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

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

Gdy przystępowaliśmy już do „sprzątania po kryzysie” z lat 2008–2009, w mijającym roku powrócił on ze znacznym
natężeniem. Jest to kryzys bardziej w sferze finansów niż realnej gospodarki, jednak rzutuje na tę ostatnią, choć w przypadku Polski
w stopniu mniejszym niż ma to miejsce w innych krajach. Nawrót kryzysu nie osłabił ani też nie przewartościował wyzwań jakie
stoją przed polskim sektorem elektroenergetycznym.

Jednym z najważniejszych jest problematyka redukcji emisji CO2. Wydaje się, że ambicje klimatyczne UE w tym względzie są
nadmierne, zwłaszcza w odniesieniu do takiego kraju jak Polska, w którym energetyka „na węglu stoi”. Nie uwzględniają bowiem
konsekwencji rynkowych, społecznych, obciążeń inwestycyjnych, niekiedy trudnych do udźwignięcia i, wreszcie, tego, że inne kraje nie
bardzo kwapią się do podążania drogą wyznaczoną przez UE. Powinniśmy budować gospodarkę niskoemisyjną, rozwijać
innowacyjne technologie, ale w sensownym czasie i po sensownych kosztach. Nie należy także przesadzać z restrykcyjną polityką

dotyczącą przemysłów energochłonnych. Konsekwencją może być bowiem przeniesienie
tych przemysłów do krajów o niższej cenie energii – z oczywistymi dla nas skutkami.

Długo oczekiwany program inwestycyjny w polskiej elektroenergetyce, wydaje się
z wolna ruszać, wiele bowiem planowanych inwestycji zaczyna wkraczać w fazę
przetargów. W kraju planowana jest budowa 7 elektrowni na parametry
nadkrytyczne. W projektach tych do dziś nie rozwiązano problemu defektów
technicznych w jednym z kluczowych elementów. Izba uczestniczy w procesie
poszukiwania źródeł tego problemu i metod zaradzenia mu. Pozytywne efekty wydają
się bliskie. Nowe inwestycje to jedno, drugie zaś to rehabilitacja wyeksploatowanych
bloków i przedłużenie ich czasu pracy. Izba wspiera wdrożenie tej koncepcji do
praktyki, podobnie jak rozwój odnawialnych źródeł energii.

Wydobycie gazu łupkowego to nie tylko wielka szansa dla Polski, ale z czasem także
dla naszej elektroenergetyki. Trzeba sobie jednak uzmysłowić, że „nie mamy co liczyć
w Europie na przyjaciół przy eksploatacji gazu łupkowego”. Musimy w tej materii
„robić swoje”, bacząc przede wszystkim na własny interes.

W mijającym roku IGEiOŚ wspierała swą wiedzą i doświadczeniem działania
zmierzające do tworzenia korzystnych warunków dla funkcjonowania polskiej
elektroenergetyki. Zorganizowaliśmy w 2011 roku wiele szkoleń i konferencji, podczas
których zajmowaliśmy się m.in. próbą odpowiedzi na kluczowe dla branży pytania.
Uczestniczyliśmy także w wielu targach.

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

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

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

Dariusz Lubera
Prezes Izby Gospodarczej Energetyki

i Ochrony Środowiska

Sła wo mir Kry stek
Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej

Energetyki i Ochrony Środowiska
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Ener gia jest krwio bie giem na sze go spo łe czeń stwa. Na sze ży cie
jest nie do po my śle nia bez nie za wod nych i przy stęp nych ce no -
wo do staw ener gii: ener gii elek trycz nej, cie pła i pa liw. Ni gdy
wcze śniej świat nie po trze bo wał ty le ener gii: uży wa my pra wie

dwa ra zy ty le co w 1980 ro ku. Je śli ta ten den cja się utrzy ma, trud no
bę dzie unik nąć po waż ne go kry zy su ener ge tycz ne go, łącz nie z prze -
rwa niem do staw ener gii elek trycz nej, ben zy ny lub nie do bo rem ga zu.

Nie mo że my so bie po zwo lić na cze ka nie
Wy zwa nia w dzie dzi nie ener ge ty ki są jed nym z naj ważniejszych te -

stów, jakie mu si zdać Eu ro pa. Na sza kon ku ren cyj ność go spo dar cza za -
le ży od w peł ni nie za wod nych do staw ener gii i fi zycz nej do stęp no ści
pro duk tów i usług ener ge tycz nych po przy stęp nych ce nach. Mu si my
rów nież dzia łać te raz, aby za po bie gać glo bal ne mu ocie ple niu. Jed no -
cze śnie, ro śnie kon ku ren cja na po zio mie świa to wym, po tę gi ta kie jak
In die czy Chi ny do ma ga ją się więk sze go udzia łu w świa to wych za so -
bach ener gii... i in we stu ją na dużą skalę w no we tech no lo gie ener ge -
tycz ne. Ro sną ca za leż ność UE od im por tu z kra jów trze cich, w szcze -
gól no ści ro py naf to wej (85%) i ga zu (65%) jest nie po ko ją ca. Wszyst -
kie te wy zwa nia mu szą być ad re so wa ne i wy ma ga ją zde cy do wa nych
dzia łań. Re ce sja go spo dar cza, brak od po wied nie go po ro zu mie nia do -
ty czą ce go zmian kli ma tycz nych, szyb ko ro sną ce za po trze bo wa nie
na ener gię w kra jach roz wi ja ją cych się i sto sun ko wo wy so ka ce na ener -
gii od na wial nej – do dat ko wo utrud nia ją na sze za da nia.

W cią gu naj bliż szych 20 lat mu si my za in we sto wać w ener getykę
oko ło jed ne go bi lio na eu ro, bez wzglę du na to, co się sta nie. Je że li za -
in we stu je my mą drze, bę dzie my mo gli roz wi jać no we źró dła ener gii,
roz bu do wać sie ci do staw, zwięk szyć wy ko rzy sta nie od na wial nych
źró deł ener gii i zna czą co zmniej szyć zu ży cie ener gii. Ale to wy ma ga
od waż nych de cy zji te raz.

No wa stra te gia na na stęp ną de ka dę
Dla te go Ko mi sja Eu ro pej ska pro po nu je am bit ną stra te gię na naj bliż -

sze la ta, któ ra stworzy jed no li ty krę go słup eu ro pej skie go ryn ku ener gii
i „zeu ro pe izu je” po li ty kę ener ge tycz ną w ca łej UE. Po li ty ki kra jo we nie
wy star czą już, aby umoż li wić sil ne oży wie nie go spo dar cze i utrzy mać
nasz do bro byt. Każ da de cy zja pod ję ta przez jed no pań stwo człon kow -
skie, ma wpływ na in ne. Zde cen tra li zo wa ne ryn ki pod ko pu ją bez pie -
czeń stwo do staw i ogra ni cza ją ko rzy ści wy pły wa ją ce z uczci wej kon ku -
ren cji, pod czas gdy na sze in we sty cje w przy szłość bę dą je dy nie opła cal -
ne i efek tyw ne na ryn ku kon ty nen tal nym. Nie bę dzie cu dów. Mu si my
pro mo wać wspól ną po li ty kę ener ge tycz ną słu żą cą na szym wspól nym
ce lom: kon ku ren cyj no ści, zrów no wa że niu i bez pie czeń stwu do staw.

Wi dzę pięć fi la rów dzia łań da ją cych ko rzy ści wszyst kim pań stwom
człon kow skim i oby wa te lom.

Kon cen tra cja na oszczęd zaniu ener gii
Po pierw sze – ist nie je ogrom ny, nie wy ko rzy sta ny po ten cjał moż li -

wo ści oszczę dza nia ener gii, któ ry mógł by ogra ni czyć wy dat ki osób fi -
zycz nych jak i przed się biorstw na energię. Wo bec zo bo wią zań dra -
stycz ne go zmniej sze nia emi sji i aby osią gnąć cel zwięk sze nia efek -
tyw no ści ener ge tycz nej o 20% do ro ku 2020, moż na li czyć, że po śred -
nio wpłynie to na oszczę dza nie ener gii, zmniej sze nie ilo ści od pa dów
i utrzy ma nie kon ku ren cyj no ści. Sza cun ki po ka zu ją, że śred nia
oszczęd ność ener gii w go spo dar stwie do mo wym mo że wy no sić
do 1000 euro rocz nie. Aby to osią gnąć, mu si my roz wi jać naj lep sze
spo so by oszczę dza nia ener gii, zu ży wać ener gię efek tyw niej i za sto so -
wać sku tecz ne ku te mu na rzę dzia. W tym ce lu Ko mi sja za pro po no wa -

ła w tym ro ku no wy Plan Dzia łań nad Efek tyw no ścią Ener ge tycz ną
oraz Dy rek ty wę ESD (Ener gy Sa vings Di rec ti ve) ob ja śnia ją ce cel
oszczę dza nia ener gii i wska zu ją ce in no wa cyj ne roz wią za nia w za kre -
sie dzia łań na tych mia sto wych i dłu go ter mi no wych, zwłasz cza w bu -
dow nic twie i trans por cie. W pierw szej ko lej no ści po win ni śmy sku pić
się na wła dzy pu blicz nej, któ ra mo że da wać przy kład i sto so wać kry -
te ria efek tyw no ści ener ge tycz nej we wszyst kich za mó wie niach pu -
blicz nych na ro bo ty bu dow la ne, usłu gi lub pro duk ty.

