro jek tu ob słu gi wa ne go przez Na ro do wy Fun -
dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej „In te li gent ne sie -

ci ener ge tycz ne”, któ ry bę dzie sta no wił in stru ment fi nan so wy słu -
żą cy wdro że niu naj no wo cze śniej szych roz wią zań sie cio wych pod -
no szą cych efek tyw ność ener ge tycz ną w ska li ca łe go kra ju. Re wo -
lu cję tech no lo gicz ną, ale rów nież świa to po glą do wą ilu stru je „krę -
go słup” za pro po no wa ny przez T. Ko wa la ka, dy rek to ra De par ta -
men tu Ta ryf, URE (rys. 6).8

Wy kres pre zen tu je 2 sie ci, na któ rych za wie szo ne są róż ne urzą -
dze nia. Sys tem cha rak te ry zu je otwar cie na źró dła roz pro szo ne,
a licz ni ki to bar dziej cen tra ko mu ni ka cji ani że li elek tro nicz ni in ka -
sen ci. Sieć dys try bu cyj na mu si być wy po sa żo na w sys te my po mo -
sto we, i to nie tyl ko licz ni ki, ale rów nież sen so ry. Dy na micz ne za -
rzą dza nie ta ki mi sie cia mi prze sy ło wy mi i dys try bu cyj ny mi (zob.
rys. 7) umoż li wia tech no lo gia okre śla na ogól nie ja ko Smart Grid,
któ rej pod sta wę sta no wią punk ty po mia ro we i kon tro l ne (licz ni ki,
wy łącz ni ki, prze łącz ni ki, re je stra to ry) roz miesz czo ne na wie lu wę -
złach i łą czach. In te li gent ne sie ci ener ge tycz ne (ang. smart grid) to
kom plek so we roz wią za nia ener ge tycz ne, po zwa la ją ce na łą cze nie,
wza jem ną ko mu ni ka cję i opty mal ne ste ro wa nie roz pro szo ny mi
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Rys. 4. Czyn ni ki wpły wa ją ce na roz wój ryn ku ener ge tycz ne go
Źró dło: As se co Po land

Rys. 6: Mo del sie ci in te li gent nej Źró dło: www.ure.gov.pl

Rys. 5. Plat for ma In ter ne to wa



do tych czas ele men ta mi in fra struk tu ry ener ge tycz nej – po stro nie
pro du cen tów jak i od bior ców ener gii – któ re umoż li wiają wza jem -
ną wy mia nę i ana li zę in for ma cji, a w efek cie – opty ma li zo wa nie
zu ży cia ener gii (ciepl nej, elek trycz nej) lub np. dys try bu cji ga zu.
Aby sieć ener ge tycz na sta ła się bar dziej „in te li gent na”, przed się -
bior stwo ener ge tycz ne in we stu je w roz wią za nia ofe ro wa ne przez
róż nych pro du cen tów, ta kie jak au to ma ty za cja pod sta cji (Sub sta -
tion Au to ma tion – SA), au to ma ty za cja dys try bu cji (Di stri bu tion
Au to ma tion – DA), in te li gent ne licz ni ki (Smart Me te ring), za rzą -
dza nie stro ną po py to wą (De mand Si de Ma na ge ment – DSN), za -
rzą dza nie za so ba mi ener gii od na wial nej (Re ne wa ble Ener gy Re so -
ur ce Ma na ge ment) i tym po dob ne.9

Przed się bior stwo ener ge tycz ne, w szcze gól no ści ope ra tor sie ci
dys try bu cyj nej lub sys te mu dys try bu cyj ne go, mo że za sto so wać
róż ne na rzę dzia i tech no lo gie, aby po pra wić ogól ną ja kość usług
ener ge tycz nych po przez od po wied nie za rzą dza nie, np. stra ta mi
tech nicz ny mi lub roz pro szo nym wy twa rza niem ener gii. Przy kła -
dem są na rzę dzia te le in for ma tycz ne au to ma ty zu ją ce kon tro lę prze -
pły wów ener gii oraz przy wra ca nie spraw no ści sie ci ener ge tycz nej
po awa rii (wy ni ka ją cej np. z prze cią że nia, prze rwa nia prze wo dów,
awa rii trans for ma to rów lub za kłó ceń spo wo do wa nych wy ła do wa -
nia mi at mos fe rycz ny mi) w spo sób mi ni ma li zu ją cy prze rwy w do -
sta wie prą du.

Za pierw szy krok w kie run ku sie ci Smart Grid uwa ża ne jest czę -
sto wdro że nie in te li gent nych licz ni ków i za awan so wa nej in fra -
struk tu ry po mia ro wej (Ad van ced Me te ring In fra struc tu re – AMI).
Te ma tem nu mer je den na ustach ca łej bran ży elek tro ener ge tycz nej
w Pol sce jest Smart Me te ring, czy li sys tem in te li gent ne go opo mia -
ro wa nia. Umoż li wia on ope ra to rom ener ge tycz nym po mia ry ja ko -
ści ener gii na ze wnętrz nych ob sza rach sie ci, co z ko lei uła twia
prze wi dy wa nie za po trze bo wa nia na ener gię z du żą do kład no ścią
cza so wą i geo gra ficz ną, za rzą dza nie roz pro szo nym wy twa rza niem
ener gii od na wial nej (sło necz nej lub wia tro wej) oraz we ry fi ka cję
sta tu su ope ra cyj ne go sie ci po przez wy sy ła nie za py tań do licz ni -
ków („pin go wa nie”). Po zwa la on rów nież re ago wać na zmia ny za -
po trze bo wa nia tam, gdzie w okre sach szczy tu ogra ni cza się jej po -
bór lub wy łą cza urzą dze nia. In te li gent ne licz ni ki umoż li wia ją mie -
rze nie zu ży cia prą du, na pię cia i mo cy w róż nych ob sza rach sie ci
(u od bior ców pry wat nych, prze my sło wych i ko mer cyj nych oraz
na pod sta cjach) i w róż nych ce lach (usta la nia ta ryf, opty ma li za cji
po py tu itp.). In te li gent ne licz ni ki do mo we ma ją wie le za sto so wań:
od czyt zu ży cia, emi sji CO2, ta ry fy itp. 

In te li gent ne licz ni ki moż na rów nież roz pa try wać w kon tek ście
spraw no ści ener ge tycz nej, po nie waż róż ni gra cze, np. de ta licz ni
do staw cy ener gii, ope ra to rzy te le ko mu ni ka cyj ni, przy go to wu ją
lub już ofe ru ją swo im klien tom usłu gi do ty czą ce ener gii elek trycz -
nej (np. wi zu ali za cje, ra por ty, ana li zy, do radz two itp.) z wy ko rzy -
sta niem da nych gro ma dzo nych za po mo cą m.in. ta kich licz ni ków.
Zwy kle ro la ope ra to ra sie ci dys try bu cyj nej po le ga na gro ma dze niu
w cza sie rze czy wi stym do kład nych i ak tu al nych da nych po mia ro -
wych oraz udo stęp nia niu ich róż nym pod mio tom. Po nad to nie któ -
rzy de ta licz ni do staw cy ener gii in sta lu ją w do mach do dat ko we
licz ni ki w ce lu gro ma dze nia i prze cho wy wa nia da nych nie za leż nie
od ope ra to ra sie ci dys try bu cji. 

No wa tech no lo gia sta no wi istot ne wy zwa nie fi nan so we i tech -
no lo gicz ne. Wdro że nie sys te mu Smart Me te ring mu si dać klien -
to wi moż li wość re ak cji zwrot nej i wo bec te go sieć mu si być
dwu kie run ko wa (rys. 9). Wy kres pre zen tu je nie któ re ko rzy ści

pły ną ce z wdro że nia tech no lo gii, po gru po wa ne w 3 gru py: eko -
no micz ne, eko lo gicz ne i tech no lo gicz ne, wśród nich naj waż niej -
sze to:
• ogra ni cze nie pod wy żek cen ener gii elek trycz nej dla od bior cy

koń co we go dzię ki wdro że niu no wych me cha ni zmów kon ku ren -
cyj nych na ryn ku ener gii elek trycz nej, w szcze gól no ści ujaw nie -
nie ela stycz no ści ce no wej po py tu,

• wzmoc nie nie bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go – m.in. po pra wa
ja ko ści do staw ener gii i ja ko ści pa ra me trów ener gii,

• ogra ni cze nie zu ży cia ener gii – do sto so wa nie zu ży cia ener gii
do po trzeb i moż li wo ści fi nan so wych go spo dar stwa do mo we go.
Do świad cze nia kra jów UE wska zu ją na wy ni ka ją cy z te go po ten -
cjał w za kre sie wzro stu efek tyw no ści ener ge tycz nej na po zio -
mie 6–10%,

• uprosz cze nie pro ce dur zmia ny sprze daw cy ener gii. W Pol sce
z pra wa zmia ny sprze daw cy (od lip ca 2007 r.) ener gii sko rzy sta -
ło je dy nie 3 tys. od bior ców z ok. 13,5 mln pła cą cych za ener gię
elek trycz ną.
Po wyż szy wy kres sy gna li zu je no we moż li wo ści sa mo rzą dów

w za kre sie za sto so wa nia zmia ny tech no lo gicz nej w za rzą dza niu
gmi na mi czy mia sta mi. Eu ro pej skie pod mio ty sa mo rzą do we sto -
ją przed wy zwa niem po łą cze nia kon ku ren cyj no ści i zrów no wa -
żo ne go roz wo ju. Aby spro stać wy zwa niu po trzeb ne jest sko or dy -
no wa ne dzia ła nie władz sa mo rzą do wych, sek to ra pry wat ne go
oraz in dy wi du al nych od bior ców ener gii. Dzię ki za sto so wa niom
no wych tech no lo gii – od bior cy bę dą bar dziej otwar ci na ini cja ty -
wy do ty czą ce roz wią zań z ob sza ru zrów no wa żo nej go spo dar ki
ener gią. Je śli uda się po łą czyć wy sił ki obu stron, ma my szan se
na uczy nie nie miast bar dziej in te li gent ny mi – przy ja zny mi jed -
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Rys. 8. In te li gent ny dom przy szło ści Źró dło: Fraun ho fer/ISE

Network Monitoring / Demand Response
– Monitorowanie sieci / Reakcja na
zapotrzebowanie Multi utility Metering –
Pomiary z wielu urządzeń 2-way
Communication – Komunikacja
dwukierunkowa 
Monitoring – Monitorowanie 
Intelligent House Devices – Inteligentne
urządzenia domowe 
Intelligent Energy Management –
Inteligentne zarządzanie zużyciem
energii 
Smart Grids – Inteligentne sieci 
Smart Metering – Inteligentne pomiary 
Smart Homes – Inteligentne domy 

Rys. 9: Ko rzy ści z dwu kie run ko wo ści sie ci Źró dło: www.ure.gov.pl

Rys. 7. Sche mat kom plek so we go sys te mu do sta wy ener gii elek trycz nej 
Źró dło: Al ca tel -Lu cent Pol ska



no cze śnie dla śro do wi ska i spo łe czeń stwa. Do rów no wa gi mię -
dzy kon ku ren cyj no ścią i zrów no wa żo nym roz wo jem przy czy nią
się roz wią za nia do ty czą ce m.in. efek tyw no ści ener ge tycz nej sie -
ci grzew czych, efek tyw no ści ener ge tycz nej sie ci do star cza ją cych
ener gię elek trycz ną, a tak że tech no lo gie po zy ski wa nia i wy ko -
rzy sta nia zie lo nej ener gii oraz in te li gent na go spo dar ka wod na
i od pa do wa.10 Wdro że nie Smart gri du i Smart me te rin gu na po -
zio mie lo kal nym po mo że w wy ko rzy sta niu ak tu al nie nie do stęp -
nych za so bów od na wial nej ener gii pier wot nej, w tym ener ge -
tycz ne za go spo da ro wa nie od pa dów, w efek cie re wo lu cjo ni zu jąc
ca ły mo del.

Pod su mo wa nie
Zna cze nie in te li gent nych sie ci do ce nia ją in sty tu cje pań stwo we.

Na ro do wy Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej,
przy wspar ciu URE, UKE, ARP S.A. oraz mi ni sterstw: śro do wi ska
oraz go spo dar ki, do koń ca 2011 r. pla nu je stwo rzyć pro gram prio -
ry te to wy „In te li gent ne sie ci ener ge tycz ne”. Bę dzie to in stru ment

fi nan so wy słu żą cy wdra ża niu naj no wo cze śniej szych roz wią zań
sie cio wych pod no szą cych efek tyw ność ener ge tycz ną w ska li ca łe -
go kra ju. Pro gram obec nie jest na eta pie kon sul ta cji. Pla nu je się
prze ka za nie 500 mln zł na do ta cje w in te li gent ne sie ci (opo mia ro -
wa nie, bi lan so wa nie i dzia ła nia zwrot ne) w prze strze niach pi lo ta -
żo wych.

Dwie kon kret ne kwe stie, któ ry mi na le ży się za jąć w naj bliż szej
przy szło ści to za twier dza nie i fi nan so wa nie kon kret nych dzia łań

w ra mach no we go pro gra mu. Po trzeb ne też bę dą al ter na tyw ne roz -
wią za nia fi nan so we dla za spo ko je nia po trzeb in we sty cyj nych.
Więk szą część tych in we sty cji w sie ci trze ba bę dzie po kryć z cen
re gu lo wa nych i opłat wy ni ka ją cych z ogra ni czeń sie cio wych. Na
pod sta wie obec nych ram re gu la cyj nych wszyst kie ko niecz ne in -
we sty cje nie zo sta ną jed nak zre ali zo wa ne lub zo sta ną zre ali zo wa -
ne nie tak szyb ko, jak jest to ko niecz ne, głów nie z po wo du nie ko -
mer cyj nych po zy tyw nych uwa run ko wań lub war tości do da nej pro -
jek tów w ska li re gio nal nej bądź unij nej, któ rych bez po śred nie ko -
rzy ści w ska li kra jo wej lub lo kal nej są ogra ni czo ne. Do spo wol nie -
nia re ali za cji in we sty cji in fra struk tu ral nych przy czy nia się do dat -
ko wo re ce sja go spo dar cza.

Ener ge ty ka jest słu żeb na w sto sun ku do ca łej go spo dar ki, a więc
zmia ny w sek to rze bę dą mia ły wpływ na uwa run ko wa nia ma kro -
eko no micz ne. Zmia ny w sek to rze ener ge tycz nym wią żą się oczy -
wi ście z ry zy ka mi eko no micz no -tech no lo gicz ny mi. O kon ku ren -
cyj no ści bran ży ener gii de cy du ją dwa ele men ty po pra wia ją ce kon -
ku ren cyj ność: zmniej sze nie kosz tów, w tym kosz tów sie ci oraz po -
ziom ob słu gi klien ta, a więc kon ku ren cyj ność sprze da ży i ja ko ści
usług. Ener ge ty ka przy szło ści bę dzie wy wie rać co raz więk szy
wpływ na klien ta. Z punk tu wi dze nia re gu la to ra URE, tech no lo gie
in te li gent ne prze ła mu ją asy me trię in for ma cyj ną i bę dą mu sia ły
być do star czo ne re gu la to ro wi on li ne, co ob ni ży glo bal ne kosz ty
po pra wia jąc na rzę dzia re gu la cji. 

Wzrost da nych wy mu sza na fir mach ener ge tycz nych wdra ża -
nie no wych roz wią zań te le in for ma tycz nych. Moż li wo ści sie ci są
nie do oce nie nia, aby sku tecz nie za rzą dzać sek to rem i spraw nie
ana li zo wać da ne ko niecz ne są in te li gent ne sys te my da ją ce moż -
li wość sku tecz ne go za rzą dza nia in fra struk tu rą w opar ciu o lo -
kal ne roz pro szo ne źró dła, co bę dzie prze mia ną re wo lu cyj ną,
np. w przy pad ku po ten cjal ne go black out -u. Wy pad nię cie źró dła
roz pro szo ne go nie ma zna cze nia dla funk cjo no wa nia ca łej sie ci
i wy klu cza ry zy ko black out -u. W ener ge ty ce naj waż niej sze są
kosz ta i sta łość za si la nia, bo za chwia nie za si la nia ma wpływ
na kon dy cję go spo dar ki. In te li gent ne sie ci mi ni ma li zu ją to ry zy -
ko. 

Tech no lo gie smart bę dą co raz tań sze, Pol ska od stro ny tech no lo -
gicz nej jest go to wa, ale sys te my roz li cze nio we nie są zin te gro wa -
ne i nie ma te raz ta kiej ko niecz no ści. Od czu wal ny efekt po ja wi się
w mo men cie ma so we go wdro że nia w go spo dar stwach do mo wych,
któ re zu ży wa ją ener gię na po zio mie 25% w ska li Pol ski. Czyn nik
po py to wy bę dzie miał co raz więk sze zna cze nie bo ce ny ener gii bę -
dą ro sły. Praw do po dob nie Pol sce uda się wdro żyć te tech no lo gie
do ro ku 2016, ale zwią za ne jest to z wdro że niem sze ro ko pa smo we -
go in ter ne tu w Pol sce, któ ry jest sil nym na rzę dziem wspar cia dla
bu do wy sie ci in te li gent nych. Sze ro ko pa smo wy do stęp do In ter ne -
tu jest dziś rów nie waż ny jak in fra struk tu ra dro go wa, ko le jo wa czy
te le ko mu ni ka cyj na. Ma bez po śred ni wpływ na roz wój po szcze gól -
nych re gio nów, ale rów nież prze kła da się na wy so kość PKB. Teo -
re tycz nie do 2015 r. w Pol sce po win no po wstać ok. 28 tys. km
świa tło wo dów. Rząd przy go to wu je usta wę o otwar tym do stę pie
do In ter ne tu.

Czy ko rzy ści z wdro że nia in te li gent nych sie ci nie prze wyż szą
kosz tów? Kosz ty po nio są bo wiem wszy scy, a kto oka że się be ne -
fi cjen tem? To za le ży od za an ga żo wa nia klien tów in dy wi du al -
nych ste ru ją cych ener gią ze swo ich do mów. URE pla nu je me cha -
nizm re dy stry bu cji ko rzy ści, i pil no wać aby ra chu nek kosz tów
nie zo stał prze nie sio ny na klien tów przez dys try bu cję. Po przez
ana lo gię do te le fo nów ko mór ko wych, któ re w krót kim cza sie
prze sta ły być tyl ko apa ra ta mi te le fo nicz ny mi i wy ko nu ją dla
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Rys. 10. Przy kła do wa „lo kal na kom po zy cja biz ne so wa”
Źró dło: www.ure.gov.pl

Rys. 11. Sche mat ide owy pro jek tu Pro gra mu Prio ry te to we go In te li gent ne sie ci
ener ge tycz ne Źró dło: http://www.nfo sigw.gov.pl/o -nfo sigw/



użyt kow ni ka wie le usług po za ko mu ni ka cyj nych, dzi siaj trud no
jest oce nić ro lę elek tro nicz ne go in ka sen ta. Bez spor nym wy da je
się fakt, że no we licz ni ki wy mu szą ko rzy ści i klient uzy ska wyż -
szą ja kość. Naj waż niej szym czyn ni kiem suk ce su bę dzie wy so ka
świa do mość od bior ców -klien tów, któ rą na le ży zbu do wać. Ce lem
ca łe go przed się wzię cia jest zwięk sze nie świa do mo ści wpły wu
pro efek tyw no ścio wych dzia łań od bior cy koń co we go na zu ży cie
ener gii. Aby do star czyć klien to wi in for ma cji nie zbęd ne bę dzie
wdro że nie no wo cze snych na rzę dzi tech nicz nych i in for ma tycz -
nych (Smart Me te ring). Do pie ro po ich uru cho mie niu moż li we
sta nie się ak tyw ne za rzą dza nie i ste ro wa nie po py tem (De mand
Si de Ma na ge ment), a w koń co wym eta pie wpły wa nie na za cho -
wa nia pro eko lo gicz ne od bior ców ko mu nal nych, w ra mach tzw.
Smart Ci ties (rys. 12). 
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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 8 wrzesień Praktyczne konsekwencje pakietu klimatycznego Warszawa IGEiOŚ, TGPE
w odniesieniu do emisji CO2 dla polskich elektrowni
i elektrociepłowni

2 13–15 wrzesień XXIV Targi ENERGETAB Bielsko-Biała ZIAD, IGEiOŚ
3 6 październik Problemy kotłów na parametry nadkrytyczne Racibórz IGEiOŚ, Rafako
4 27–28 Przedłużanie czasu pracy długoeksploatowanych Szczyrk, Orle Gniazdo IGEiOŚ i ProNovum

październik bloków energetycznych elektrowni o 20 lat
5 październik- Szkolenie zawodowe „Energetyka –podstawy wiedzy” Warszawa, Gliwice IGEiOŚ, ITC PW

styczeń – poziom I i II
6 18 listopad Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec Sulechów IGEiOŚ, LtnREE EON
7 22–25 listopad XXIII Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO Poznań IGEiOŚ, MTP
8 listopad Szczyt jesienno-zimowy – seminarium dla Zakopane/Szczyrk IGEiOŚ, PSE-Operator

dyspozytorów i dyżurnych inżynierów ruchu
9 13 grudzień Spotkanie wigilijno-noworoczne, Warszawa, Hotel Polonia Palace IGEiOŚ

I Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Wdwu dzie stą rocz ni cę pod pi sa nia pol sko -nie miec kie go Trak ta tu
o do brym są siedz twie i przy ja znej współ pra cy, za pra sza my

Pań stwa na trans gra nicz ną kon fe ren cję nt. „Ener ge ty ka przy gra -
nicz na Pol ski i Nie miec – do świad cze nia i per spek ty wy”, któ ra
od bę dzie się 18 li sto pa da 2011 r. w Su le cho wie (woj. lu bu skie),
pod pa tro na tem m.in. Eu ro re gio nu Spre wa -Ny sa -Bóbr oraz Eu ro -
re gio nu Pro Eu ro pa Via dri na.

La tem 1991 r. Pol ska i Niem cy za war ły Trak tat o do brym są -
siedz twie i przy ja znej współ pra cy. Przy kła dem do brych prak-
tyk w tym za kre sie jest lu bu sko -bran den bur ska wy mia na do -
świad czeń w bran ży ener ge tycz nej, któ ra trwa od ośmiu lat. Od
2004 r., czy li od ro ku ak ce sji Pol ski do Unii Eu ro pej skiej, da tu -
ją się co rocz ne kon fe ren cje w Su le cho wie pod na zwą „Ener ge -
ty ka przy gra nicz na Pol ski i Nie miec – do świad cze nia i per spek -
ty wy”. Co ro ku gro ma dzą one po nad stu oso bo wą gru pę uczest -
ni ków, a re fe ra ty wy gła sza ją wy so cy ran gą przed sta wi cie le firm,
uczel ni oraz in sty tu cji pu blicz nych re gio nu i kra ju. Te ma ty kon -
fe ren cyj ne do ty czą spraw ener ge ty ki po gra ni cza pol sko -nie -
miec kie go i co raz licz niej an ga żu ją go ści nie tyl ko z re gio nu
przy gra nicz ne go, ale i z Opolsz czy zny, Ślą ska, Po mo rza, Wiel -
ko pol ski, War sza wy, a ze stro ny nie miec kiej z Bran den bur gii,
Sak so nii oraz Ber li na.

W tym ro ku kon fe ren cja od bę dzie się po raz ósmy. Pa ne le te ma -
tycz ne bę dą do ty czyć czte rech grup za gad nień:
1. ko ge ne ra cji i cie płow nic twa,
2. efek tyw no ści ener ge tycz nej,
3. od na wial nych źró deł ener gii,
4. bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go.

Usły szy my łącz nie 11 re fe ra tów, do ty czą cych m.in.:
– moż li wo ści bu do wy ukła dów ko ge ne ra cyj nych na ba zie lo -

kal nych cie płow ni w gmi nach woj. lu bu skie go;
– nie miec kich stan dar dów efek tyw no ści ener ge tycz nej w bu -

dow nic twie;
– od na wial nych źró deł ener gii w kon tek ście pod łą cze nia do sie -

ci elek tro ener ge tycz nych w Niem czech, na przy kła dzie do -
świad czeń fir my E.ON;

– per spek tyw ener ge ty ki ją dro wej w Pol sce;
– przy czyn oraz na stępstw wzro stu cen prą du w per spek ty wie

ro ku 2013.
Szcze gó ło we in for ma cje, pro gram oraz for mu la rze zgło sze nio -

we bę dzie moż na nie ba wem zna leźć na por ta lu Lu bu skie go To wa -
rzy stwa na Rzecz Roz wo ju Ener ge ty ki www.lu bu ska ener ge ty -
ka.pl, a tak że na por ta lu Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro -
ny Śro do wi ska www.ige os.pl

Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec
– doświadczenia i perspektywy

Wdniu 6 paź dzier ni ka br., w Ra ci bo rzu od bę dzie się kon fe ren cja
nt. „Pro ble my ko tłów na pa ra me try nad kry tycz ne” zor ga -

ni zo wa na przez Izbę Go spo dar czą Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do -
wi ska oraz RAFAKO.