Sil nie zin te gro wa ny
Eu ro pej ski Jed no li ty Ry nek Ener gii

Jed no li ty ry nek ener gii mu si być w peł ni zin te gro wa ny. Ry nek eu -
ro pej ski ofe ru je od po wied nią ska lę, aby za pew nić do stęp do za so bów
i uza sad nić ogrom ne in we sty cje, któ re są po trzeb ne. Nie po win ni śmy
już dłu żej to le ro wać ba rier, któ re utrud nia ją prze pływ ener gii
w UE. Przej ścia gra nicz ne mo gą za gra żać ko rzy ściom wy pły wa ją cym
z jed no li te go ryn ku, kon ku ren cyj no ści na sze go prze my słu i za spo ka -
ja niu pod sta wo wych po trzeb wszyst kich na szych oby wa te li. Uczci wa
kon ku ren cja, wy so ka ja kość usług i swo bod ny do stęp mu szą być za -
gwa ran to wa ne. Peł ne i wła ści we sto so wa nie prze pi sów UE jest ko -
niecz no ścią. Ale ist nie nie od po wied niej in fra struk tu ry jest wa run kiem
si ne qua non. Już czas, aby ener gia mia ła ogól no eu ro pej ską in fra struk -
tu rę po rów ny wal ną do in nych sek to rów pu blicz nych, ta kich jak te le -
ko mu ni ka cja i trans port, któ re już od daw na po sia da ją do sko na łą in -
fra struk tu rę. Do 2015 ro ku żad ne pań stwo człon kow skie nie po win no
być od izo lo wa ne od eu ro pej skie go ryn ku we wnętrz ne go w za kre sie
do staw ener gii. Ozna cza to, że mu si my skon cen tro wać na sze wy sił ki
na kon kret nych pro jek tach nie zbęd nych do osią gnię cia na szych ce -
lów: so li dar ność, po łą czo ny ry nek, no we moż li wo ści za si la nia, „in te -
li gent ne sie ci” i pro duk cja na wiel ką ska lę z od na wial nych źró deł,
ener gii a do stęp na dla wszyst kich, po kon ku ren cyj nych ce nach. Mu si -
my też bu do wać no we ru ro cią gi – ta kie jak Na buc co – aby zróż ni co -
wać i wzmoc nić na sze do sta wy ga zu. UE ma za po cząt ko wać te   in we -
sty cje i stwo rzyć po trzeb ne in stru men ty uatrak cyj nia ją ce in we sty cje.

W pierwszej kolejności – oby wa te le
Nasze wy sił ki po win ny za wsze sku piać się na tym, ja ki wpływ ma -

ją te dzia ła nia na oby wa te li. Kon su men ci po win ni ko rzy stać z więk -
sze go wy bo ru i no wych moż li wo ści. Po li ty ka ener ge tycz na mu si stać
się bar dziej przy ja zna dla kon su men ta, a to bę dzie wy ma ga ło więk szej
przej rzy sto ści i in for ma cji. Chciał bym, aby wszyst kie na rzę dzia, ta kie
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jak Con su mer Check List, by ły ulep sza ne i znacz nie sze rzej sto so wa -
ne. Ozna cza to rów nież, że wszy scy kon su men ci po win ni za wsze ko -
rzy stać z pra wa do za spo ko je nia pod sta wo wych po trzeb ener ge tycz -
nych, w tym rów nież w cza sie kry zy su do staw.

Po li ty ka ener ge tycz na UE ma rów nież na ce lu osią gnię cie więk szej
przej rzy sto ści, zwięk sze nie do stę pu do lep szej ja ko ści in for ma cji, po -
pra wę funk cjo no wa nia ryn ku de ta licz ne go, roz wój od po wied niej in -
fra struk tu ry i sie ci bez pie czeń stwa dla za gro żo nych kon su men tów. Są
to do dat ko we dzia ła nia, sta ła tro ska UE o zwięk sze nie bez pie czeń stwa
i ochro ny pro duk cji oraz prze twa rza nia ener gii. Obec nie UE re pre zen -
tu je war tość do da ną dla wszyst kich oby wa te li po przez za pew nie nie,
że we wszyst kich pań stwach człon kow skich w dzie dzi nie bez pie czeń -
stwa ją dro we go, mor skich złóż ro py i ga zu, czy roz woju no wych tech -
no lo gii ener ge tycz nych, bę dą sto so wa ne naj wyż sze stan dar dy. Mu si -
my trzy mać się ob ra ne go kur su i na dal być czuj ni.

W kie run ku zmian tech no lo gicz nych
W dzie dzi nie tech no lo gii ener ge tycz nych mu si my skon so li do wać

i po sze rzyć przo dow nic two Eu ro py. Chciał bym, aby po wsta ły eu ro pej -
skie ra my od nie sie nia, do któ rych pań stwa człon kow skie i re gio ny mo -
gły by zmierzać, w ce lu przy spie sze nia wpro wa dza nia na ry nek tech no -
lo gii. Eu ro pa ma jed ne z naj lep szych na świe cie firm pro du ku ją cych od -
na wial ne źró dła ener gii oraz in sty tu cje ba daw cze – mu si my utrzy mać to
przo dow nic two. Oprócz wpro wa dza nia SET-Pla nu (Eu ro pej ski Stra te -
gicz ny Plan w dzie dzi nie Tech no lo gii Ener ge tycz nych), już roz po czę to
kil ka du żych pro jek tów z sil ną eu ro pej ską war to ścią do da ną:
• In te li gent ne sie ci łą czą ce ca ły sys tem sie ci elek trycz nej dla go -

spo darstw do mo wych i za pew nia ją ce lep szy do stęp do od na wial -
nych źró deł ener gii,

• In no wa cyj ne part ner stwo „In te li gent ne Mia sta”, pro mu ją ce
w ca łej Eu ro pie zin te gro wa ne sys te my ener ge tycz ne na po zio mie
lo kal nym i uła twie nia w za kre sie oszczęd no ści ener gii.

Umoc nie nie wio dą cej po zy cji UE w świe cie
UE po win na być uprzy wi le jo wa nym part ne rem w ne go cja cjach mię -

dzy na ro do wych. Obec na sy tu acja, w któ rej ze wnętrz ni part ne rzy mo gą
„dzie lić i rzą dzić”, jest nie do utrzy ma nia. UE po sia da naj więk szy
na świe cie re gio nal ny ry nek ener gii – 500 mi lio nów lu dzi. To sta no wi
jed ną pią tą świa to we go zu ży cia ener gii. Im por tu je my śred nio oko ło 3
mln ton ekwi wa len tu ro py dzien nie. UE jest tak że naj więk szym
na świe cie blo kiem han dlu go spo dar cze go. Mu si my wy ko rzy stać na sze
geo po li tycz ne wpły wy na świe cie i ko rzy stać z za let jed no li te go ryn ku.

Za każ dym ra zem, kie dy UE mó wi ła jed nym gło sem, np. o mię dzy na -
ro do wej współ pra cy dotyczącej ener ge ty ki ją dro wej,  pro wa dziło to
do po zy tyw nych efek tów. Eu ro pa po trze bu je me cha ni zmu ko or dy na cji
swo ich dzia łań i przy ję cia spój ne go sta no wi ska wo bec na szych głów -
nych part ne rów. In te gra cja ryn ków ener ge tycz nych z na szy mi są sia da mi,
to ko niecz ność, któ ra sprzy ja za rów no na sze mu jak i ich bez pie czeń -
stwu. Ale na sze sto sun ki mu szą iść da lej i zmierzać do usta no wie nia stra -
te gicz ne go part ner stwa z klu czo wy mi part ne ra mi. Wspól na eu ro pej ska
po li ty ka ma sil ny wpływ na umoc nie nie na szej po zy cji w trud nych ne go -
cja cjach i jest za bez pie cze niem po zy cji mię dzy na ro do we go li de ra.

Czas na dzia ła nie
Glo bal ny sys tem ener ge tycz ny wkra cza w fa zę szyb kich prze mian,

z po ten cjal nie da le ko idą cy mi skut ka mi na na stęp ne dzie się cio le -
cia. Czas na dzia ła nie jest te raz. Na sze 5 fi la rów stra te gii otwie ra dro -
gę do suk ce s w nad cho dzą cych la tach.

Bę dę na dal przed sta wiał wiele no wych ini cja tyw eu ro pej skich, by
osią gnąć na sze ce le ener ge tycz ne w 2020 r. i aby na sze sys te my ener -
ge tycz ne sta ły się bez piecz niej sze, bar dziej zrów no wa żo ne oraz kon -
ku ren cyj ne. Pod ko niec ro ku za pre zen tu ję rów nież na szą Ener ge tycz -
ną Ma pę Dro go wą dla Eu ro py 2050. Zwy cięz ca mi bę dą na si oby wa -
te le i na sza po zy cja na świe cie. Jak po wie dział Je an Mon net: „Gdzie
nie ma wi zji, lu dzie gi ną”. Na sze po ko le nie mu si sko rzy stać z moż li -
wo ści prze kształ ce nia tej stra te gicz nej wi zji w rze czy wi stość.
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IIZZBBAA  GGOOSSPPOORRAACCZZAA
EENNEERRGGEETTYYKKII

II  OOCCHHRROONNYY  ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA
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• Czy i ja kie zmia ny wi dzi dziś re sort
w „Po li ty ce ener ge tycz nej Pol ski do 2030
ro ku”? 

– Obec nie nie są pla no wa ne, bo zgod nie
z art. ust 2 usta wy Pra wo ener ge tycz ne jest
ona opra co wy wa na co 4 la ta, więc przy go -
to wa nie ko lej ne go do ku men tu prze wi -
dzia ne jest w 2012 r. Re ali za cja po li ty ki
ener ge tycz nej jest na bie żą co mo ni to ro -
wa na. 14 lip ca 2011 r. Mi ni ster Go spo dar -
ki przed sta wił Ra dzie Mi ni strów In for ma -
cję na te mat re ali za cji „Po li ty ki ener ge -
tycz nej Pol ski do 2030 ro ku” w 2010 r.
Na le ży stwier dzić, że przy ję te w do ku -
men cie kie run ki są pra wi dło we. I są re ali -
zo wa ne.

War to pod kre ślić, że „Po li ty ka ener ge -
tycz na” by ła przed mio tem oce ny Mię dzy -
na ro do wej Agen cji Ener ge tycz nej (MAE),
któ rej Pol ska jest człon kiem, w ra mach
prze pro wa dzo ne go w 2010 r. prze glą du.
Spe cjal ny ra port „Ener gy Po li cies of Po -
land 2011 Re view” po zy tyw nie oce nia
okre ślo ne w niej prio ry te ty. Są one zgod ne
z ce la mi po li ty ki MAE, na kie ro wa ny mi
przede wszyst kim na osią gnię cie bez pie -
czeń stwa ener ge tycz ne go, ochro nę śro do -
wi ska na tu ral ne go i roz wój go spo dar czy.
Jak każ dy ra port rów nież i ten koń czy się
za le ce nia mi. Jed nym z klu czo wych za le -
ceń jest kon ty nu owa nie wdra ża nia stra te gii
za war tych w „Po li ty ce ener ge tycz nej Pol -
ski do 2030 r.” i „Pro gra mie dzia łań wy ko -
naw czych na la ta 2009–2012”. Moż na
więc po wie dzieć, że MAE po zy tyw nie oce -
nia do ku ment, przy ję te w nim prio ry te ty
i ich re ali za cję.