Przed mio tem kon fe ren cji bę dzie omó wie nie ak tu al nych pro ble -
mów z ko tła mi na pa ra me try nad kry tycz ne. Po ru szo ne zo sta ną te -
ma ty no wo cze snych tech no lo gii i ma te ria łów w ko tłach na pa ra -

me try nad kry tycz ne, oce na tych ma te ria łów, tech no lo gia mon ta żu
z uwzgled nie niem do świad czeń w Pol sce i EPRI – USA, jak rów -
nież za po zna nie się z pro ce sa mi fi zy ko che micz ny mi za cho dzą cy -
mi w ko tłach. Do zre  fe ro wa nia po wyż szych pro ble mów zpa ro si li -
śmy do świad czo nych eks per tów z ta kich firm jak Ra fa ko i Ener -
go pro jekt Ka to wi ce. Pod czas kon fe ren cji bę dzie moż li wość za -
da wa nia py tań i dys ku sji.

Problemy kotłów na parametry nadkrytyczne



Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska oraz To -
wa rzy stwo Go spo dar cze Pol skie Elek trow nie zor ga ni zowały

se mi na rium pt. „Prak tycz ne kon se kwen cje pa kie tu kli ma tycz ne -
go w od nie sie niu do emi sji CO2 dla pol skich elek trow ni i elek tro -
cie płow ni”, które odbyło się w dniu 8 września br. w War sza wie. Se -
mi na rium miało na ce lu za po zna nie służb od po wie dzial nych za bi -
lan so wa nie i roz li cze nie CO2 z unij ny mi i pol ski mi re gu la cja mi.

Uczy nili to naj lep si spe cja li ści w tej dzie dzi nie w Pol sce, któ rzy
re pre zen towali naj bar dziej kom pe tent ne in sty tu cje i fa cho we fir -
my. Wśród nich był Ernst&Young, któ ry w imie niu sek to ra ener ge -
ty ki opra co wu je pro jekt wnio sku o przy dział bez płat nych upraw -
nień do emi sji CO2 dla po szcze gól nych in sta la cji.

Unij ne re gu la cje i pro ce du ry są dość skom pli ko wa ne i wy ma ga -
ją nie kie dy fa cho wej in ter pre ta cji i ko men ta rzy fa chow ców. Za sięg
wy ma ga nych prac jest roz le gły i wy ma gać bę dzie za an ga żo wa nia
wie lu pra cow ni ków.

Se mi na rium miało cha rak ter szko le nio wy by od po wie dzial ne
służ by mo gły uzy skać nie zbęd ną wie dzę od naj lep szych pol skich
spe cja li stów i by nie po peł nia ły kosz tow nych błę dów.

Praktyczne konsekwencje pakietu
klimatycznego w odniesieniu
do emisji CO2 dla polskich

elektrowni i elektrociepłowni

In sty tut Tech ni ki Ciepl nej Po li tech ni ki War szaw skiej wraz
z Izbą Go spo dar czą Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska or ga -

ni zu ją szko le nie za wo do we „Ener ge ty ka – pod sta wy wie dzy”,
paź dzier nik – gru dzień 2011 r.

Dwie po przed nie edy cje szko le nia cie szy ły się du żym za in te re -
so wa niem. Po zy tyw ne opi nie oraz przy dat ność kur su w pra cy za -
wo do wej skło ni ły nas do prze pro wa dze nia szko le nia dla ko lej nej
gru py uczest ni ków. Szko le nie prze zna czo ne jest dla:
• osób no wo za trud nio nych w ener ge ty ce,
• człon ków rad nad zor czych spół ek, nie po sia da ją cych peł ne go

wy kształ ce nia ener ge tycz ne go,
• osób pra gną cych uzu peł nić bądź po głę bić swo ją wie dzę w za -

kre sie ener ge ty ki.
Pro gram szko le nia obej mu je: 60 go dzin wy kła do wych i se mi na -

rium, któ re prze pro wa dzo ne bę dą na Po li tech ni ce War szaw skiej (6
spo tkań so bot nio -nie dziel nych).

Szkolenie zawodowe
„Energetyka – podstawy wiedzy”

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

dzie się 13 grud nia 2011 r. w Ho te lu Po lo nia Pa la ce, w War sza wie.
Ho tel zo stał otwo rzo ny po raz pierw szy 14 lip ca 1913 ro ku przez

Kon stan te go Prze ździec kie go. Ofe ro wał wów czas bar dzo rzad kie
na owe cza sy udo god nie nia, ta kie jak: zim na i cie pła wo da w każ dym
po ko ju, cen tral ne ogrze wa nie oraz te le fo ny. Był sym bo lem mię dzy wo -
jenn ne go prze py chu.

Ho tel Po lo nia Pa la ce ja ko je dy ny nie ucier piał w trak cie II Woj ny
Świa to wej. Jed nym z naj bar dziej zna nych go ści ho te lu był ge ne rał
Eisen ho wer, któ ry przy był z ofi cjal ną wi zy tą w 1945 ro ku.

Okres po wo jen ny był wy zwa niem dla ho te lu. Mi mo ery ko mu ni zmu
i utrud nień z tym zwią za nych, sta ra no się za cho wać wy so kie stan dar dy.

Po dwu let niej prze rwie, przeznaczonej na renowację, Ho tel Po lo nia
Pa la ce zo stał po now nie otwo rzo ny. W zu peł nie od no wio nych, no wo -
cze snych i ele ganc kich wnę trzach, otwar cie ho te lu świę to wa ło po -
nad 500 go ści.

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

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

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

Spotkanie wigilijno-noworoczne

In sty tut Tech ni ki Ciepl nej na Wy dzia le Me cha nicz nym Ener ge ty ki
i Lot nic twa Po li tech ni ki War szaw skiej za pra sza na stu dia po dy plo -

mo we z za kre su Ener ge ty ki:
• Ener ge ty ka Ją dro wa – szcze gó ło we in for ma cje:

http://ej.itc.pw.edu.pl
• No wo cze sna Ener ge ty ka Od na wial na

– http://enod.itc.pw.edu.pl/
• Eks plo ata cja elek trow ni i elek tro cie płow ni pa ro wych, ga zo wych

i ga zo wo -pa ro wych – http://eee.itc.pw.edu.pl/
• Bu dow nic two Ener go osz częd ne, Cer ty fi ka cja Ener ge tycz na, Au -

dyt Ener ge tycz ny i Ter mo mo der ni za cja Bu dyn ków – http://bu de -
nerg.itc.pw.edu.pl/

Studia podyplomowe

Wdniach 13–15 wrze śnia br. od bę dą się 24. Mię dzy na ro do we
Ener ge tycz ne Tar gi Biel skie ENER GE TAB. Na tar gach obec -

na bę dzie tak że ze swym sto iskiem Izba Go spo dar cza Ener ge ty -
ki i Ochro ny Śro do wi ska, w któ rym wy sta wi sie rów nież fir ma
EFA CEC Con trac ting Cen tral Eu ro pe GmbH. Na tar gach w Biel -
sku -Bia łej Izba jest obec na od wie lu lat. W tym cza sie mię dzy or -
ga ni za to rem tar gów – ZIAD Biel sko -Bia ła S. A., a Izbą na wią za ne
zo sta ło wie le wąt ków współ pra cy, ma ją cej róż ne prze ja wy.

Targi ENERGETAB 2011

Wdniach 27–28 paź dzier ni ka br., w Szczyr ku/Or le Gnia zdo od bę -
dzie się kon fe ren cja nt. „Prze dłu ża nie cza su pra cy dłu go ek splo -

ato wa nych blo ków ener ge tycz nych elek trow ni o 20 lat”, zor ga ni zo -
wa na przez Izbę i Pro No vum.

Te ma ty ka kon fe ren cji do ty czy wa run ków prze dłu ża nia eks plo ata cji
urzą dzeń ciepl no -me cha nicz nych elek trow ni do ok. 350.000 go dzin
pra cy. Przed sta wio ne zo sta ną róż ne po dej ścia do prze dłu ża nia cza su
pra cy, w szcze gól no ści ta kie, któ re po zwa la ją ogra ni czyć do nie zbęd ne -
go mi ni mum wy mia ny ele men tów naj dłu żej eks plo ato wa nych. Dla blo -
ków 200 MW przed sta wio na zo sta nie – wdra ża na pod czas pierw szych
mo der ni za cji tych blo ków – re ko men do wa na me to dy ka po stę po wa nia
do ty czą ca fa zy przy go to wa nia re mon tu, je go re ali za cji oraz ca łe go
okre su prze dłu żo nej eks plo ata cji.

Przedłużanie czasu pracy
bloków energetycznych
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W Zgro ma dze niu wzięli udział przed sta wi cie le firm człon -
kow skich na le żą cych do Izby oraz za pro sze ni go ście.
Wśród za pro szo nych go ści obec ni by li m.in.: To masz
Dą brow ski – Dy rek tor De par ta men tu Ener ge ty ki w MG,

Je rzy Bu jok – z -ca Se kre ta rza Ge ne ral ne go KIG, Ja cek Szym -
czak – Pre zes Izby Go spo dar czej Cie płow nic two Pol skie, Ry -
szard Ga jew ski – Pre zes Pol skiej Izby Bio ma sy.

Je rzy Bu jok w swym wystąpieniu stwier dził, że ener ge ty ka jest
klu czem do roz wo ju kra ju. Ostat nie la ta wy ka za ły, że kry zys fi nan -
so wy do tknął Pol skę w mniej szym stop niu niż in ne kra je. Da li śmy
so bie ra dę le piej niż in ni. Ca ła Eu ro pa mu si na no wo zna leźć swo -
je miej sce w świe cie i nie mo że być tyl ko miej scem two rze nia
usług. Trze ba wró cić do pro duk cji, bo tyl ko in no wa cyj na pro duk -
cja po zwo li Eu ro pie bar dziej za ist nieć w go spo dar ce świa to -
wej. UE przy ję ła ostat nio pro gram zwięk sze nia in no wa cyj no ści
w go spo dar ce. Zbie gło to się z kon fe ren cją po świę co ną in no wa cyj -
nej go spo dar ce w KIG. Wła śnie in no wa cyj ność mo że stać się waż -
nym ele men tem roz wo ju na sze go kra ju.

Je rzy Bu jok stwier dził, że nie ma no wo cze snej pro duk cji bez ta -
niej ener gii. Trze ba stwo rzyć kli mat aby spoj rzeć na ener ge ty kę ja -
ko nie tyl ko na źró dło za nie czysz czeń. Był nie daw no na kon gre sie
dotyczącym in no wa cyj nej go spo dar ki. Mó wio no tam m.in. o tym,
że Eu ro pa mu si zro bić krok do przo du w kon ku ren cji z USA i Azją.
W ra mach „trój ką ta we imar skie go” ma być stwo rzo ny ze spół, któ -
ry bę dzie my ślał o tym co zro bić aby Eu ro pa by ła bar dziej in no wa -
cyj na i sta ła się miej scem naj lep szej pro duk cji na świe cie.

Dy rek tor To masz Dą brow ski pod kre ślił do brą współ pra cę
z Izbą. Pew ne zmia ny na rzu co ne Pol sce przez UE nie po win ny być
ce lem sa mym w so bie i wszy scy po win ni śmy dą żyć do te go aby re -
ali zo wać ce le, któ re słu żą na szej go spo dar ce. Izba mo że uczest ni -
czyć w zmia nie pew nych re guł na kil ka spo so bów. Pierw szy – to
za pew nie nie spraw nej wy mia ny po glą dów i kon cep cji, a dru gi –
to za si le nie ad mi ni stra cji wie dzą eks perc ką, któ ra mo że być wy ko -
rzy sta na. Trze ci – to ob szar lob bin gu, w po zy tyw nym te go sło wa
zna cze niu. Obec nie w UE na dzia ła nia zwią za ne z lob bin giem, do -
radz twem wy da je się wię cej niż w USA. Mu si to  być wy ko rzy sty -
wa ne przez or ga ni za cje ta kie jak Izba, aby mieć wpływ na re gu ły
po stę po wa nia. Po ru szył spra wę nie ko rzyst nych dla Pol ski za pi sów
dotyczących emi sji CO2. Trze ba mieć wpływ na re gu ły po stę po wa -
nia dotyczące CO2, bo w prze ciw nym ra zie kon ku ren cyj ność Pol -
ski spad nie. Dla te go  trze ba do cie rać do krę gów de cy zyj nych za -
rów no na po zio mie kra jo wym jak i unij nym. Wy ra ził na dzie ję, że
pol ska pre zy den cja w Unii zdo ła od wró cić te nie ko rzyst ne tren dy.
Po nad to trze ba li czyć na to, że uda się wy pro mo wać go spo dar cze
wy ko rzy sta nie ga zu łup ko we go. Dyrektor Dą brow ski po chwa lił
Izbę za ak tyw ność i ży czył owoc nych ob rad.