Pod czas prac nad no wym do ku men tem
ko niecz ne bę dzie uwzględ nie nie zmian za -
cho dzą cych w sek to rze ener ge tycz nym,
roz wo ju sy tu acji na świe cie i no wych re gu -
la cji Unii Eu ro pej skiej, któ re są w trak cie
opra co wa nia. Dla te go pew ne rze czy trze ba
bę dzie zmie nić, bo pa mię taj my, że kie dy

przy go to wy wa no ten do ku ment, to jesz cze
nie roz po czę to po szu ki wań ga zu ze złóż
nie kon wen cjo nal nych, czy li tzw. ga zu łup -
ko we go. Tej na zwy bar dzo nie lu bię, bo
ozna cza, że ma my np. gaz czer wo no spą -
gow co wy, pia skow co wy itd.!
• Czy już wia do mo co w no wym do ku -

men cie zo sta nie zmie nio ne, bądź zmo dy fi -
ko wa ne?

– Je śli by w Pol sce po ja wi ło  się źró dło
su row co we, ener ge tycz ne, któ re go nam
bra ku je – my ślę tu taj o ga zie ziem nym – bo
prze cież je ste śmy przede wszyst kim zo -
rien to wa ni na pa li wa sta łe, w ilo ściach nam
wy star cza ją cych i bar dziej eko lo gicz ne, to
mo gły by na stą pić zmia ny w bi lan sie zu ży -
cia su row ców ener ge tycz nych w elek tro -
ener ge ty ce. Ale jesz cze nie dys po nu je my
do kład ny mi da ny mi od no śnie do ilo ści za -
so bów ga zu ziem ne go ze złóż kon wen cjo -
nal nych i nie kon wen cjo nal nych. Do stęp ne
z róż nych kra jo wych i za gra nicz nych
ośrod ków pro gno zy się „roz jeż dża ją” – są
zna czą co róż ne. Dla te go mu si my po cze kać
na pierw sze wy ni ki osza co wań, co na stą pi
za 2–3 la ta. Pierw sze wnio ski wy ni ka ją ce
z od wier co nych już otwo rów, w tym jed ne -
go wy ko na ne go w Łe bie niu cał ko wi cie
w tech no lo gii pio no we go i ho ry zon tal ne go
wier ce nia i hy drau licz ne go rozsz czel nia -
nia, któ ra jest sto so wa na w USA i Ka na -
dzie, są opty mi stycz ne. Ale na uzy ska nie
od po wie dzi na py ta nie ile te go ga zu ma my
i ile bę dzie my mo gli eks plo ato wać, mu si -
my jesz cze po cze kać.

Ob ser wu je my też tren dy, któ re są efek -
tem dzia łal no ści UE. Na pew no, co już jest

pod kre ślo ne w obo wią zu ją cej „Po li ty ce”,
w ener gy mix udział wę gla ka mien ne go
i bru nat ne go bę dzie ma lał, na to miast
wzro śnie udział od na wial nych źró deł
ener gii. Jed nak trze ba pa mię tać, że ze
wzglę du na swo ją efek tyw ność czy wy daj -
ność nie wszyst kie są w sta nie za stą pić pa -
li wa ko pal ne, ro pę naf to wą, czy gaz ziem -
ny. Po 2020 r., ja ko jed na z form dy wer sy -
fi ka cji źró deł ener gii, po ja wi się ener ge ty -
ka ją dro wa. 

Z ana li zy wy ko na nej dla pol skie go pro -
gra mu ener ge ty ki ją dro wej wy ni ka, że
pro duk cja ener gii elek trycz nej z wę gla ka -
mien ne go i bru nat ne go zma le je z obec -
nych ok. 55% do 43% w 2020 r., choć bar -
dziej praw do po dob ne są la ta 2022–2024,
i 21% w 2030 r., a wzro śnie – jak już po -
wie dzia łem – z ga zu ziem ne go i OZE. Jed -
nak jest du ża nie pew ność od no śnie do cen
upraw nień do emi sji CO

2
, któ re są waż ną

zmien ną w kształ to wa niu bi lan su ener ge -
tycz ne go.

Je śli mó wi my o ener ge ty ce ją dro wej, to
po pa trz my co się dzie je w UE. Nie wia do -
mo czy po prze pro wa dzo nych stres te stach,
któ re ma ją okre ślić po ziom bez pie czeń -
stwa w dzia ła ją cych i pla no wa nych elek -
trow niach ją dro wych, Ko mi sja Eu ro pej ska
nie wpro wa dzi ja kiś ogra ni czeń.

Do dam, że nie tyl ko gaz ze złóż nie kon -
wen cjo nal nych da je nam szan sę na zmia nę
ener gy mix, bo obec nie w oko li cach Kut na
pro wa dzo ne jest wier ce nie w czer wo nym
spą gow cu. Przy pusz cza się, że w tym zło żu
mo że być kil ka dzie siąt – kil ka set mi liar -
dów m3 ga zu. Nie mniej w da ją cej się prze -

Nowe ustawyNa po trze by prac nad no wą po -
li ty ką ener ge tycz ną zo sta nie
przy go to wa na pro gno za za po -
trze bo wa nia na pa li wa i ener -
gię, uwzględ nia ją ca wszyst kie
naj waż niej sze dla sek to ra ener -
ge tycz ne go ele men ty, w tym
tak że ce nę upraw nień do emi sji
CO2, któ rą dziś czy za rok bę dzie
trud no do kład nie okre ślić (Pol -
ska uzy ska ła bez płat ne upraw -
nie nia do 2020 r.) – de kla ru je
MA CIEJ KA LI SKI, wi ce mi ni ster
go spo dar ki, w roz mo wie z Je -
rzym Bo ja no wi czem.



Koniec roku to czas podsumowań. Firma Europoles producent 
słupów, masztów i wież z ponad 100-letnim doświadczeniem 
nieustannie wprowadza innowacyjne rozwiązania na rynek. 
Podejmuje się najbardziej wymagających realizacji.

Pod koniec wakacji rozpoczęła się budowa prawie 20 km li-
nii energetycznej pod nazwą Kietrz-Głubczyce. Dla fi rmy Tau-
ron Dystrubucja (dawniej EnergiaPro S.A.) oddział w Opolu, 
Europoles zrealizował przebudowę linii napowietrznej 110kV. 
Projekt był wielokrotnie zmieniany i udoskonalany, jednak zgod-
nie z ostateczną wersją  składa się on ze 106 strunobetonowych 
słupów z przedziału 18,7m – 29.0m. Jest to pierwsza linia ener-
getyczna w całości składająca się ze strunobetonowych masztów 
realizowana przez Europoles na terenie Polski. 

Europoles jest jedynym dostawcą na rynku, który w swojej ofer-
cie posiada wysokiej klasy produkty betonowe i stalowe. Maszty 
produkowane są ze strunobetonu wirowanego jakości C80/95, 
stali sprężającej (Ø12,5) – 1660/1860 i stali zwykłej (Ø20) – 500S. 
Podczas procesu produkcyjnego słupy są wirowane poziomo 
wokół osi wzdłużnej. Powoduje to równomierne rozmieszczenie 
się betonu, struktura staje się jednolita i całkowicie gładka. Tego 
typu maszty mają bardzo wiele zalet i charakteryzują się m.in:
•  brakiem konieczności prac konserwacyjnych oraz naprawczych, 
• ograniczeniem kosztów wykupu gruntów,
• wysoką odpornością na warunki pogodowe,
•  konstrukcja uniemożliwia wejście osobom nieuprawnionym, 

dzięki czemu zapobiega zniszczeniom czy kradzieżom ele-
mentów słupa lub osprzętu

•  dzięki smukłej konstrukcji wtapiają się w krajobraz i nie rzucają 
się w oczy.

Linia energetyczna Kietrz-Głubczyce została wyposażona w słupy, 
których trzony mają prefabrykowaną, żelbetonową, sprężoną 
konstrukcję.  Zostały zamocowane w fundamencie typu studnio-
wego z kręgów betonowych (na gruntach nośnych) oraz na palach 
wierconych (na gruntach nienośnych). Składają się z jednego pre-
fabrykatu wykonanego w technologii sprężonego betonu wirow-
anego. Konstrukcje przewidują umieszczenie na nich elementów 
do mocowania przewodów, a także drabin typu Söll (wysokości 
3,0 m nad poziomem terenu i kończącej się na wierzchołku słupa) 
zabezpieczonych odpowiednim systemem chroniącym przed 
upadkiem (umieszczonych po zewnętrznej stronie słupa).

Europoles jest czołowym producentów słupów stalowych oraz 
betonowych i może pochwalić się najbardziej innowacyjnymi 
projektami. Prezentuje nowoczesne i zaawansowane technolog-
icznie rozwiązania oraz  spełnia najbardziej skomplikowane pro-
jekty dla wymagających klientów. Dzięki inżynierom z najlepszym 
doświadczeniem i doskonale wykwalifi kowanej załodze nieustan-
nie podnosi jakość wytwarzanych produktów.

M O D E R N I Z A C J A  L I N I I 
N A P O W I E T R Z N E J 
1 1 0 K V  Z A K O Ń C Z O N A

Europoles Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 84/92

 00-514 Warszawa
Tel. (22) 244 19 70
Fax (22) 244 19 71
www.europoles.pl



wi dzieć per spek ty wie cza so wej na szym
pod sta wo wym su row cem ener ge tycz nym
bę dą jesz cze wę gle, choć ten mo del wę glo -
wo -ga zo wy bę dzie się zmie niał na ko rzyść
ga zu. O ile ten gaz bę dzie fak tycz nie do -
stęp ny.
• Co pan są dzi o unij nych pro po zy cjach

więk sze go ogra ni cze nia emi sji CO2?
– Uczest ni czy łem w Bruk se li w kon fe -

ren cji po świę co nej or ga ni za cji wspól ne go
ryn ku ener gii elek trycz nej i ga zu ziem ne-
go w Eu ro pie, któ ry ma obo wią zy wać
od 2014 r. Głów ny eko no mi sta MAE,
dr Fa tih Bi rol, któ ry co ro ku w grud niu
przed sta wia nam roz ma ite za ło że nia, bi -
lan se zu ży cia ener gii, ro py i ga zu pu bli ko -
wa ne w „Word Ener gy Outlo ok”, w swo jej
pre zen ta cji po ka zał, że ogra ni cze nie emi -
sji CO

2
jesz cze o 10%, czy li z 20% do

30%, zmniej szy ło by ją o 0,4 Gt, czy li
o dwu ty go dnio wą emi sję Chin! In ny mi
sło wy, wy ma ga ją ce ol brzy mich i kosz tow -
nych in we sty cji „na pi na nie” się UE, któ re
z dru giej stro ny gro zi ucie ka niem wy so ko -
emi syj nych prze my słów za gra ni cę, ma
sens tyl ko wte dy, gdy w tym ob ni ża niu
emi sji CO

2
bę dą uczest ni czyć wszyst kie

kra je świa ta. Przede wszyst kim Chi ny, In -
die i USA.

Je śli cho dzi o pro gno zy do ty czą ce cen
upraw nień do emi sji, to są one zróż ni co -
wa ne w za leż no ści od sy tu acji na świe cie.
Kie dy ne go cjo wa li śmy Pa kiet Kli ma tycz -
no -Ener ge tycz ny, to w przy ję tym do ku -
men cie ce nę upraw nień w 2013 r. za ło żo -
no w wy so ko ści 39 eu ro/t. Spo wol nie nie
go spo dar cze i ogra ni cze nie pro duk cji spo -
wo do wa ły, że obec nie spa dła ona do
12–14 eu ro/t. Wej ście w ży cie no wych
re gu la cji w okre sie roz li cze nio wym
2013–2020 nie po zwa la na okre śle nie ile
rze czy wi ście upraw nień zo sta nie roz dy -
stry bu owa nych za dar mo. Nie mniej sza -
cu je się, że już w pierw szym ro ku przed -
się bior stwa bę dą mu sia ły ok. 50% swo ich
po trzeb po kryć upraw nie nia mi ku po wa -
ny mi na au kcjach, co spra wi, że ich ce na
bę dzie wy no sić – w za leż no ści od źró dła –
14,5–28 eu ro/t. Wy tycz ne Ko mi sji Eu ro -
pej skiej od no śnie do dar mo wych upraw -
nień za kła da ją w la tach 2010–2014 ce -
nę 14,5 eu ro/t, na to miast nie za leż ni eks -
per ci, m.in. Po int Car bon czy Barc lays
Ca pi tal, pro gno zu ją ją na znacz nie wyż -
szym po zio mie – 20–28 eu ro/t w 2012 r.
A póź niej?
• A ja kie pa na zda niem bę dą kon se -

kwen cje Dy rek ty wy Par la men tu Eu ro pej -
skie go i Ra dy 2010/75/UE z 24 li sto pa -
da 2010 r. w spra wie emi sji prze my sło -
wych (zin te gro wa ne za po bie ga nie za nie -
czysz cze niom i ich kon tro la), czy li tzw. Dy -
rek ty wy Prze my sło wej IED, któ ra od 2016
r. wpro wa dzi za ostrzo ne stan dar dy emi syj -
ne dla in sta la cji spa la nia pa liw w od nie -
sie niu do emi sji NOx, SO2 i py łów – w Pol -

sce pod le gać jej bę dzie po nad 1100 ko tłów
w 269 elek trow niach, elek tro cie płow niach
i cie płow niach? Czy jej skut kiem nie bę -
dzie ko niecz ność do da wa nia siar ki do na -
wo zów sztucz nych?

– Zo bo wią za nia unij ne na kła da ją na nas
obo wią zek ogra ni cza nie emi sji tak że i tych
ga zów, i py łów. Sta ra my się je wy peł niać,
choć jest to kosz tow ne dla go spo dar ki, ale
nie ma od wro tu od jej mo der ni za cji. Wy -
ma ga to in no wa cyj no ści i wpro wa dza nia
co raz lep szych tech nik i tech no lo gii. No we
re gu la cje ten pro blem re gu lu ją.
• W ja kim kie run ku po win ny pójść

zmia ny w mo dy fi ko wa nym „Pra wie ener -
ge tycz nym”?

– W Mi ni ster stwie Go spo dar ki za koń -
czo no pra ce nad usta wa mi: Pra wo ener ge -
tycz ne, Pra wo ga zo we i Pra wo o od na wial -
nych źró dłach ener gii. Do tych cza so we kil -
ka dzie siąt no we li za cji obo wią zu ją cej usta -
wy spra wi ło, że sta ła się nie czy tel na dla jej
ad re sa tów (zbyt dłu gie ar ty ku ły nor mu ją ce
za gad nie nia, któ re po win ny zna leźć się
w od dziel nych jed nost kach re dak cyj nych,
nu me ra cja ar ty ku łów ty pu 9a, 9b itd.), co
wie lo krot nie pod kre śla no na kon fe ren -
cjach po świę co nych te ma ty ce Pra wa ener -
ge tycz ne go. No we stwo rzy spój ne ra my
praw ne w ob sza rze ener ge ty ki: upo rząd -
ku je i upro ści obo wią zu ją ce prze pi sy, do -
sto su je ist nie ją ce ure gu lo wa nia do roz po -
rzą dzeń unij nych oraz wpro wa dzi no wa -
tor skie roz wią za nie po dyk to wa ne roz wo -
jem ryn ku ener ge tycz ne go i ochro ną od -
bior ców. 

Jed no cze śnie prze pro wa dzo na w Mi ni -
ster stwie Go spo dar ki szcze gó ło wa ana li za
praw na zwią za na m.in. ze stwo rze niem
ta be li zgod no ści dy rek ty wy Par la men tu
Eu ro pej skie go i Ra dy 2009/72/WE z 13
lip ca 2009 r. do ty czą cej wspól nych za sad
ryn ku we wnętrz ne go ener gii elek trycz nej
i uchy la ją cej dy rek ty wę 2003/54/WE, wy -
ka za ła peł ne za im ple men to wa nie przed -
mio to we go ak tu do pol skie go po rząd ku
praw ne go. Pod sta wo wym ak tem pra wym
wy peł nia ją cym prze pi sy przy wo ła nej dy -
rek ty wy jest obo wią zu ją ca usta wa z 10
kwiet nia 1997 r. Pra wo ener ge tycz ne. Jed -
nak że wy da ne w ra mach tzw. trze cie go
pa kie tu ener ge tycz ne go roz po rzą dze nie
(WE) Nr 714/2009 w spra wie wa run ków
do stę pu do sie ci w od nie sie niu do trans -
gra nicz nej wy mia ny ener gii elek trycz nej
i uchy la ją ce roz po rzą dze nie (WE)
nr 1228/2003 oraz roz po rzą dze nie (WE)
Nr 713/2009 usta na wia ją ce Agen cję ds.
Współ pra cy Or ga nów Re gu la cji Ener ge -
ty ki, wy mu si ły ko niecz ność do ko na nia
pew nych zmian w pol skim pra wie ener ge -
tycz nym.

Z obec nie obo wią zu ją cej usta wy Pra wo
ener ge tycz ne zo sta ną wy dzie lo ne wszyst -
kie prze pi sy do ty czą ce ga zu oraz od na -
wial nych źró deł ener gii, któ re znaj du ją się

we wspo mnia nych pro jek tach ustaw Pra -
wo ga zo we i usta wy o od na wial nych źró -
dłach ener gii. W Pra wie ener ge tycz nym
po zo sta ną kwe stie od no szą ce się do ener -
gii elek trycz nej, cie pła, Pre ze sa URE, pla -
no wa nia w ener ge ty ce, umów oraz ta ryf
i kon ce sji. Ta kie roz dzie le nie ob sza rów
re gu la cji za pew ni ich spój ność i czy tel -
ność. 

Pro jek ty tych ustaw po win ny już być
na stro nie in ter ne to wej Mi ni ster stwa Go -
spo dar ki. Ko lej ne eta py pro ce du ry to
uzgod nie nia mię dzy re sor to we i kon sul-
ta cje spo łecz ne. Na szą am bi cją jest za -
koń cze nie wy ma ga nej pro ce du ry i przed-
ło że nie tych pro jek tów Sej mo wi do koń ca
ro ku.

War to pod kre ślić, że w Pra wie ener ge -
tycz nym zo sta ną wpro wa dzo ne no we za -
pi sy. Zre zy gnu je my z in sty tu cji sprze daw -
cy z urzę du na rzecz sprze da ży awa ryj nej
do ko ny wa nej przez ope ra to ra sys te mu
dys try bu cyj ne go elek tro ener ge tycz ne go.
Zo sta nie na ło żo ny obo wią zek opra co wa -
nia i za war cia z przed się bior stwem ener -
ge tycz nym zaj mu ją cym się ob ro tem ener -
gią elek trycz ną na ob sza rze dzia ła nia
OSD ge ne ral nej umo wy dys try bu cji ener -
gii elek trycz nej. Po wsta nie sys tem wspar -
cia dla wraż li we go od bior cy ener gii elek -
trycz nej. Ope ra tor sys te mu prze sy ło we go
ener go elek trycz ne go bę dzie miał moż li -
wość po sia da nia jed no stek re zer wy in ter -
wen cyj nej i… obo wią zek uzy ska nia cer -
ty fi ka tu po twier dza ją ce go speł nia nie
przez nie go kry te riów nie za leż no ści. Pra -
wo ener ge tycz ne umoż li wi stwo rze nie
funk cjo no wa nia za mknię tych sys te mów
dys try bu cyj nych (tzw. wy spy), a tak że
włą cze nie pla nu za opa trze nia w ener gię
elek trycz ną, gaz ziem ny i cie pło w miej -
sco wy plan za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go (szcze gó ło wy za kres te go pla nu zo -
sta nie okre ślo ny w dro dze roz po rzą dze nia
przez mi ni stra wła ści we go ds. bu dow nic -
twa, go spo dar ki prze strzen nej i miesz ka -
nio wej w po ro zu mie niu z mi ni strem wła -
ści wym ds. go spo dar ki). To tak że prze dłu -
że nie obo wiąz ku uzy ska nia i przed sta wie -
nia do umo rze nia świa dec twa po cho dze -
nia z ko ge ne ra cji al bo uisz cze nia opła ty
za stęp czej; unor mo wa nie i wy dzie le nie
or ga ni za cyj ne Rzecz ni ka Praw Kon su -
men ta oraz umoż li wie nie two rze nia przy
Pre ze sie URE sta łych są dów po lu bow -
nych. No we usta wa Pra wo ener ge tycz ne
wyj dzie na prze ciw ocze ki wa niom użyt -
kow ni ków sys te mu oraz bę dzie ak tem
praw nym znacz nie przy stęp niej szym dla
od bio ru. 
•A co pan są dzi o po my śle prze nie sie nia

sie ci prze sy ło wych z Mi ni ster stwa Go spo -
dar ki do Mi ni ster stwa In fra struk tu ry?