Pre zes Ja cek Szym czak stwier dził, że IGE iOŚ jest sza cow ną
izbą i chciał by by tak by ło przez 19 na stęp nych lat. Po wie dział, że
sa mo rząd go spo dar czy jest osto ją zdro we go roz sąd ku i ta ka dzia -
łal ność, z go spo dar cze go punk tu wi dze nia, jest nie zbęd na. Na sze
izby czę sto ma ją wspól ne sta no wi sko w wie lu spra wach. Łą czy nas
wie le po zio mów me ry to rycz nych bo cie płow nic two tak że jest czę -
ścią ener ge ty ki i te za gad nie nia, któ re po ru szył Dyrektor Dą brow -
ski są im nie ob ce.

Stwier dził, że je że li bę dzie my w sta nie wy pra co wać wspól ne
roz wią za nia na po zio mie kil ku sa mo rzą dów go spo dar czych i za -
pre zen to wać je wo bec ad mi ni stra cji pu blicz nej, to zwięk szy my
szan se na po zy tyw ne roz wią za nia na po zio mie kra jo wym i unij -
nym.

Ry szard Ga jew ski  – Pre zes Pol skiej Izby Bio ma sy po in for mo -
wał ze bra nych, że ry nek bio ma sy roz wi ja się i jej zu ży cie  za
rok 2010 na wy twa rza nie ener gii by ło na po zio mie 4,5 mln ton.
Przy szło ścią są plan ta cje ro ślin ener ge tycz nych. Jest to je dy ne roz -
wią za nie, któ re za bez pie czy odpowiednie ilości bio ma sy, da gwa -
ran cje opłacalnej ce ny i do staw. Wy ra ził na dzie ję, że ry nek bę dzie
się roz wi ja ł, że bę dzie po wsta wa ło wię cej plan ta cji ce lo wych.

Pre zes Da riusz Lu be ra po in for mo wał ze bra nych, że po nie waż na
obecnym Walnym Zgromadzeniu nie ma kwo rum Za rząd po sta no -
wił zwo łać w grud niu nad zwy czaj ne Wal ne Zgro ma dze nie po świę -
co ne zmia nom sta tu to wym. Ostat nie ta kie zmia ny w sta tu cie zo sta -
ły prze pro wa dzo ne w 2008 r.

Pre zes Izby Dariusz Lu be ra przed sta wił ze bra nym w skró cie
spra woz da nie Za rzą du z dzia łal no ści w 2010 r. Pod ko niec 2010 r.
Izba li czy ła 110 człon ków. 14 firm prze sta ło być człon ka mi Izby
głów nie w wy ni ku re zy gna cji spo wo do wa nej trud ną, kry zy so wą
sy tu acją fi nan so wą. Na to miast przy ję tych zo sta ło w skład Izby 7
nowych firm. Ten bi lans w 2011 r. się po pra wia. Na każ dym po sie -
dze niu Za rzą du jest przyj mo wa ny do Izby no wy czło nek W ze -
szłym ro ku do bie gła koń ca trzy let nia ka den cja władz Izby i zo sta -
ły wy bra ne no we, na to miast w skła dzie Biu ra Izby nie za szły żad -
ne zmia ny. Na stęp nie pre zes przed sta wił w skró cie dzia łal ność
Izby w ro ku ubie głym. Izba bra ła ak tyw ny udział w roz wia zy wa -
niu pro ble mów pol skiej ener ge ty ki, or ga ni zo wa niu szko leń i kon -
fe ren cji, re pre zen to wa niu in te re sów człon ków wo bec ad mi ni stra -
cji pań stwo wej i UE oraz in te gra cji bran ży ener ge tycz nej. Pre zes
po ru szył pro ble ma ty kę Pa kie tu Kli ma tycz no -Ener ge tycz ne go.
Izba wy ka zu je tu du żą ak tyw ność. W 2010 r. ja ko Izba na fo rum
KIG za ini cjo wa li śmy po wo ła nie ko mi te tu ds. pa kie tu kli ma tycz -
ne go. Na cze le ko mi te tu za pro po no wa li śmy by łe go mi ni stra Her -
ber ta L. Ga bry sia. Jest na szą ro lą in for mo wa nie de cy den tów
o skut kach pa kie tu dla ener ge ty ki. Jest to pro blem nie tyl ko ener -
ge ty ki, ale ca łej go spo dar ki. Zga dza my się ze zda niem KIG
i wspie ra my ją w tych spra wach me ry to rycz nie. Na wią za li śmy
kon takt z MSZ w spra wach do ty czą cych pre zy den cji oraz na szej
wo li wspar cia w tym ob sza rze i nie daw no mie li śmy spo tka nie
z ministrem Mi ko ła jem Do wgie le wi czem, któ ry bę dzie od gry wał
du żą ro lę pod czas na szej pre zy den cji. Po ru szo no na nim m.in.
spra wę lob bin gu. Współ pra cu je my z in ny mi izba mi w sek to rze.
Du żo cza su i wy sił ku po świę ca ła Izba na pro mo cję OZE, a zwłasz -
cza współ spa la nia i spa la nia bio ma sy. Od by ło się 6 po sie dzeń Za -
rzą du.

Izba pro wa dzi ła ak tyw ną dzia łal ność w za kre sie or ga ni za cji
kon fe ren cji i szko leń. W ro ku ubie głym zor ga ni zo wa ła lub by ła
współ or ga ni za to rem kil ku na stu kon fe ren cji, spo tkań i szko leń.
Zor ga ni zo wa na w Kiel cach kon fe ren cja pt. „Od na wial ne Źró dła
Ener gii” cie szy ła się jak zwy kle du żym za in te re so wa niem. By ła
tak że kon fe ren cja w War sza wie po świę co na ener ge ty ce ją dro wej.
We wrze śniu zo sta nie zor ga ni zo wa na du ża kon fe ren cja w KIG -u
z na szym udziałem po świę co na pol skiej pre zy den cji, na któ rą za -
pro sze ni zo sta ną przed sta wi cie le go spo da rek z ca łej UE. Bę dą tam
po ru sza ne spra wy Pa kie tu Kli ma tycz ne go. Izba uczest ni czy ła rów -
nież w pra cach dotyczących no we li za cji Pra wa za mó wień pu blicz -
nych.

By li śmy współ or ga ni za to rem i uczest ni kiem ta kich im prez ener -
ge tycz nych jak: Enex w Kiel cach, Expo po wer i Po le ko w Po zna -
niu oraz Ener ge tab w Biel sku -Bia łej.

Izba kon ty nu owa ła dzia łal ność wy daw ni czą po przez „Prze gląd
Ener ge tycz ny”, któ ry pro mu je człon ków Izby i ich ofer ty, a tak że
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po ru sza naj waż niej sze spra wy dzie ją ce się w sek to rze ener ge ty ki.
Cie szy się nie zmien nie du żym za in te re so wa niem. W ubie głym ro -
ku  wy da li śmy no wą edy cję uka zu ją ce go się co 2 la ta „In for ma to -
ra” Izby. Prezes za ape lo wał do ze bra nych o zgła sza nie pro po zy cji
do pro gra mu dzia ła nia Izby, bo chce my ten pro gram roz sze rzać.
Za rząd jest do dys po zy cji wszyst kich człon ków Izby. Na koń cu
swo je go wy stą pie nia Pre zes po dzię ko wał człon kom Za rzą du za
współ pra cę w 2010 r.

Dy rek tor Sła wo mir Kry stek przed sta wił spra woz da nie fi nan so -
we Izby. Tyl ko dwa ra zy Izba mia ła ujem ny wy nik fi nan so wy.
Sprze da li śmy zgod nie z de cy zją Za rzą du jed nost ki fun du szu in we -
sty cyj ne go Pio ne er i obec nie wszyst kie środ ki po sia da my w ban ku
na bez piecz nej lo ka cie. Bi lans po stro nie ak ty wów i pa sy wów za -
my ka się kwo tą 1.378.811,65 zł. Kosz ty ma my po ni żej przy cho -
dów. Skład ki człon kow skie sta no wią 30% przy cho dów Izby i szu -
ka my no wych moż li wo ści po zy ska nia środ ków. Dla te go wzmo gli -
śmy ak tyw ność w or ga ni za cji szko leń i kon fe ren cji. Jest to dzia łal -
ność do cho do wa dla Izby, a jed no cze śnie przy no szą ca ko rzy ści na -
szym człon kom. Zysk net to wy niósł 35.233,50 zł i jest w ca ło ści
prze ka zy wa ny na dzia łal ność sta tu to wą Izby.

Ma rian Bo sow ski – Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej
przed sta wił ze bra nym sta no wi sko i wnio ski Ko mi sji w spra wie
oce ny dzia łal no ści Za rzą du IGE iOŚ w 2010 r. Ko mi sja Re wi zyj na,
w wy ni ku ana li zy otrzy ma nych ma te ria łów, prze pro wa dzo nych
roz mów i dys ku sji nad ni mi po zy tyw nie oce ni ła dzia łal ność Izby
Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska w ro ku 2010.

Ko mi sja po sta wi ła wnio sek do Wal ne go Zgro ma dze nia o udzie -
le nie skwi to wa nia Za rzą do wi IGE iOŚ, co też się stało.

Na stęp nie od by ła się ce re mo nia wrę cze nia od zna ki ho no ro wej
„Za za słu gi dla Ener ge ty ki” dla Pre ze sa Wło dzi mie rza Ma zur -
ka z PGE Dys try bu cja O/War sza wa Te ren. Od zna kę wrę czył Dy -
rek tor To masz Dą brow ski.

Od by ło się gło so wa nie taj ne za od wo ła niem z funk cji człon ka
Za rzą du Izby Mar ka Tra wiń skie go. Od da no 40 gło sów  – 37 gło -
sów by ło za je go od wo ła niem, 3 oso by wstrzy ma ły się od gło su.

Od by ło się rów nież gło so wa nie taj ne nad wy bo rem Paw ła
Skow roń skie go na człon ka Za rzą du Izby. Od da no 40 gło sów – 38
gło sów by ło za, 1 głos był nie waż ny, 1 oso ba wstrzy ma ła się
od gło su.

Odbyła się dys ku sja nt. gwa ran cji utrzy ma nia mo cy elek trycz nej
w sys te mie, że by tą gwa ran cją był po dział cen na ce ny za moc i ce -
ny ener gii elek trycz nej. Od bior ca fi nal ny pła ci ce nę 2-skład ni ko -
wą, cho dzi o ce ny ener gii elek trycz nej u wy twór cy. W cie ple pła ci
się za moc i za cie pło. Na to miast ener ge ty ka po szła w la tach 90.
w roz wią za nia ryn ko we i wy my śli ła ce nę 1-skład ni ko wą. Nie gwa -
ran tu je to utrzy ma nia mo cy w sys te mie.

W Pol sce w ostat nich la tach nie po wsta ła żad na no wa elek trow -
nia i za 2–3 la ta mo że za brak nąć ener gii. Zwró cono uwa gę na to,
że Pol ska i Fran cja to skraj ne mo de le ener ge ty ki w Eu ro pie.

Za py tano ze bra nych, czy czy sty han del ener gią nie do pro wa dzi
do te go, że nie bę dzie my mie li wy twa rza nia w cza sie kie dy nam
jest po trzeb ne.

Od 1 stycznia 2013 r. ce na ener gii wzro śnie sko ko wo, a póź niej
bę dzie sta le ro sła. I wte dy prze sta nie my być kon ku ren cyj ni. Mo że
być też i tak, że w ca łej Eu ro pie za brak nie ener gii. Pro blem cen nie
ist nie je w du żych gru pach ener ge tycz nych na to miast mniej sze
elek trow nie, po za gru pa mi, mo gą mieć kło po ty. W sys te mie elek -
tro ener ge tycz nym za wsze mie sza się po dej ście czy sto eko no micz -
ne i czy sto so cjal ne, i trze ba zna leźć „zło ty śro dek”. Pra wie w ca -
łej Eu ro pie ce ny ener gii dla go spo darstw do mo wych są po dob ne.