– Nie chcę się wy po wia dać na te mat
ewen tu al nych zmian or ga ni za cyj nych.
• Dzię ku ję za roz mo wę.

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI
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• Ja kie ko rzy ści z przy na leż no ści URE
do Zgro ma dze nia Ogól ne go Ra dy Eu ro -
pej skich Re gu la to rów Ener gii (Co un cil of
Eu ro pe an Ener gy Re gu la tors, CE ER)
i – zwłasz cza – Ra dy Re gu la to rów Agen cji
UE ds. Współ pra cy Or ga nów Re gu la cji
Ener ge ty ki (ACER) ma ją pro du cen ci
ener gii i jej od bior cy?

– Je ste śmy w trak cie re ali za cji ce lu, ja -
kim jest jed no li ty eu ro pej ski ry nek ener gii.
W związ ku z tym w eu ro pej skiej ener ge ty -
ce za cie ra się gra ni ca mię dzy tym co kra jo -
we, a tym, co za gra nicz ne. Od mo men tu
wej ścia Pol ski do Unii Eu ro pej skiej prak -
tycz nie każ da de cy zja po dej mo wa na przez
Re gu la to ra na we wnętrz nym ryn ku ener gii
ma wy miar mię dzy na ro do wy. Za tem
uczest nic two w or ga ni za cjach wy zna cza ją -
cych i re ali zu ją cych kie run ki zmian jest nie
tyl ko nie unik nio ne, ale i wiel ce ko rzyst ne.
War to bo wiem współ two rzyć re gu ły, we -
dług któ rych to czy się „ener ge tycz ny
mecz”. Nasz ak tyw ny udział w eu ro pej -
skim klu bie jest jed nym z pod sta wo wych
wa run ków po zwa la ją cych na re ali za cję na -
szych in te re sów na fo rum eu ro pej skim. 

Współ pra ca eu ro pej skich re gu la to rów
przy śpie sza, co moż na by ło za ob ser wo wać
w trak cie ostat nie go ro ku. O ile CE ER
funk cjo nu je ja ko plat for ma współ pra cy
i wy mia ny in for ma cji oraz wza jem ne go
wspar cia dzia łań re gu la to rów w za kre sie
roz wo ju kon ku ren cyj ne go, jed no li te go ryn -
ku ener gii i ga zu w Eu ro pie, to po ja wie nie
się no wej agen cji re gu la cyj nej i nasz udział
w ra mach Ra dy Re gu la to rów w ACER, da -
je nam re al ny wpływ na two rze nie oto cze -
nia praw ne go, któ re do ty czy tak że pol skie -

go sek to ra ener ge tycz ne go. Udział w pra -
cach CE ER sta no wi za ra zem płasz czy znę
dla re la cji z Ko mi sją Eu ro pej ską, a zwłasz -
cza z Dy rek cją Ge ne ral ną ds. Ener gii. 

O ko rzy ściach z na sze go udzia łu w „eu -
ro pej skim klu bie re gu la cyj nym” mów my
po przez pry zmat „eu ro pe iza cji” pol skie go
ryn ku ener ge tycz ne go. „Eu ro pe iza cja”
zmie ni ła cha rak ter ryn ku ener gii i ga zu
– nie je ste śmy już ryn kiem lo kal nym, dy -
wer sy fi ku je my źró dła do staw dzię ki roz bu -
do wie in ter ko nek to rów w La so wie i Cie -
szy nie oraz współ fi nan so wa nej przez UE
in we sty cji w ga zo port w Świ no uj ściu. In -
we sty cje w in fra struk tu rę zwięk sza ją bez -
pie czeń stwo ener ge tycz ne kra ju. I tu be ne -
fi cjen ta mi je ste śmy wszy scy. 
• Kie dy na stą pi uwol nie nie cen dla go -

spo darstw do mo wych: kie dy, w ja ki spo -
sób, kto jest za a kto prze ciw?

– Waż niej sze dla mnie są wa run ki, na ja -
kich mo że na stą pić peł ne uwol nie nie ryn -
ku, niż sa ma je go da ta. Uwol nie nie cen
ener gii mo że na stą pić tyl ko i wy łącz nie
po speł nie niu okre ślo nych wa run ków.
Ma pę dro go wą li be ra li za cji ryn ku ener gii
przy go to wa li śmy już 3 la ta te mu, ale w dal -
szym cią gu nie ma wa run ków do uwol nie -
nia cen. Azy mut ma py sta no wi cią gle ak tu -
al ny pod ty tuł do ku men tu: Ku pra wom od -
bior ców i efek tyw nej kon ku ren cji w sek to -
rze ener ge tycz nym. 

Cho ciaż do koń cze nie pro ce su li be ra li za -
cji sta no wi je den ze stra te gicz nych ce lów
re gu la cji, to w dal szym cią gu z per spek ty -
wy re gu la to ra ryn ku nie ma od po wied nie -
go oto cze nia, by móc ten pro ces do koń -
czyć. Po zo sta ły do speł nie nia co naj mniej

trzy wa run ki, któ rych re ali za cja jest ko -
niecz na, bym mógł w peł ni od po wie dzial -
nie pod jąć de cy zje o zwol nie niu z ta ry fo -
wa nia cen ni ków dla od bior ców w go spo -
dar stwach do mo wych. Te wa run ki to:
wdro że nie roz wią zań chro nią cych tzw. od -
bior ców wraż li wych; ure gu lo wa nie tzw.
sprze da ży awa ryj nej, by od bior ca nie zo -
stał bez prą du w sy tu acji, gdy sprze daw ca
np. zban kru tu je; i roz wią za nie spra wy roz -
li czeń w ta ki spo sób, by od bior ca w go spo -
dar stwie do mo wym na dal otrzy my wał jed -
ną fak tu rę za ener gię i jej do sta wę. 

Po uwol nie niu ryn ku ener gii elek trycz -
nej od bior cy mu szą mieć za pew nio ną kon -
ty nu ację do staw tak że wów czas, gdy do -
tych cza so wy do staw ca nie bę dzie wy wią -
zy wał się w umo wy (np. zban kru tu je). Je -
stem zwo len ni kiem za pi sa nia gwa ran cji
do staw w sy tu acjach „awa ryj nych” na po -
zio mie usta wo wym. Za bie ga my o to, by
kwe stie sprze da ży awa ryj nej zo sta ły ure -
gu lo wa ne w ra mach no we go Pra wa ener -
ge tycz ne go. Praw do po dob nie na te re nie
dzia łal no ści okre ślo ne go dys try bu to ra or -
ga ni zo wa ny bę dzie prze targ na tzw. sprze -
daw cę awa ryj ne go i to on w ra zie kło po tów
któ re goś ze sprze daw ców bę dzie przej mo -
wał je go obo wiąz ki. 

Pro blem jed nej fak tu ry to kwe stia mak -
sy ma li zo wa nia ko rzy ści, któ re bę dą skła -
nia ły od bior cę do zmia ny sprze daw cy
ener gii. Chce my wpro wa dze nia tzw. umo -
wy kom plek so wej obej mu ją cej sprze daż
i do sta wę ener gii. Do ce niam roz wią za nia
z ob sza ru soft law, w tym współ pra cę
z bran żo wy mi or ga ni za cja mi: PTPi REE
i TOE, któ ra ma na ce lu wy pra co wa nie

Nowe regulacje URE
– Przed się bior cy cze ka ją na

in for ma cje, w ja kim kie run ku

zmie rza mo del re gu la cji. Ak tyw -

nie wy cho dząc na prze ciw ocze -

ki wa niom spój nej i prze wi dy -

wal nej po li ty ki re gu la cyj nej,

pla nu ję opu bli ko wa nie stra te gii

re gu la cji, któ ra bę dzie okre śla -

ła kie run ki i spo sób pro wa dze -

nia dzia łań re gu la cyj nych w od -

nie sie niu do pod le ga ją cych im

ryn ków – de kla ru je MA REK
WOSZ CZYK, Pre zes URE, w roz -
mo wie z Je rzym Boja no wi czem.



wspól ne go roz wią za nia, a sto so wa ne do -
bro wol nie – ja ko do bra prak ty ka – przez
uczest ni ków ryn ku wzmac nia ły by po zy cję
od bior cy. Uwa żam jed nak, że naj lep szym
roz wią za niem by ło by tu ure gu lo wa nie
praw ne. Pó ki go nie ma, prze ko nu je my fir -
my do wdro że nia ta kie go roz wią za nia
w ra mach do brej współ pra cy.

Uwol nie nie trze ba prze pro wa dzić w peł -
ni od po wie dzial nie. Kie dy wa run ki brze -
go we, o któ rych mó wi łem, zo sta ną speł -
nio ne mu si my jesz cze spraw dzić, jak one
funk cjo nu ją. Do pie ro kie dy bę dzie my mie -
li pew ność, że od bior cy nie bę dą na ra że ni
na ne ga tyw ne re per ku sje tej zmia ny, mo że
za paść de cy zja o uwol nie niu ryn ku. Ter min
po wi nien być zna ny co naj mniej pół ro ku
wcze śniej. Ni ko go nie chce my za sko czyć
– ani od bior ców, ani przed się bior ców, któ -
rzy też mu szą przy sto so wać się do no wych
wa run ków. 

Od no szę jed nak wra że nie, że nie wszy -
scy sprze daw cy chcą uwol nie nia ryn ku
spod re gu la cji ce no wej; nie któ rym zda je
się za le żeć na utrzy ma niu sta tus quo, bo
fir ma w do bie re gu la cji nie kon cen tru je
wszyst kich swo ich wy sił ków na jak naj lep -
szym do pa so wa niu swo jej ofer ty do po -
trzeb od bior cy, tyl ko na tym, jak prze ko nać
re gu la to ra, że wszyst kie kosz ty, ja kie po -
no si, są uza sad nio ne. 
• Czy w naj bliż szej przy szło ści no we

tech no lo gie mo gą mieć wpływ na nasz bi -
lans ener ge tycz ny? Ja kie pa na zda niem
po win ny być wdra ża ne w pierw szej ko lej -
no ści?

– Je stem prze ko na ny, że ele men tem klu -
czo wym w dys ku sji na te mat no wych tech -
no lo gii, bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go
i po pra wy efek tyw no ści ener ge tycz nej jest
pro gram in te li gent nych sie ci elek tro ener ge -

tycz nych i cy fry za cja pol skiej ener ge ty ki.
Po łą cze nie IT i sie ci elek tro ener ge tycz nych
bę dzie prze ło mem w elek tro ener ge ty ce,
głów nie dzię ki in te rak tyw no ści, któ ra mo że
sta no wić ba zę dla roz wo ju zu peł nie no -
wych usług i funk cjo nal no ści. Sys tem in te -
li gent ne go opo mia ro wa nia nie sie ze so bą
moż li wość osią gnię cia ta kich ko rzy ści jak
ob ni że nie kosz tów za opa trze nia w ener gię
po przez do sto so wa nie ta ryf i cen ni ków
ener gii do in dy wi du al nych po trzeb grup od -
bior ców, zwięk sze nie do kład no ści roz li -
czeń, zwięk sze nie efek tyw no ści i ogra ni -
cze nie zu ży cia ener gii, tech nicz ne uprosz -
cze nie pro ce du ry zmia ny sprze daw cy ener -
gii, zde cy do wa ną po pra wę cią gło ści do sta -
wy ener gii i jej tech nicz nych pa ra me trów
ja ko ścio wych, istot ną po pra wę ja ko ści ob -
słu gi od bior ców, ogra ni cze nie pro ble mu
nie le gal ne go po bo ru ener gii, opty ma li za cję
po zio mu in we sto wa nia w źró dła i sie ci. 

Bu do wa in te li gent nej sie ci jest jed ną
z form wy peł nie nia wy ma gań wo bec ryn -
ku. Po pra wia efek tyw ność nie tyl ko fi nal -
ne go wy ko rzy sta nia ener gii, ale i efek tyw -
ność ca łe go sek to ra ener ge tycz ne go. Smart
grids wpły wa ją na zwięk sze nie kon ku ren -
cyj no ści go spo dar ki, mi ni ma li zu ją za gro -
że nie black’outa mi, do sto so wu ją sieć
do ocze ki wań od bior ców, a tak że sty mu lu -
ją roz wój ener ge ty ki od na wial nej. Ro lą Re -
gu la to ra w im ple men ta cji pro ce su jest ini -
cjo wa nie zmian i sty mu lo wa nie do sto so -
wy wa nia ram praw nych. Dla te go też po sta -
no wi li śmy przy go to wać i pod dać sze ro kim
kon sul ta cjom spo łecz nym Sta no wi sko Pre -
ze sa URE w spra wie nie zbęd nych wy ma -
gań wo bec in te li gent nych sys te mów po mia -
ro wo -roz li cze nio wych. 

Uwa żam, że ko niecz ne jest okre śle nie
z gó ry za sad, zgod nie z któ ry mi wy si łek

in we sty cyj ny we wdra ża nie in te li gent nych
sys te mów znaj dzie swo je od zwier cie dle -
nie w pro ce sie za twier dza nia ta ryf. Ce lo -
wym jest więc wska za nie w ja ki spo sób
bę dzie do ko ny wa ny po dział kosz tów i ko -
rzy ści po mię dzy przed się bior stwa i od -
bior ców tak, by stwo rzyć me cha nizm za -
chę ca ją cy po szcze gól ne przed się biorstwa
sie cio we do in we sty cji w no wo cze sne roz -
wią za nia w du chu „smart”. Ze wzglę du
na klu czo we zna cze nie sys te mu AMI
(Ad van ced Me te ring In fra struc tu re) dla
bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go, a tak że
z uwa gi na ko rzy ści, ja kie ta kie wdro że nie
mo że przy nieść za rów no od bior com, jak
i przed się bior stwom ener ge tycz nym (za -
rów no dys try bu to rom ener gii jak i sprze -
daw com), je stem zde cy do wa ny sto so wać
dla ta kich pro jek tów wyż sze sto py zwro tu,
niż jest to prze wi dzia ne dla in nych in we -
sty cji. Mo ją in ten cją jest bo wiem stwo rze -
nie me cha ni zmu sty mu lu ją ce go ope ra to -
rów sys te mów dys try bu cyj nych do re ali -
zo wa nia in we sty cji o cha rak te rze ce lu pu -
blicz ne go, za pew nia ją ce go tym przed się -
bior stwom go dzi we wa run ki re ali za cji te -
goż obo wiąz ku. Co waż ne, na gra dza ny
miał by być nie tyl ko po nie sio ny wy si łek
in we sty cyj ny, ale po szcze gól ne dzia ła nia
OSD pro wa dzą ce do osią gnię cia ko rzy ści
z wdro że nia in te li gent nych sys te mów.
Wzrost wy na gro dze nia zwią za ne go z pro -
jek tem AMI bę dzie więc pro por cjo nal ny
do rze czy wi ście osią gnię tych ko rzy ści
zwią za nych np.: z re duk cją strat han dlo -
wych, re duk cją strat tech nicz nych i ob ni -
że niem kosz tów od czy tów.
• Cze go jesz cze moż na ocze ki wać od

URE? 
– Jesz cze w tym ro ku ry nek po wi nien

otrzy mać „Ma pę dro go wą uwol nie nia cen
na run ku ga zo wym”. Pra cu je my nad pro -
gra mem uwal nia nia ga zu. Prze pro wa dzi li -
śmy ba da nia, aby po znać ocze ki wa nia
uczest ni ków ryn ku od no śnie do za sad ta -
kie go pro gra mu. Prze pro wa dze nie „Pro -
gra mu uwal nia nia ga zu” i roz wój hur to we -
go, płyn ne go i trans pa rent ne go ryn ku ga zu
ziem ne go (np. po przez han del ga zem ziem -
nym na gieł dzie) po wi nien wy kre ować
ryn ko wy me cha nizm usta la nia po zio mu
cen i umoż li wić pod ję cie de cy zji o uwol -
nie niu cen ga zu ziem ne go dla od bior ców,
w pierw szym eta pie – dla od bior ców prze -
my sło wych.

Na stęp stwem wy od ręb nie nia ryn ku hur -
to we go po wi nien być roz wój de ta licz ne go
ryn ku ga zu, ofe ru ją ce go fak tycz ną al ter na -
ty wę od bior com koń co wym w po sta ci ofert
han dlo wych wie lu sprze daw ców. Je że li do -
brze przy go tu je my i prze pro wa dzi my pro -
gram uwal nia nia ryn ku ga zu w ro ku 2012,
to mo gli by śmy zre zy gno wać z re gu lo wa -
nia cen ga zu dla od bior cy ko mer cyj ne go
z po cząt kiem ro ku 2013. 
• Dzię ku ję za roz mo wę.

MODEL REGULACJI

13

Ma rek Wosz czyk, by ły pra cow nik na uko wy uczel ni tech nicz nej, ab sol went Kra jo wej Szko -
ły Ad mi ni stra cji Pu blicz nej (w 2011 r. uzy skał dy plom Exe cu ti ve Ma ster of Bu si ness Ad mi ni -
stra tion), jest zwią za ny z URE od kwiet nia 1998 r. 1 czerw ca 2011 r., po prze pro wa dze niu
przez Mi ni stra Go spo dar ki pro ce du ry kon kur so wej, zo stał po wo ła ny na sta no wi sko Pre ze -
sa Urzę du Re gu la cji Ener ge ty ki.

W la tach 1998–2007 pra co wał na sta no wi sku za stęp cy dy rek to ra Od dzia łu Cen tral ne go
URE. Był peł no moc nym przed sta wi cie lem Pre ze sa URE w Gru pie Eu ro pej skich Re gu la to -
rów Ener gii i Ga zu (Eu ro pe an Re gu la tors' Gro up for Elec tri ci ty and Gas, ER GEG) oraz w Re -
gio nal nym Sto wa rzy sze niu Re gu la to rów Ryn ków Ener gii (ang. Ener gy Re gu la tors Re gio nal
As so cia tion, ER RA) – od 2005 r. w Ko mi te cie ds. Kon ku ren cji i Kon ce sji, a od 2006 r. w Zgro -
ma dze niu Ogól nym. Od 2007 r. peł nił obo wiąz ki wi ce pre ze sa Urzę du Re gu la cji Ener ge ty ki
nad zo ru jąc pra ce De par ta men tu Ta ryf, De par ta men tu Pro mo wa nia Kon ku ren cji i Od dzia łów
Te re no wych Urzę du, a 22 grud nia 2010 r. Pre zes Ra dy Mi ni strów po wie rzył mu tak że peł -
nie nie obo wiąz ków Pre ze sa.

Od 18 ma ja 2011 r. Ma rek Wosz czyk jest człon kiem Pre zy dium ER RA. Re pre zen tu je URE
tak że w Ra dzie Eu ro pej skich Re gu la to rów Ener ge ty ki (Co un cil of Eu ro pe an Ener gy Re gu la -
tors, CE ER) – 1 lu te go 2011 r. – ja ko pierw szy przed sta wi ciel pol skie go re gu la to ra – zo stał
wy bra ny wi ce prze wod ni czą cym Za rzą du CE ER.

Pre zes URE jest człon kiem Ra dy Re gu la to rów Agen cji ds. Współ pra cy Or ga nów Re gu la -
cji Ener ge ty ki (ACER Bo ard of Re gu la tors), bie rze tak że udział w pra cach Ze spo łu do spraw
Pol skiej Ener ge ty ki Ją dro wej – or ga nie po moc ni czym Pre ze sa Ra dy Mi ni strów.

Au tor wie lu pu bli ka cji z za kre su pra wa ener ge tycz ne go – pra ce do ty czą ce re gu la cji, ta ryf
i ce no twór stwa zna la zły się m.in. w pra cy zbio ro wej pod red. M. Swo ry i Z. Mu ra sa „Pra wo
ener ge tycz ne. Ko men tarz” (Wol ters Klu wer, War sza wa 2010).
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Wzra sta ją ce wy ma ga nia eko lo gicz ne w kra jach Unii Eu ro pej skiej, zwłasz cza w za kre sie emi sji ga zów cie plar nia nych,
co w ener ge ty ce do ty czy przede wszyst kim emi sji CO2, za gra ża ją wy ko rzy sta niu i roz wo jo wi wę glo wych źró deł ener gii
elek trycz nej ze wzglę du na ko niecz ność po no sze nia kosz tów za ku pu upraw nień do emi sji CO2, lub bu do wy kosz tow nych
in sta la cji wy chwy tu i skła do wa nia dwu tlen ku wę gla (CCS).