Ja ko kraj mu si my wy ne go cjo wać roz sąd ne wa run ki z Ko mi sją
Eu ro pej ską dla te go, że trwa ją pra ce nad stwo rze niem no we go mo -
de lu ryn ku eu ro pej skie go. I to nie jest kwe stia czy lu bi my ce nę 1-
skład ni ko wą czy nie. PGE i elek trow nie z TGPE pra cu ją nad tym,
że by przed sta wić pol skie sta no wi sko w spra wie pro po no wa nych
re gu la cji. A re gu la cje te zmie rza ją do te go, że ener gia elek trycz na

bę dzie bardzo ta nia na to miast bę dą bardzo wy so kie opła ty re gu lo -
wa ne lub uzy ski wa ne na ryn ku mo cy. Ko mi sja zmie rza do te go, że -
by ener gia z do wol ne go punk tu mo gła być sprze da wa na do do wol -
ne go od bior cy. Na to miast elek trow nie bę dą kon trak to wać dys po -
zy cyj ność i mo ce, i to bę dzie od dziel ny stru mień pie nią dza sta no -
wią cy o tym czy są środ ki na in we sty cje czy ich nie ma. W Eu ro -
pie idzie wa lec i nie ma my pra wa tam pod ło żyć no gi. Trze ba
uczest ni czyć w two rze niu no wych re gu la cji, któ re obo wią zu ją:
ener gia, moc i ryn ki re gu lo wa ne czy li dys try bu cja i prze sył. I te
skład ni ki po ja wią się na fak tu rach na wet klien ta in dy wi du al ne go.
W związ ku z tym mu si my po pa trzeć na swo ją przy szłość pod ką -
tem te go jak bę dzie wy glą dał ry nek mo cy. Cze ka nas no wy mo del
ryn ku ener gii, mu si my się do te go przy go to wać. Eu ro pa bę dzie po -
dzie lo na na ob sza ry i nie bę dzie po ję cia ener ge ty ka na ro do -
wa. I na te re nie ob sza ru bę dą obo wią zy wa ły jed na ko we re gu ły gry.

W Ame ry ce amor ty za cja jest ele men tem ne go cja cji in we sto ra
z URE. Cho dzi o czas amor ty zo wa nia. Je że li po trzeb ne jest źró dło,
już, to re gu la tor usta la czy ma się ono zwró cić in we sto ro wi w 5, 10
czy 15 lat. Nie ma ta bel sta wek amor ty za cyj nych. Je że li nie ma
chęt nych do wy ło że nia ka pi ta łu, to okres amor ty za cji ule ga skró -
ce niu, a je że li są chęt ni, to się wy dłu ża. Istnieją oba wy że by je dy -
nym me cha ni zmem speł nie nia wy mo gów unij nych dotyczącym
re duk cji emi sji CO2 nie by ły pod wyż ki cen ener gii.

Za pro po no wano ze bra nym po wo ła nie przed sta wi cie la Izby
w Bruk se li. Prze wod ni czą cy ob rad za pro po no wał aby po trak -
to wać to ja ko wnio sek do roz pa trze nia przez Za rząd.

Po za koń cze niu ob rad Wal ne go Zgro ma dze nia od by ło sie
Spo tka nie In te gra cyj ne przed sta wi cie li firm – człon ków Izby
oraz jej sympatyków.

Z DZIAŁALNOŚCI IZBY

Wdniu 10 czerw ca 2011 r., po za koń cze niu prób elek trycz -
nych, wy ko na na zo sta ła pierw sza syn chro ni za cja z kra jo wą
sie cią elek tro ener ge tycz ną no we go blo ku 858 MW w PGE

Gór nic two i Ener ge ty ka Kon wen cjo nal na SA Od dział Elek trow nia
Beł cha tów. Ozna cza to, że do kra jo we go sys te mu elek tro ener ge -
tycz ne go po raz pierw szy po pły nął prąd z no wo bu do wa ne go blo ku
Elek trow ni Beł cha tów.

PGE Gór nic two i Ener ge ty ka Kon wen cjo nal na SA w lo ka li za cji
Od dzia łu Elek trow nia Beł cha tów re ali zu je in we sty cję stra te gicz ną
zwią za ną z bu do wą no we go blo ku kon wen cjo nal ne go o mo cy 858
MW, któ re go wy ko naw cą „pod klucz” jest Kon sor cjum firm Al -
stom. Obec nie pro wa dzo ne pra ce ma ją za za da nie spraw dze nie po -
praw no ści współ dzia ła nia wszyst kich ukła dów tech no lo gicz nych
oraz go to wo ści do współ pra cy z kra jo wym sys te mem elek tro ener -
ge tycz nym. Uwień cze niem tych te stów jest wy ko na nie pierw szej
syn chro ni za cji blo ku 858 MW, któ ra wy ko na na zo sta ła w dniu 10
czerw ca br., po za koń cze niu pierw sze go eta pu prób elek trycz nych.

Od da nie blo ku do eks plo ata cji ko mer cyj nej prze wi du je się
w trze cim kwar ta le bie żą ce go ro ku.

Pierwsza synchronizacja
bloku 858 MW

w PGE Górnictwo
i Energetyka

Konwencjonalna SA
Oddział

Elektrownia Bełchatów
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IEA – OGRA NI CZA NIE EMI SJI CO2

I ZU ŻY CIA ENER GII
16 ma ja Mię dzy na ro do wa Agen cja Ener gii (IEA) opu bli ko -

wa ła ra port za ty tu ło wa ny „Ener ge tycz nie efek tyw ne bu dyn ki
– urzą dze nia chło dzą ce i grzew cze”. Agen cja uwa ża, że efek -
tyw ne ener ge tycz nie tech no lo gie, emi tu ją ce nie wiel kie lub ze -
ro we ilo ści CO2, mo gą istot nie ogra ni czyć zu ży cie ener gii
i emi sję CO2 w bu dyn kach go spo darstw do mo wych, uży tecz no -
ści pu blicz nej i ko mer cyj nych. „Oszczęd no ści” w kra jach
OECD oce nia się na 710 Mtoe ener gii i 2 Gt CO2, do ro ku 2050.
Tech no lo gie, dzię ki któ rym moż na uzy skać te wy ni ki obej mu ją
ko lek to ry sło necz ne, pom py cie pła, za sob ni ki ener gii ciepl nej
oraz wy twa rza nie ener gii i cie pła w sko ja rze niu.

Ra port sta no wi prze gląd do stęp nych w han dlu urzą dzeń słu -
żą cych do ogrze wa nia lub chło dze nia bu dyn ków, oraz no wych
tech no lo gii. Au to rzy prze wi du ją wzro sto wą ten den cję w ich
upo wszech nie niu. Do 2050 ro ku, udział pa liw ko pal nych
w ogrze wa niu po wierzch ni użyt ko wych i pod grze wa niu wo dy
mo że zo stać zmniej szo ny z dzi siej szej do mi nu ją cej po zy cji
do 5–20% (w za leż no ści od re gio nu). Śred nia efek tyw ność sys -
te mów chło dze nia mo że zwięk szyć się dwu krot nie. Oszczęd no -
ści ener gii mo gą zo stać osią gnię te w sto sun ko wo krót kim cza -
sie, gdyż wy ma ga ne tech no lo gie są już do stęp ne w sprze da ży,
a do dat ko wo sys te my ogrze wa nia i chło dze nia wy mie nia ne są
zwy kle co 7–30 lat.

IEA sza cu je, że licz ba za in sta lo wa nych pomp cie pła w go -
spo dar stwach do mo wych wzro śnie z oko ło 800 mln dzi siaj
do bli sko 3,5 mld do ro ku 2050. Moc urzą dzeń so lar nych do ro -
ku 2050 wzro śnie oko ło 25-krot nie, na to miast moc roz pro szo -
nych urzą dzeń pro du ku ją cych w sko ja rze niu ener gię elek trycz -
ną i cie pło bę dzie więk sza 45 ra zy. W roz pa try wa nym okre sie
po ło wa sys te mów do ogrze wa nia po miesz czeń i wo dy po sia dać
bę dzie zdol ność do ma ga zy no wa nia ener gii. 

W ce lu osią gnię cia wspo mnia nych wy żej ko rzy ści, IEA re ko -
men du je usu nię cie ba rier ryn ko wych zwią za nych z do stę pem
do no wo cze snych roz wią zań tech no lo gicz nych. Moż na to osią -
gnąć po przez wdro że nie pa kie tu stra te gii do ty czą cych roz wo ju
tech no lo gii, dzia łań in for ma cyj nych oraz po pra wy współ pra cy
mię dzy na ro do wej.

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 01-06-2011

RE DUK CJA GA ZÓW CIE PLAR NIA NYCH
W UE

W ma ju 2010 ro ku Ko mi sja Eu ro pej ska opu bli ko wa ła ko -
mu ni kat, któ ry do ty czył kon se kwen cji ogra ni cze nia emi sji ga -
zów cie plar nia nych o 30%, za miast obec nie przy ję te go po zio -
mu 20%, w tym prze no sze nia dzia łal no ści zwią za nych z emi -
sją po za UE (ang. car bon le aka ge). Do ku ment wzy wał UE
do jed no stron nej re duk cji ga zów cie plar nia nych o 30% do ro -
ku 2020, oraz do przy ję cia, do koń ca bie żą ce go ro ku, pro po -
zy cji ogra ni cze nia emi sji tych ga zów we wnątrz UE o 25%
do ro ku 2020, w spo sób spój ny z pla nem dzia łań do 2050 ro -
ku. Ko mu ni kat wy wo łał dys ku sję unij nych in sty tu cji na te mat
te go, czy dal sze ogra ni cza nie emi sji jest wła ści we, mi mo że
nie sta no wił for mal nej pro po zy cji zmia ny ce lów emi syj nych. 

Pra wie rok póź niej, w mar cu 2011 ro ku, Ko mi sja opu bli ko -
wa ła ko mu ni kat pod ty tu łem „Plan dzia łań dla kon ku ren cyj nej

ni sko emi syj nej go spo dar ki w ro ku 2050”. Do ku ment ten nie
okre ślał no wych ce lów do ro ku 2020 i pod trzy my wał wcze -
śniej sze sta no wi sko Ko mi sji, że ne go cja cje w spra wie re duk -
cji ga zów cie plar nia nych przez UE o 30% są moż li we tyl ko
pod wa run kiem, że za gra nicz ni part ne rzy przyj mą po dob ne
ce le.

Jesz cze w ma ju te go ro ku, Par la ment Eu ro pej ski za mie rzał
za twier dzić re zo lu cję wzy wa ją cą UE do moż li wie szyb kie go
przy ję cia za cel re duk cji ga zów cie plar nia nych na po zio -
mie 30% w sto sun ku do po zio mu emi sji z ro ku 1990. Osta tecz -
nie, 5 lip ca, po wnie sie niu przez gru pę 74 po słów po praw ki
zmie nia ją cej za sad ni czo wy dźwięk do ku men tu, Par la ment od -
rzu cił pro po zy cję jed no stron nej re duk cji emi sji ga zów cie plar -
nia nych przez UE o 30% do ro ku 2020.

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 06-06-2011, 11-07-2011

ZMIA NY NA HUR TO WYCH
RYN KACH ENER GII UE

26 ma ja Ko mi tet Par la men tu Eu ro pej skie go ds. Prze my słu,
Ba dań i Ener gii (ITRE) przy jął sta no wi sko do ty czą ce pro jek -
tu roz po rzą dze nia w spra wie in te gral no ści i trans pa rent no ści
ryn ku ener gii. Wy da ny przez Ko mi sję Eu ro pej ską w grud -
niu 2010 ro ku do ku ment ma re gu lo wać funk cjo no wa nie hur -
to wych ryn ków ener gii. For mal ne przy ję cie do ku men tu moż -
li we bę dzie we wrze śniu, pod czas gło so wa nia na se sji ple nar -
nej Par la men tu.

Roz po rzą dze nie ma za po bie gać nad uży ciom i ma ni pu la cjom
na ryn kach ga zu i ener gii elek trycz nej. W ce lu wdro że nia no -
wych za sad, Eu ro pej ska Agen cja ds. Współ pra cy Re gu la to rów
Ener gii (ACER) bę dzie gro ma dzić i mo ni to ro wać da ne do ty -
czą ce trans ak cji. Na stęp nie da ne bę dą prze ka zy wa ne do or ga -
nów kra jo wych, któ re w ra zie po trze by bę dą do ko ny wa ły
spraw dzeń i pro wa dzi ły dzia ła nia za rad cze. 