Kosz ty za ku pu upraw nień do emi sji CO2 za le żą przede wszyst kim od wy mo gów do ty czą cych tem pa re duk cji emi sji ga -
zów cie plar nia nych okre śla ne go w prze pi sach praw nych UE. We dług Dy rek ty wy 2009/28/WE liczba upraw nień do emi -
sji CO2 w ca łej Wspól no cie po win na zmniej szać się w spo sób li nio wy, co rocz nie o 1,74% wo lu me nu upraw nień wy da -
wa nych przez pań stwa człon kow skie, zgod nie z de cy zja mi Ko mi sji do ty czą cy mi kra jo wych pla nów roz dzia łu upraw nień
na la ta 2008–2012, tak aby osią gnąć za ło żo ny w Pa kie cie Kli ma tycz no -Ener ge tycz nym cel re duk cji emi sji o co naj -
mniej 20% do 2020 ro ku, w od nie sie niu do 1990 r.

Ko mi sja ma jed nak o wie le bar dziej am bit ne pla ny, któ re przed sta wio no w przy ję tej 8 mar ca 2010 r. ma pie dro go wej
re duk cji emi sji ga zów cie plar nia nych o 80–95% do ro ku 2050, co ozna cza prak tycz nie li kwi da cję wę gla ja ko no śni ka
ener gii pier wot nej w wy twa rza niu ener gii elek trycz nej i cie pła.

Jed no cze śnie, za gro żo ny jest roz wój ener ge ty ki ją dro wej w Pol sce ze wzglę du na no wy im puls obaw przed tą tech no -
lo gią w wy ni ku wy da rzeń w Fu ku shi mie. Oba wy te w Pol sce są pod sy ca ne nie tyl ko przez Gre en pe ace, ale rów nież przez
nie któ rych przed sta wi cie li pol skiej na uki. Pro po nu je się funk cjo no wa nie ener ge ty ki bez wę gla i ato mu. Jest to per spek -
ty wa o ogrom nych skut kach dla pol skiej go spo dar ki. 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 sta no wi li -
śmy po świę cić te ma to wi pod ha słem „Czy moż li we jest funk cjo no wa nie ener ge ty ki w Pol sce bez wę gla i ato mu?”.

Spo śród za pro szo nych go ści udział w dys ku sji wzię li:
– prof. dr hab. inż. Ja nusz Le wan dow ski – Dy rek tor In sty tu tu Tech ni ki Ciepl nej PW,
– An drzej Pa try cy – Pre zes Za rzą du, Dy rek tor Ener go pro jekt War sza wa SA,
– Ma riusz W. Ró żac ki – Pre zes Za rzą du, Dy rek tor Ge ne ral ny RA FA KO S.A.,
– Ma ciej We so łow ski – Ge ne ral ny Pro jek tant w „Ener go pro jekt – Ka to wi ce” S.A.,
– prof. Grze gorz Wroch na – Dy rek tor Na ro do we go Cen trum Ba dań Ją dro wych,
– Elż bie ta Wró blew ska – Głów ny Spe cja li sta 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: dr Mi ro sław Du da ARE – 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.
Dalej pre zen tu je my au to ry zo wa ny za pis tej re dak cyj nej dys ku sji.

Czy możliwe jest
funkcjonowanie energetyki w Polsce

bez węgla i atomu?
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• Ty tuł dzi siej szej dys ku sji, któ rym jest py -
ta nie: czy moż li we jest funk cjo no wa nie ener -
ge ty ki w Pol sce bez wę gla i ato mu? – dla lu dzi
zna ją cych się na rze czy ma cha rak ter re to -
rycz ny. Od po wiedź na tak po sta wio ne py ta nie
brzmi bo wiem jed no znacz nie – nie. Nie prze -
szka dza to jed nak nie któ rym śro do wi skom na -
uko wym, a zwłasz cza eko lo gicz nym są dzić
na ten te mat coś dia me tral nie in ne go. Uwa ża -
ją one, że roz wi ja jąc od na wial ne źró dła ener -
gii oraz oszczę dza jąc ją, po przez zwięk sze nie
efek tyw no ści jej wy ko rzy sta nia, da my so bie
ra dę bez wę gla i ato mu. Te go ty pu po glą dy
wspie ra Ko mi sja Eu ro pej ska, któ ra opra co -
wa ła do ku ment ma pa dro go wa 2050, uka zu -
ją cy per spek ty wy UE dla ener ge ty ki nie mal
bez e mi syj nej. Ten do ku ment zo stał opra co wa -
ny przez Dy rek cję Ge ne ral ną ds. dzia łań
w spra wie kli ma tu Ko mi sji Eu ro pej skiej
i przy po mi na pro jek cję ma rzeń eko lo gów. Gdy
przyj rzeć się ana li zie wpły wu przed się wzięć
prze wi dzia nych w tym do ku men cie – to ogar -
nia strach. Tak po waż ny do ku ment zo stał wy -
da ny na pod sta wie ana liz trak tu ją cych UE ja -
ko zin te gro wa ną ca łość. Za ło że nie ta kie pro -
wa dzi au to ma tycz nie do błęd nych wnio sków.
Zdzi wie nie mu si bu dzić brak kry ty ki ge ne ral -
nych za ło żeń te go do ku men tu. Je że li bo wiem
prze kształ cą się one w wy ma ga nia praw ne
UE, to ta ki kraj jak Pol ska od czu je to bar dzo
bo le śnie. Je że li za ło żyć, że Pol ska bę dzie zmu -
szo na do re ali za cji stra te gii roz wo ju ener ge ty -
ki bez wę gla i ato mu, z ja ki mi kon se kwen cja -
mi eko no micz ny mi i spo łecz ny mi na le ży się li -
czyć dla go spo dar ki i sek to ra ener ge tycz ne go
w sze ro kim sen sie, a więc rów nież dla gór nic -
twa wę gla ka mien ne go i bru nat ne go?

– J. Le wan dow ski: – Po raz pierw szy ma my
do czy nie nia z sy tu acją, gdy po li ty cy i praw ni -
cy usi łu ją na kła dać pew ne zo bo wią za nia
na prze mysł, nie cze ka jąc aż po wsta ną tech no -
lo gie po zwa la ją ce zre ali zo wać owe zo bo wią -
za nia. Od mien nie niż wów czas gdy wpro wa -
dza no obo wią zek głę bo kie go od siar cza nia
i oda zo to wa nia spa lin – sto sow ne tech no lo gie
już ist nia ły, by ły do pra co wa ne. To wszyst ko
dzie je się przy tym w sy tu acji gdy pro blem ma
ogrom ny wy miar spo łecz ny. Wcze śniej czy
póź niej, le piej czy go rzej z tech no lo gią od se pa -
ro wa nia CO2 od spa lin upo ra my się. Na to miast
nie wy obra żam so bie aby w krót kim cza sie
moż li we by ło uzy ska nie ak cep ta cji od spo łe -
czeń stwa „by kła dło się spać na dwu tlen ku wę -
gla”. Ce lo wo uży wam ta kie go prze ry so wa ne go
okre śle nia, bo nie trud no so bie wy obra zić, że
ta kie bę dą pa da ły, jak rów nież i in ne w ro dza ju
„za miast bu dzi ka, bę dzie cię bu dził syk dwu -
tlen ku wę gla”. Ko lej ny pro blem, ja ki się tu po -
ja wia, to ko niecz ność na ucze nia się, nie wiem
w jak od le głej per spek ty wie, ma ga zy no wa nia
ener gii elek trycz nej, a nie dwu tlen ku wę gla.

To wszyst ko mu si kosz to wać. Tym cza sem,
nie spo sób po wie dzieć ja ka jest spo łecz nie ak -
cep to wal na ce na ener gii dzi siaj, za lat 10
i lat 20. Pa mię tam jak prze wi dy wa li śmy, że
gdy MWh bę dzie kosz to wa ło 200 zł, to pol ska

go spo dar ka prze sta nie ist nieć. Ty le kosz tu je
i nie dzie je się nic. Nie mniej są dzę, że w per -
spek ty wie ro ku 2050 prę dzej osią gnie my suk -
ce sy w ko smo sie, dziś trud no wy obra żal ne, niż
na uczy my się za spo ka jać po trze by ener ge tycz -
ne czło wie ka bez emi sji CO2.
• Wspo mnia ny wcze śniej do ku ment Ko mi -

sji Eu ro pej skiej stwier dza, iż za ło żo ne w nim
ce le moż na osią gnąć zwięk sza jąc ce nę upraw -
nień do emi sji ga zów cie plar nia nych, w prze -
dzia le od 100 do 370 eu ro za to nę wy emi to wa -
ne go CO2. To trud no na wet so bie dziś wy obra -
zić, ozna cza ło by bo wiem, że ener gia elek trycz -
na z wę gla mu sia ła by zdro żeć do 370 eu ro
za MWh. Ozna cza ło by to tak że m.in., tyl ko
w la tach 2040–2050, po nad 500 mld eu ro na -
kła dów in we sty cyj nych na ener ge ty kę rocz -
nie. Ska la tych in we sty cji jest rów nież trud no
wy obra żal na. Nie za po mi naj my tak że, że

w Pol sce to wa rzy szy ła by te mu li kwi da cja sek -
to ra wę glo we go.

– M.W. Ró żac ki: – To, że kry zys roz le je się
na Eu ro pę, jest nie mal pew ne. Nic nie otrzeź -
wia tak umy słów, nie ra cjo na li zu je dzia łań jak
brak pie nię dzy. Hisz pa nia za in we sto wa ła bar -
dzo wie le pie nię dzy w ener ge ty kę so lar ną.
„Suk ce sy” w tym ob sza rze za wdzię cza ła do ta -
cjom do tej technologii. Na nie moż na so bie po -
zwo lić gdy się jest bo ga tym. Gdy na to miast za -
czy na bra ko wać pie nię dzy, trze ba się w spo sób
bez względ ny pod dać lo gi ce praw eko no micz -
nych, rzecz ca ła za czy na się ry so wać w zu peł -
nie in nym świe tle. W Hisz pa nii ma my więc
obec nie do czy nie nia z ma so wą plaj tą firm
zwią za nych z ener ge ty ką so lar ną. Iden tycz na
sy tu acja ma miej sce na Wę grzech ze źró dłem
ga zo wym. No we, o mo cy 400 MW stoi, bo li -
czo no na dro gie cer ty fi ka ty. Oka za ło się, że sta -
re źró dła wę glo we, ni sko spraw ne, bo sto so wa -
ne w tej ener ge ty ce tech no lo gie są bar dzo prze -
sta rza łe, pro du ku ją o wie le tań szą ener gię.