Głów ne zmia ny wpro wa dzo ne przez Par la ment Eu ro pej ski
do pro jek tu Ko mi sji do ty czy ły do pre cy zo wa nia de fi ni cji „in -
for ma cji we wnętrz nej” i „ma ni pu la cji ryn ko wej”. W szcze gól -
no ści przy ję to, że in for ma cja na te mat pla nów i stra te gii uczest -
ni ka ryn ku nie sta no wi in for ma cji we wnętrz nej. Eu ro po sło wie
za pro po no wa li po nad to har mo ni za cję kar za na ru sze nie no -
wych za sad oraz wy ko rzy sta nie ist nie ją cych struk tur or ga ni za -
cyj nych do ra por to wa nia. Od no śnie do har mo ni za cji za sad li -
cen cjo no wa nia uczest ni ków ryn ku hur to we go zde cy do wa no, że
uzy ski wa nie li cen cji unij nej bę dzie do bro wol ne.

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 10-06-2011

IN TE LI GENT NE
SIE CI DYS TRY BU CYJ NE

W dniach od 6 do 9 czerw ca b. r. we Frank fur cie od by ła
się 21. mię dzy na ro do wa kon fe ren cja po świę co na dys try bu cji
ener gii elek trycz nej. Kon fe ren cję zor ga ni zo wał Mię dzy na ro do -
wy Kon gres Przed się biorstw Dys try bu cji Ener gii Elek trycz nej
(fr. Congrès In ter na tio nal des Rése aux Elec tri qu es de Di stri bu -
tion). Spo tka nie zgro ma dzi ło 1200 uczest ni ków zwią za nych
z bran żą, a je go ce lem by ło m.in. omó wie nie za gad nień do ty -
czą cych in te li gent nych urzą dzeń po mia ro wych i pro jek tów in -
te li gent nych sie ci.

Energetyka na świecie



Przed sta wi cie le spół ek dys try bu cyj nych i re gu la to rów dys ku -
to wa li nad pro jek ta mi in te li gent nych sie ci oraz obec ny mi
i przy szły mi re gu la cja mi do ty czą cy mi przed się biorstw dys try -
bu cyj nych i ryn ku ener gii elek trycz nej. Pre zen to wa no rów nież
wy zwa nia sto ją ce przed bran żą w Niem czech oraz do świad cze -
nia z in te gra cji ryn ków pół noc nych. Pod kre śla no wio dą cą ro lę
spół ek dys try bu cyj nych w przy go to wa niu in fra struk tu ry po -
trzeb nej do osią ga nia ce lów funk cjo nal nych i śro do wi sko wych.
Pra wo daw stwo bę dzie od gry wać klu czo wą ro lę w nada wa niu
tem pa tym zmia nom. 

Eks per ci wska zy wa li, że re gu la cje eko no micz ne po win ny za -
chę cać spół ki dys try bu cyj ne do in we sto wa nia zgod nie w wy -
ma ga nia mi praw ny mi i ryn ku. Roz wią za nia obec ne skła nia ją te
przed się bior stwa do ogra ni cza nia kosz tów ope ra cyj nych, pod -
czas gdy po trzeb ne są in we sty cje w efek tyw ne tech no lo gie,
włą cza jąc w to in no wa cje.

Na dru gą po ło wę ro ku za po wie dzia no opu bli ko wa nie przez
Ra dę Eu ro pej skich Re gu la to rów Ener gii (CE ER) wy ni ków an -
kie ty, do ty czą cej sys te mu za chęt do roz wi ja nia in te li gent nych
sie ci.

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 16-06-2011

PLAN DZIA ŁAŃ NA RZECZ
IN TE GRA CJI PO JAZ DÓW

ELEK TRYCZ NYCH
Na zor ga ni zo wa nej przez kon sor cjum Grid for Ve hic le

(G4V) 30 czerw ca w Bruk se li kon fe ren cji, za pre zen to wa ne zo -
sta ły wy ni ki eu ro pej skie go pro jek tu ba daw cze go, któ re go
przed mio tem by ło prze ana li zo wa nie wpły wu ma so we go wpro -
wa dze nia do użyt ku po jaz dów elek trycz nych. Roz pa try wa no
m.in. za gad nie nia do ty czą ce opty ma li za cji in fra struk tu ry sie -
cio wej w kon tek ście in te li gent nych sie ci i efek tyw no ści ener -
ge tycz nej. W wy ni ku prze pro wa dzo nych prac, ja ko naj bar dziej
efek tyw ne z punk tu wi dze nia kosz tów, za re ko men do wa ne zo -
sta ło po wol ne za si la nie po jaz dów z in sta la cji do mo wych oraz
za pew nie nie do stę pu do pu blicz nych punk tów szyb kie go ła do -
wa nia. 

W ra mach Pro jek tu opra co wa ny zo stał plan dzia łań do ro ku
2020 i na ko lej ne la ta. Do ku ment za wie ra pro po zy cję po pra wy
in te gra cji po jaz dów za si la nych ener gią elek trycz ną po przez
dzia ła nia na szcze blu UE we współ pra cy z przed sta wi cie la mi
prze my słu sa mo cho do we go, pod ję cia dzia łań w za kre sie ste ro -
wa nia po bo rem ener gii przez po jaz dy elek trycz ne w ce lu unik -
nię cia nie po trzeb nych zmian w sie ciach elek tro ener ge tycz nych,
wdro że nia zin te gro wa nych na rzę dzi kon tro li po bo ru ener gii
przez te po jaz dy, a tak że wpro wa dze nia w ży cie wy ma gań do -
ty czą cych re gu la cji i in fra struk tu ry sie cio wej.

Pro jekt współ fi nan so wa ny był przez Ko mi sję Eu ro pej ską
w ra mach 7 Pro gra mu Ra mo we go. Na cze le kon sor cjum G4V
stoi RWE, któ re za pro si ło do udzia łu w pra cach przed sta wi cie -
li sze ściu naj więk szych spół ek dys try bu cyj nych w Eu ro pie
(EDF, EDP, EN DE SA, ENEL, RWE, Vat ten fall), oraz sze ściu
ośrod ków aka de mic kich (Chal mers, ECN, Im pe rial Col le ge
Lon don, RWTH Aachen, Tech ni sche Uni ver sität Do rt mund,
Uni ver si dad Po li tec ni ca de Va len cia).

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 07-07-2011

SYS TEM OB RO TU EMI SJA MI
W AU STRA LI

Au stra lij ski rząd w dniu 10 lip ca za po wie dział wpro wa dze nie
sys te mu ob ro tu emi sja mi, któ ry ma ob jąć 60% kra jo wej emi sji
ga zów cie plar nia nych i do ro ku 2020 ogra ni czyć ilość emi sji

o 5% w sto sun ku do po zio mu z ro ku 2000. Pro po zy cja w sierp -
niu mia ła tra fić do au stra lij skie go par la men tu, a ewen tu al ne
gło so wa nie spo dzie wa ne jest w li sto pa dzie b. r.

Zgod nie z za po wie dzia mi, pierw sze dzia ła nia po le gać bę dą
na wpro wa dze niu od 1 lip ca 2012 ro ku po dat ku w wy so ko -
ści 23 AUD (oko ło 17,3 EUR) za to nę wy emi to wa ne go dwu -
tlen ku wę gla. Po da tek ma być każ de go ro ku zwięk sza ny
o 2,5% po wy żej po zio mu in fla cji, a od 1 lip ca 2015 ro ku za stą -
pi go ce na zmien na, wy zna cza na w ra mach sys te mu han dlu
emi sja mi. Wa ha nia kur su upraw nień do emi sji bę dą ogra ni czo -
ne z do łu i z gó ry – do oko ło 20 AUD po wy żej pro gno zo wa nej
na ko lej ny rok ce ny upraw nień do emi sji wę gla na ryn ku mię -
dzy na ro do wym.

Do Sys te mu włą czo nych zo sta nie oko ło 500 pod mio tów,
m.in. wy twór ców ener gii, wy twór ców prze my sło wych i przed -
się biorstw prze twa rza ją cych od pa dy. Do ro ku 2020 ilość emi sji
ogra ni czo na zo sta nie o 160 mln t ekwi wa len tu CO2. W okre sie
obo wią zy wa nia sta łej ce ny za pra wa do emi sji nie bę dą wpro -
wa dzo ne li mi ty emi sji, póź niej po ja wią się ob ostrze nia. Li mit
na okres pierw szych 5 lat okre ślo ny zo sta nie 31 ma ja 2014 ro -
ku, na stęp nie każ de go ro ku war tość ta bę dzie ak tu ali zo wa na. 

Do cza su wpro wa dze nia zmien nej ce ny upraw nień nie bę dzie
moż li we sko rzysta nie z mię dzy na ro do wych cer ty fi ka tów oraz
nie bę dzie moż li wo ści sprze da ży upraw nień za gra ni cę. Od 1
lip ca 2015 ro ku au stra lij skie przed się bior stwa zy ska ją pra wo
do po kry wa nia 50% swo ich zo bo wią zań z wy ko rzy sta niem me -
cha ni zmów prze wi dzia nych w Pro to ko le z Kio to. Trans port sa -
mo cho do wy ob ję ty zo sta nie od ręb ny mi ure gu lo wa nia mi,
przy czym opła ta za emi sję ma być uję ta w po dat ku lub ak cy zie
na pa li wo.

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 20-07-2011

IN TE LI GENT NE MIA STA I GMI NY

21 czerw ca, Günther Oet tin ger, Ko mi sarz UE ds. Ener gii,
za ini cjo wał no wy eu ro pej ski pro jekt „In te li gent ne mia sta
i gmi ny”, do ty czą cy efek tyw no ści ener ge tycz nej miast przy -
szło ści. Pro jekt pro wa dzo ny bę dzie w ra mach pla nu Stra te gic
Ener gy Tech no lo gy (SET), a do je go wdro że nia po słu ży le gi -
sla cja na po zio mie UE oraz pro jek ty na po zio mie re gio nów
i miast. Mia sta i gmi ny bę dą mu sia ły prze pro wa dzić zmia ny
do ty czą ce in te li gent nej ko mu ni ka cji ma szyn, pro mo cji od na -
wial nych źró deł ener gii, roz wo ju stan dar dów tech nicz nych,
part ner stwa pu blicz no -praw ne go oraz od da nia ini cja ty wy spo -
łecz no ściom.

Dy rek cja Ge ne ral na ds. Ener gii za pre zen to wa ła wy ni ki kon -
sul ta cji pu blicz nych, do ty czą cych Pro jek tu. Więk szość z 300
od po wie dzi po twier dzi ła ko niecz ność przy ję cia kom plek so we -
go po dej ścia, obej mu ją ce go swym za kre sem bu dyn ki, trans port
pu blicz ny i sie ci elek tro ener ge tycz ne – wska zy wa ne ja ko ob -
sza ry prio ry te to we. Waż ne jest przy tym usta no wie nie wy mier -
nych ce lów, na po trze by mo ni to ro wa nia i po rów ny wa nia róż -
nych ini cja tyw. 

Ko mi sja Eu ro pej ska za po wie dzia ła, że 80 mln EUR zo sta nie
prze zna czo ne na pro jek ty de mon stra cyj ne do ty czą ce in te li gent -
nej in te gra cji miej skich tech no lo gii ener ge tycz nych w 12 wy -
bra nych mia stach, od wiel kich scen tra li zo wa nych ob sza rów
po zde cen tra li zo wa ne i ma łe mia sta wiej skie. W ra mach 7 Pro -
gra mu Ra mo we go kon sor cja miast i part ne rów re pre zen tu ją -
cych prze mysł bę dą mo gły ubie gać się o fun du sze na pro jek ty
do ty czą ce „zin te gro wa ne go za rzą dza nia miej ski mi prze pły wa -
mi ener gii”, obej mu ją cy mi go spo dar kę trans por tem, wo dą
i ście ka mi.

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 27-06-2011
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ENER GO IN STAL S.A. do ko nał in no wa cji na ska lę świa to -
wą. W swo im no wo pow sta łym Cen trum In no wa cyj nych
Tech no lo gii La se ro wych (CITL) w Po rę bie k. Za wier cia
(Ślą skie), ja ko pierw szy i je dy ny w świe cie wy ko rzy stu je

no wo cze sne tech ni ki spa wa nia la se ro we go do pro duk cji ko tłów
ener ge tycz nych i ich czę ści.

W dniu 6 czerw ca 2011 r. w ENER GO IN STAL S.A. w Po rę bie
do ko na no uro czy ste go otwar cia Cen trum In no wa cyj nych Tech no -
lo gii La se ro wych. Spół ka spe cja li zu ją ca się w pro duk cji i mon ta żu
naj wyż szej kla sy ko tłów i urzą dzeń dla ener ge ty ki prze my sło wej
i za wo do wej, uru cho mi ła Cen trum ofe ru ją ce nie stan dar do we roz -
wią za nia dla prze my słu w opar ciu o naj now sze tech no lo gie la se ro -
we. Jest to je dy ny te go ty pu obiekt w Eu ro pie. War tość tej in we sty -
cji się ga bli sko 32 mln zł, z cze go po nad 10 mln zł po zy ska no ze
środ ków unij nych w ra mach pro gra mu ope ra cyj ne go „In no wa cyj -
na Go spo dar ka”.

CITL to naj now sze i uni kal ne przed się wzię cie w ska li świa to -
wej. W ofer cie Cen trum znaj du je się:
• li nia do spa wa nia pa ne li ścian szczel nych z źró dła mi la se ro wy mi

o mo cy 2 x 12 kW;
• li nia do spa wa nia rur oże bro wa nych z źró dłem la se ro wym o mo -

cy 8 kW;
• zro bo ty zo wa ne sta no wi sko do cię cia i spa wa nia hy bry do we go

o prze strze ni ro bo czej 6 x 3 x 2 m;
• no wo cze sne akre dy to wa ne la bo ra to rium świad czą ce sze reg spe -

cja li stycz nych ba dań.

Pro duk cja re ali zo wa na w CITL od by wa się w opar ciu o wła sną
tech no lo gię ENER GO IN STAL S.A., wień cząc tym sa mym po -
nad 3 let ni okres prac ba daw czo-roz wo jo wych. Ba da nia nad po -
dob ny mi roz wią za nia mi pro wa dzą obec nie rów nież in ni wio dą cy
świa to wi pro du cen ci, jed nak ENER GO IN STAL ja ko pierw szy
prze pro wa dził te sty prze my sło we i zgło sił swo je roz wią za nia
do ochro ny pa ten to wej (6 wnio sków zgło szo nych na prze ło -
mie 2007 i 2008 ro ku).

Dzię ki wdro że niu in no wa cyj nej i pierw szej w świe cie tech no lo -
gii wy twa rza nia rur oże bro wa nych z wy ko rzy sta niem naj now szej
ge ne ra cji la se rów du żej mo cy, po wią za no dwie prze ciw staw ne ce -
chy pro duk tu i pro ce su, tj. uzy ska no bar dzo wy so ką ja kość pro duk -
tu przy jed no cze snym zwięk sze niu wy daj no ści pro ce su o 600%.
Ru ry że bro wa ne z że brem cią głym bądź na ci na nym, spa wa nym
na ca łej dłu go ści wy ko rzy sty wa ne są do pro duk cji no wo cze snych
ko tłów ener ge tycz nych, zwięk sza jąc ich spraw ność, a tym sa mym

zmniej sza jąc ich ga ba ry ty i cię żar. Pro duk cja rur od by wa się z wy -
ko rzy sta niem dwóch no wo cze snych w peł ni au to ma tycz nych li nii
o łącz nej dłu go ści 150 m, któ re wy po sa żo no w au to ma tycz ną li nię
do za bez pie cza nia an ty ko ro zyj ne go i pa ko wa nia rur po spa wa niu.

Po łą cze nie su per no wo cze snych la se rów du żej mo cy z tra dy cyj -
ną me to dą spa wa nia łu ko we go MAG, za owo co wa ła pierw szym
w świe cie wdro że niem in no wa cyj nej tech no lo gii spa wa nia hy bry -
do we go do pro duk cji ścian szczel nych. Zwięk szo no wy daj ność
pro ce su o 400 % oraz uzy ska no wy so kiej ja ko ści pro dukt, speł nia -
ją cy wszyst kie wy ma ga nia prze pi sów i norm, za rów no eu ro pej -
skich jak i świa to wych.

Efek tem za sto so wa nia tech no lo gii la se ro wych jest wpro wa -
dze nie na ry nek in no wa cyj nej gru py urzą dzeń ener ge tycz nych,
któ re w po nad 90% są wy twa rza ne tech ni ką la se ro wą. Uzy ska -
nie peł ne go prze to pu złą cza w pa ne lach ścian szczel nych, któ re
jest moż li we je dy nie przy za sto so wa niu tech nik la se ro wych, za -
pew nia pra wi dło wy prze pływ cie pła za rów no w ele men tach ko -
tłów i wpły wa bez po śred nio na spraw ność ca łe go ko tła. W ener -
ge ty ce za wo do wej wzrost o każ dy 1% spraw no ści urzą dze nia
prze kła da się na wzrost pro duk cji ener gii li czo ny w MW z ta kiej
sa mej ilo ści spa la ne go pa li wa, co ma ogrom ne zna cze nie eko no -
micz ne i eko lo gicz ne, a naj lep szym przy kła dem jest pierw szy
w świe cie ko cioł ener ge tycz ny spa wa ny tech ni ką la se ro wą dla
ECO OPO LE. 

Cen trum In no wa cyj nych Tech nik La se ro wych to nie tyl ko no wo -
cze sne w peł ni zauto ma ty zo wa ne i zro bo ty zo wa ne li nie, ale do dat -
ko wo su per no wo cze sne akre dy to wa ne la bo ra to rium ba dań nie nisz -
czą cych i nisz czą cych, któ re umoż li wia szyb ki do stęp do wy ni ków
ba dań w za kre sie opra co wy wa nia no wych tech no lo gii.
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4. Far my wia tro we na mo rzu (of fsho re)

Od wie lu lat za uwa żo no, że w stre fie przy brzeż nej wie lu mórz

i oce anów wiatr wie je przez dłuż sze okre sy niż na lą dzie i jest bar -

dziej sta bil ny. Przy czy ną ta kie go sta nu rze czy jest brak za wi ro -

wań wy wo ła nych na lą dzie la sa mi, wznie sie nia mi, bu dyn ka mi itp.

Stan ten jest do sta tecz nie do brze po twier dzo ny wy ni ka mi ba dań

od po wied niej ko mi sji eu ro pej skiej [11] i jest przed sta wio ny na ry -

sun ku nr 21.

Z da nych na ry sun ku nr 21 wy ni ka, że elek trow nia of fsho re mo że

pra co wać mniej wię cej dwa ra zy dłu żej z peł ną mo cą niż elek trow -

nia wia tro wa on sho re. Jest to bar dzo in te re su ją ce z punk tu wi dze nia

sta bil nej pra cy oraz z po wo dów eko no micz nych. Do dat ko wo oka zu -

je się, że far my wia tro we of fsho re ze wzglę du na do stęp ność du żych

po wierzch ni do bu do wy mo gą być bu do wa ne na znacz nie więk sze

mo ce. Przy pa dek ta ki zo stał przed sta wio ny na ry sun ku nr 22 [6].

Na ry sun ku nr 22 prze sta wio na jest kon cep cja bu do wy bar dzo

du żych (roz le głych) farm wia tro wych od mo cy 3200 do po -

nad 4500 MW. Oczy wi ście dla re ali za cji po łą czeń ko lej nych farm

wia tro wych z ich GPZ nie ma in nej moż li wo ści niż za sto so wa no,

a mia no wi cie po łą cze nia ka blo we. Z po wo du opty ma li za cji ka bli

lo kal ne kom pen sa to ry umiesz czo ne w lo kal nych GPZ mo gą z ła -

two ścią kom pen so wać zmia ny mo cy bier nej każ dej elek trow ni

wy wo ła ne zmia ną pręd ko ści wia tru. Pro ble my za czy na ją się do -

pie ro, je śli od le gło ści lo kal nych GPZ far my od brze gu wzra sta ją.

Jed no cze śnie, je śli to wa rzy szy te mu znacz ny wzrost prze ka zy wa -

nej mo cy. Zgod nie z pro po zy cją przed sta wio ną na ry sun ku nr 22

po łą cze nie mię dzy brze giem a lo kal ną GPZ far my na mo rzu pro -

po nu je się zre ali zo wać przy po mo cy in sta la cji GIL. Przy nie zbyt

dłu gich od le gło ściach na lą dzie pro po nu je się za sto so wa nie li nii

HVAC (po wietrz na sieć prze sy ło wa wy so kie go na pię cia). Do prze -

sy łu po nad 400–600 km pro po nu je się wy ko rzy sta nie in sta la cji

prze sy ło wych prą dem sta łym (HVDC). In te re su ją cym jest to, że

każ dy ko niec li nii prze sy ło wej pro po nu je się wy po sa żyć w in sta la -

cje FACTS. Mo że ona być po trzeb na do sta bi li za cji na pię cia

w punk cie do ce lo wym do sta wy ener gii elek trycz nej. 

5. Co to jest GIL
Od po wiedź na py ta nie przed sta wio ne w ty tu le roz dzia łu przed -

sta wia ry su nek nr 23.

Na ry sun ku 23 przed sta wio no prze krój „prze wo du” GIL – (ang.

Gas In su la ted Trans mis sion li ne). Do dat ko wo przed sta wio no też

waż niej sze pa ra me try prze wo du GIL. Hi sto rycz nie pierw sza in sta -

la cja ty pu GIL zo sta ła wy ko na na przez fir mę Sie mens, ja ko in sta -

la cja wy pro wa dze nia mo cy z elek trow ni wod nej Schluch see

w Niem czech [4]. Mia ła dłu gość 570 m i róż ni cę po zio mów

≈ 160 m. Pa ra me try elek trycz ne elek trow ni by ły 420 kV i 2500 A.

Od te go cza su wy ko na no wie le ta kich in sta la cji. In for ma cje na ten

te mat, moż na zna leźć w [4, 10]. 

Ry su nek nr 24 przed sta wia ko pię ta kiej ta be li za czerp nię tej z [4].

Na pod sta wie tej ta be li moż na po rów nać róż ne da ne do ty czą ce

trzech li nii 400 kV. Z przed sta wio nych da nych w ta be li – ry su nek

nr 24 wy ni ka, że li nia GIL po sia da naj lep sze pa ra me try tech nicz ne

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 II

Ry su nek nr 21. Ma pa in ten syw no ści ilo ści go dzin wia tru w Eu ro pie [8]

Ry su nek nr 22. Kon cep cja wy pro wa dze ni mo cy z du żych farm of fsho re [7]

Ry su nek nr 23. Prze krój prze wo du GIL
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i wła sno ści eks plo ata cyj ne w po rów na niu do li nii ka blo wej i za -

wie szo nej. Bar dzo waż ną do dat ko wą wła sno ścią jest ge ne ro wa nie

znacz nie mniej szych war to ści pól elek tro ma gne tycz nych przez

GIL w cza sie pra cy w po rów na niu z li nia mi za wie szo ny mi i ka blo -

wy mi. Po rów na nie to przed sta wio no na ry sun ku nr 25.

Wła sność ta jest nie tyl ko waż na ze wzglę du na od dzia ły wa nie

na zdro wie czło wie ka, ale tak że ze wzglę dów tech nicz nych [4, 10].

Ozna cza to mniej sze za kłó ce nia dzia ła ją ce na ka ble ste ru ją ce far -

my. Mo gą one być za in sta lo wa ne w tym sa mym tu ne lu ka blo wym. 

Na za koń cze nie roz dzia łu o GIL zo sta ną po da ne dwa ry sun ki

nr 26 i 27, któ re przed sta wia ją spo sób ukła da nia w zie mi i pod łą -

cze nia in sta la cji GIL z apa ra tu rą sta cyj ną. Do dat ko wo na ry sun -

kach za miesz czo no zdję cia z dwóch in sta la cji GIL w Bang ko ku  –

Taj lan dia i Chi nach.

6. Sie ci prze sy ło we HVDC
Dru gim moż li wym urzą dze niem słu żą cym do prze ka zy wa nia

ener gii z far my wia tro wej w głąb lą du zgod nie z [4, 9, 10] mo gą być

sie ci prze sy ło we HVDC. Ry su nek nr 28 przed sta wia sche mat blo -

ko wy li nii prze sy ło wej HVDC. Za miesz czo ne na ry sun ku do dat ko -

we wy ja śnie nia po zwa la ją le piej zro zu mieć dzia ła nie li nii [4, 9].

Za sto so wa nie sie ci HVDC cią gle wzra sta co przed sta wia ry su -

nek nr 29. Wię cej na ten te mat moż na zna leźć w [4, 9]. 

Na ry sun ku nr 29 wy punk to wa no naj waż niej sze re ali zo wa ne

obec nie funk cje sie ci HVDC [9]. Jed ną z waż niej szych obec nie

jest łą cze nie źró deł OZE do sie ci ener go elek trycz nej. Ukła dy prze -

sy ło we HVDC moż na bu do wać dzi siaj w róż nych ukła dach po łą -

czeń. Jest to przed sta wio ne na ry sun ku nr 30. 

Każ da z in sta la cji HVDC w przy pad ku wy ko na nia z uży ciem ty -

ry sto rów ma sche mat, któ ry przed sta wia ry su nek nr 31. 

Ry su nek nr 25. Po rów na nie ge ne ro wa nych pól ma gne tycz nych przez GIL i po zo -
sta łe li nie HV

Ry su nek nr 26. Przy kład ukła da nia in sta la cji GIL w zie mi i przy kła do wa in sta la cja
w Taj lan dii

Ry su nek nr 28. Wy ja śnie nie czym jest li nia prze sy ło wa HVDC

Ry su nek nr 29. Ob sza ry za sto so wań sys te mów HUDC

Ry su nek nr 27. Przy kła do we po łą cze nie in sta la cji GIL ze sta cją elek tro ener ge -
tycz ną – pra wa część ry sun ku. Le wa część – no wa sta cja w Chi nach

VPE cable
2XS(FL)2Ya

1 x 2500,
cross

bonding

Overhead
line

4 x 240/40
Al/St

GILa

520/180

Rated voltage (kV)
Thermal limit load (MVA)
Overload (60 min)
Reactive power compensation
Max. induction in (µT) at 2 x 1000
MVA at ground level
Thermal system lossesb at 1000
MVA (W/m)
External influences (environment,
animals)
Behavior in case on fire

Damage to neighboring phases
in event of failure
Maintenance

400
1080

1.2 times
Needed

29

71

No

Fire load
with plastic

Possible

Maintenance
freec

400
1790

1.2 times
Not needed

23,5

194

Yes

No
additional
fire load
Possible

Needed

400
1790

1.5 times
Needed

1.4

71

No

No
additional
fire load

Not possible

Maintenance
freec

Ry su nek nr 24. Ta be la 18.9 przed sta wia ją ca dla po rów na nia pa ra me try li nii ka -
blo wej i za wie szo nej z pa ra me tra mi li nii GIL

TABLE 18.9 Comparison of Different 400-kV Transmission Systems
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Na ry sun ku nr 31 wy mie nio no do dat ko wo waż niej sze wa dy ukła -

dów ty ry sto ro wych. Wa dy ukła dów ty ry sto ro wych HVDC wy mie -

nio ne na ry sun ku nr 31 moż na wy eli mi no wać sto su jąc od po wied nie

ukła dy kom pen su ją ce co przed sta wio no na ry sun ku 32 i 33.

Przed sta wia ją one od po wied nie sche ma ty sy mu la cyj ne pro stow -

ni ka i fa low ni ka ty ry sto ro we go, któ re wcho dzą ja ko głów ne czę ści

ukła du prze sy ło we go HVDC. Sto su jąc zgod nie z su ge stia mi

przed sta wia ny mi na ry sun kach nr 32 i 33 od po wied nie ukła dy fil -

trów pa syw nych po bie ra ny z sie ci i od da wa ny do sie ci przez ukła -

dy ty ry sto ro we prąd ma prze bieg si nu so idal ny. Wy ni ki sy mu la cji

przed sta wio ne na ry sun kach nr 34 i 35 po twier dza ją wy żej po sta -

wio ne spo strze że nie. 

Obec nie wraz z dy na micz nym roz wo jem ener go elek tro nicz nych

ele men tów mo cy (róż ne go ro dza ju no wych tran zy sto rów), moż na

ocze ki wać, że ukła dy tran zy sto ro we bę dą wy pie ra ły ukła dy ty ry -

sto ro we. Dzi siaj dzie je się tak w po zio mie mo cy do oko ło 300

MW. In sta la cje więk szych mo cy są obec nie ty ry sto ro we.

7. No we ten den cje w roz wo ju
farm wia tro wych

No we ten den cje uno wo cze śnia nia ob wo dów elek trycz nych farm

wia tro wych po le ga ją na za sto so wa niu co raz więk szej ilo ści ob wo -

dów prą du sta łe go, głów nie prze twor nic DC/DC. Sche mat pierw -

sze go roz wią za nia po ka za no na ry sun ku nr 36. W oma wia nym roz -

wią za niu na pię cie wyj ścio we pro stow ni ka ge ne ra to ra elek trow ni

jest bez po śred nio pod no szo ne przez pierw szą prze twor ni cę

DC/DC do po zio mu na pię cia śred nie go tj. 30 kV. Na stęp nie po -

ziom na pię cia pod no szo ny jest po przez dru gą prze twor ni cę

DC/DC do po zio mu kil ku set kV. Za le tą tej kon cep cji, jest moż li -
Ry su nek nr 32. Sche mat sy mu la cyj ny do ba da nia in sta la cji pro stow ni ka sie ci
HVDC

Ry su nek nr 33. Prze bie gi prą dów otrzy ma ne w wy ni ku sy mu la cji ukła du pro stow -
ni ka sie ci HVDC

Ry su nek nr 31. Sche mat peł ne go tran zy sto ro we go ukła du HVDC i naj waż niej sze
wa dy elek trycz ne

Ry su nek nr 35. Prze bie gi prą dów otrzy ma ne w cza sie sy mu la cji ukła du fa low ni -
ka sie ci HVDC

Ry su nek nr 34. Sche mat sy mu la cyj ny fa low ni ka sie ci HVDC wraz z fil trem pa syw -
nym

Ry su nek nr 30. Róż ne ukła dy po łą czeń sie ci HVDC
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wość uży cia ni sko na pię cio wych ge ne ra to rów w elek trow niach

wia tro wych. Wa dą jest za sto so wa nie dwu prze twor nic DC/DC, co

pro wa dzi do ob ni żo nej spraw no ści oraz więk szych kosz tów. Po -

nad to, w ta kiej kon cep cji po trzeb na jest więk sza ilość prze twor nic

w po rów na niu do obec nie sto so wa nych kon struk cji elek trow ni

wia tro wych z wie lo po zio mo wy mi prze kształt ni ka mi ener go elek -

tro nicz ny mi.

Ko lej na kon cep cja po ka za na jest na ry sun ku nr 37. W tym przy -

pad ku, ener gia jest prze ka zy wa na bez po śred nio z pro stow ni ka ge -

ne ra to ra do punk tu zbior cze go. Na stęp nie na pię cie jest pod no szo -

ne do po zio mu na pię cia wy so kie go. Wa dą ta kie go roz wią za nia jest

to, iż je dy nie ge ne ra to ry i pro stow ni ki śred nie go na pię cia mo gą

być tu uży wa ne. Za le tą ta kie go roz wią za nia jest to, iż wy stę pu je

tu taj tyl ko jed na prze twor ni ca DC/DC.

Ry sun ki nr 38 i 39 po ka zu ją roz wią za nia, gdzie wy ko rzy sty wa -

na jest tyl ko jed na prze twor ni ca DC/DC pod no szą ca na pię cie.

W po rów na niu z roz wią za nia mi za pre zen to wa ny mi na ry sun -

kach 36 i 37 jest to sys tem z roz pro szo ny mi prze twor ni ca mi

DC/DC. Dla te go też na pię cie jest pod wyż sza ne bez po śred nio

w każ dej elek trow ni wia tro wej do po zio mu prze sy ło we go. Pod -

czas gdy roz wią za nie za pre zen to wa ne na ry sun ku 38 uży wa prze -

twor nic DC/DC w ce lu pod nie sie nia na pię cia do kil ku set ki lo wol -

tów, roz wią za nie za pre zen to wa ne na ry sun ku nr 39 uży wa po łą -

cze nia sze re go we go pro wa dząc to niż sze go współ czyn ni ka

wzmoc nie nia na pię cia po szcze gól nych prze twor nic DC/DC (niż -

sze na pię cie wyj ścio we prze twor ni cy). Prze wa gą opi sa nych tu taj

sys te mów roz pro szo nych jest po je dyn cza prze twor ni ca DC/DC.

Jed nak że, wa da mi są zre du ko wa na wy daj ność prze twor ni cy, z po -

wo du zmien ne go współ czyn ni ka wzmoc nie nia na pię cia, bar dziej

skom pli ko wa ny sys tem ste ro wa nia i kon tro li oraz zwięk szo na

ilość ener go elek tro nicz nych ele men tów łą cze nio wych w każ dej

elek trow ni.

Kon cep cja z ry sun ku nr 39 za słu gu je na więk sze za in te re so wa -

nie z po wo du moż li wo ści za sto so wa nia prze twor nic na niż sze na -

pię cia, co uła twia ich prak tycz ną re ali za cję. Po sta no wio no na to -

miast prze pro wa dzić sy mu la cje dzia ła nia ukła du po łą czo nych

wie lu (sze ściu) elek trow ni. Sche mat ukła du przed sta wia ry su nek

nr 40. Te sty wy ka za ły, że moż li wa jest współ pra ca te go ukła du

Ry su nek nr 36. Kon fi gu ra cja 1: Po dwój ne prze kształ ca nie na pię cia DC

Ry su nek nr 37. Kon fi gu ra cja 2: Jed na cen tral na prze twor ni ca DC/DC

Ry su nek nr 39. Kon fi gu ra cja 4: Roz pro szo ne prze twor ni ce DC/DC po łą czo ne
sze re go wo

Ry su nek nr 38. Kon fi gu ra cja 3: Roz pro szo ne prze twor ni ce DC/DC

Ry su nek nr 40. Kon fi gu ra cja 4: Sche mat po łą cze nia po szcze gól nych ge ne ra to -
rów wraz ze ste ro wa niem opóź nie niem ich przy łą cze nia (sche mat zo stał wy ge -
ne ro wa ny w pro gra mie PSIM, część ele men tów zo sta ła przed sta wio na w spo sób
ide owy
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z SEE, co przed sta wia ry su nek nr 41, gdzie moż na za ob ser wo wać

wyj ścio wy prze bieg prą du i mo cy wyj ścio wej fa low ni ka zsyn -

chro ni zo wa ne go z sie cią. Dru gim do wo dem po praw no ści dzia ła -

nia te go ukła du jest ry su nek nr 42, na któ rym po ka za na jest pra -

wi dło wa syn chro ni za cje fa low ni ka z sie cią (SEE). Kształt prą du

wyj ścio we go fa low ni ka jest w nie wiel kim stop niu od kształ co ny,

od kształ ce nia te moż na zre du ko wać sto su jąc od po wied nie fil try

pa syw ne.

8. Za koń cze nie
Nie ule ga dzi siaj żad nej wąt pli wo ści, że za sto so wa nie źró deł

OZE w po kry ciu za po trze bo wa nia na ener gię elek trycz ną bę dzie

sta le ro sło. Szcze gól nie bę dzie wzra sta ła licz ba in sta lo wa nych

elek trow ni wia tro wych.

Ze wzglę du na bar dzo ko rzyst ne wła sno ści wia tru na te re nach

przy brzeż nych moż na ocze ki wać wzro stu ten den cji bu do wy farm

of fsho re.

Wy da je się, że wpro wa dze nie na peł ną ska lę ukła dów prze twor -

nic i prze sy ła nia bu do wa nych w opar ciu o in sta la cje prą du sta łe go

zmie ni bar dzo po dej ście do bu do wy farm wia tro wych w szcze gól -

no ści in sta la cji of fsho re.

Na za koń cze nie, na le ży stwier dzić, że peł ne wy ko rzy sta nie

ener gii pro du ko wa nej z wia tru, bę dzie moż li we przez wpro wa dze -

nie za sob ni ków ener gii. Bę dzie to wy ma ga ło nie tyl ko bu do wy no -

wych li nii prze sy ło wych, ale ca łe go no we go sys te my ste ro wa nia,

któ ry uspraw ni bar dziej pra cę ca łe go sys te mu elek tro ener ge tycz -

ne go.

Spis literatury przy części I,
w poprzednim numerze „PE”.

Ry su nek nr 41. Kon fi gu ra cja 4: Wy kres prze bie gów prą du wyj ścio we go jed nej
z faz (ILA) oraz mo cy ca łe go ukła du prze ka zy wa nej do sie ci (W_15_W)

Ry su nek nr 42. Kon fi gu ra cja 4: Prze bieg przed sta wia ją cy syn chro ni za cje prą du
z fa low ni ka z na pię ciem sie ci dla nie wiel kiej mo cy oraz mo cy rów nej mo cy mak -
sy mal nej (war tość na pię cia zo sta  ła ob ni żo na przez prze kład nik do po zio mu war -
to ści prą du)
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