Je stem prze ko na ny, że stra te gicz ne pro gra -
my UE, od no szą ce się do ener ge ty ki, bar dzo
szyb ko ule gną zmia nie. Wy mu si to kry zys
i brak pie nię dzy. Dziś trze ba ra to wać sy tu ację,
a nie pro mo wać pro gra my, tech no lo gie, któ re
po głę bia ją pro ble my eko no micz ne.

Bez ener gii nie ma nic, za mie ra ży cie, go spo -
dar ka. No we tech no lo gie do ty czą ce ge ne ra cji
ener gii po wsta ją przez dzie siąt ki lat, za nim uzy -
ska ją sta tus spraw dzo nych, nie za wod nych.
Zwłasz cza nie za wod ność i wy dol ność są tu
spra wa mi nad rzęd ny mi. Nie ma du że go kra ju
na świe cie, w któ rym sys tem ener ge tycz ny nie
był by opar ty na che mii spa la nia (wę gla, ga zu,
ole ju), bądź ener ge ty ce ją dro wej. Nikt nie wy -
my ślił al ter na ty wy dla tych dwóch źró deł, by
na ma so wą ska lę za spo ko ić po trze by du że go
sys te mu ener ge tycz ne go. I nie wi dać aby, w da -
ją cej się prze wi dzieć przy szło ści, by ło to moż li -
we. Oczy wi ście roż ne go ty pu od na wial ne źró -
dła ener gii trze ba pro mo wać i tam gdzie to moż -
li we sto so wać. Ale przez la ta bę dą one mia ły
cha rak ter je dy nie uzu peł nia ją cy, roz pro szo ny.
Nie na le ży za po mi nać, że ta kie źró dła są ogrom -
ną roz rzut no ścią in we sty cyj ną. Dla przy kła du,
far ma wia tro wa o mo cy 200 MW. Ona pra cu je
w ro ku 2000 godz., a rok ma ich blisko 9000.
Po zo sta łą moc, na sta łe, trze ba więc za pew nić
z in ne go źró dła. Do te go trze ba za pew nić źró dło
in ter wen cyj ne – za tem trze cia in we sty cja. A za -
in sta lo wa nie każ de go me ga wa ta kosz tu je po nad
mi lion eu ro. Że by za tem móc ko rzy stać ze źró -
dła eko lo gicz ne go, trze ba po nieść trzy krot nie
wyż szy koszt in we sty cyj ny niż w przy pad ku
źró dła kon wen cjo nal ne go. Bez źró dła eko lo -
gicz ne go po trzeb ne jest bo wiem tyl ko źró dło
pod sta wo we. W USA co raz czę ściej sto so wa ny
jest cią gnio ny wskaź nik eko lo gicz ny, któ ry mó -
wi, że wy ge ne ro wa niu każ dej jed nost ki pie nię -
dzy prze zna czo nej na in we sty cje to wa rzy szy
emi sja okre ślo nej ilo ści ga zów cie plar nia nych.
Czy li po wsta niu far my wia tro wej to wa rzy szy
trzy krot nie więk sza emi sja niż w przy pad ku
elek trow ni kon wen cjo nal nej tej sa mej mo cy.

prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
– Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej PW

Andrzej Patrycy
– Prezes Zarządu, Dyrektor
Energoprojekt Warszawa SA
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Je że li cho dzi o tech no lo gie zwią za ne z ma ga -
zy no wa niem CO2, jest to zu peł ne nie po ro zu -
mie nie. CO2 nie jest ga zem śmier ci lecz ga zem
ży cia. Przy ro da ma me cha ni zmy sa mo re gu la -
cyj ne. Je że li wzra sta stę że nie CO2 w at mos fe -
rze, to wzra sta rów nież je go absorbcja. Po szu -
ku je my tech no lo gii za tło cze nia CO2 pa rę ki lo -
me trów pod zie mię, to nierozsądne tracenie
energii. Rów no cze śnie mó wi się, że ener gia
z bio ma sy jest ener gią eko lo gicz ną, podczas
gdy wy pro du ko wa niu z niej jed nost ki ener gii
to wa rzy szy dwu krot nie więk sza emi sja CO2 niż
w przy pad ku wę gla, czy ga zu. Ko lej ny ab surd.

– S. Kry stek: – Zwięk sze nie spraw no ści
prze mia ny pier wot nych no śni ków ener gii, ja ko
spo sób na jej oszczę dza nie, nie mo że bu dzić
ni czy ich za strze żeń. Mu szą to być jed nak tech -
no lo gie spraw dzo ne. Je śli nie są, jest to co
w Niem czech z ko tła mi na pa ra me try nad kry -
tycz ne. Pol ski sys tem elek tro ener ge tycz ny
takich ubytków mocy by nie wy trzy mał.

Brak wie dzy w Mi ni ster stwie Go spo dar ki
za rzą dza ją cym na szą elek tro ener ge ty ką, ale
tak że w elek trow niach spra wia, że nie wy ko -
rzy stu je my już dziś ist nie ją cych moż li wo ści
oszczę dza nia i wy ko rzy sta nia ener gii. Przy kła -
dem choć by spa la nie śmie ci. Tech no lo gie są
zna ne, a przy kła dy nie da le ko – Da nia, Szwe -
cja. Do sko na łe re zul ta ty, ca łe mia sta ogrze wa -
ne są w wy ni ku spa la nia od pa dów.

W po li ty ce kli ma tycz nej Unii jak w so czew ce
sku pia ją się ego izmy naj sil niej szych kra jów,
któ re wcho dzą w jej skład. Do kład nie wie my co,
kto i na czym przy jej po mo cy chce sko rzy stać
i ja kie in te re sy za ła twić. Tym cza sem, emi sja
CO2, za któ rą od po wie dzial ny jest czło wiek,
we dług licz ne go gro na przed sta wi cie li na uki,
w cał ko wi tym bi lan sie te go ga zu w at mos fe rze,
sta no wi nie istot ną część. Świat jest jed no ścią.
Je śli więc Unia bę dzie pro wa dzi ła re stryk cyj ną
po li ty kę kli ma tycz ną, a Chi ny, In die, USA nie
bę dą po dą ża ły tą dro gą, to te dzia ła nia bę dą po -
zba wio ne sen su. Na ta kie eks tra wa gan cje nie
stać jed ne go kon ty nen tu, zwłasz cza w do bie
kry zy su. Pol ska jest tu przy tym w naj gor szej
sy tu acji, zwa żyw szy jej struk tu rę wy ko rzy sta nia
pier wot nych no śni ków ener gii. W ist nie ją cych
wa run kach każ dy kraj po wi nien w jak naj lep szy
spo sób wy ko rzy sty wać moż li wo ści ener ge tycz -
ne ja ki mi dys po nu je. Po to, by w stop niu moż li -
wie naj więk szym unie za leż nić Eu ro pę od im -
por tu pier wot nych no śni ków ener gii.
• Wszyst kie za mie rze nia Unii wy pły wa ją

z ge ne ral nej tro ski o przy szłość świa ta. Jed -
nak pod tym słusz nym ha słem pro mu je się złe
roz wią za nia. Ich kry ty ka od bie ra na jest ja ko
kry ty ka słusz nej idei, co jest oczy wi stym nie -
po ro zu mie niem. O śro do wi sko na tu ral ne mu -
si my dbać, ale roz sąd nie.

– G. Wroch na: – Nie po dzie lam po glą du, że
kry zys otrzeź wi po li ty ków. W Unii nie ma me -
cha ni zmów, sprzę żeń, któ re prze kła da ły by sy -
gna ły nad cho dzą ce z ryn ku na zmia ny stra te gii.
Kil ka dni te mu uczest ni czy łem w po sie dze niu
ko mi te tu kon sul ta cyj ne go, na któ rym przed sta -
wia ne by ły pla ny do ty czą ce te go na co Unia ma

w la tach naj bliż szych wy da wać pie nią dze
w związ ku z no wy mi tech no lo gia mi ener ge -
tycz ny mi. W tym wszyst kim nie by ło na wet
śla du te go, że w Eu ro pie jest kry zys i w związ -
ku z tym mu si my np. roz wa żyć zmia nę do tych -
cza so wej stra te gii, z punk tu wi dze nia eko no -
micz ne go, opła cal no ści go spo dar ki itp.

– M.W. Ró żac ki: – Na rze czy wi stość ener -
ge tycz ną pa trzę, ze zro zu mia łych wzglę dów,
z punk tu wi dze nia re pre zen tan ta biz ne su pra -
cu ją ce go na rzecz elek tro ener ge ty ki. Tak du ży
pod miot jak ten, któ ry re pre zen tu ję, nie mo że
po dej mo wać stra te gicz nych de cy zji biz ne so -
wych na pod sta wie te go co ktoś na pi sał, al bo
po wie dział. Tym bar dziej, że w ener ge ty ce nie
ma de cy zji krót ko ter mi no wych. W ener ge ty ce
po dej mu je się de cy zje, któ re pierw sze efek ty
da ją po kil ku, a nie kie dy po kil ku na stu la tach,
a skut ku ją kil ka dzie siąt lat. Są me na dże ro wie

w ener ge ty ce, którzy ro zu mie ją ten me cha -
nizm, mó wią jed no, a ro bią dru gie. Ja my ślę, że
po dob nie jest z po li ty ka mi tra fia ją cy mi do Unii
na kil ka lat. Opo wia da ją róż ne rze czy, bo te go
chcą wy bor cy. Na to miast ma chi na ener ge tycz -
na, któ rą oczy wi ście trze ba wol no prze kształ -
cać, bę dzie ro bić swo je. Je że li w ko lej nych
kra jach prze sta nie się do to wać nie któ re źró dła
ener gii, bo wy schną źró dła do ta cji, to bę dzie
się in we sto wać tyl ko w za pew nia ją ce opła cal -
ność. To się wy re gu lu je sa mo.

– G. Wroch na: – Tak to rze czy wi ście dzia ła -
ło, gdy de cy zje po li tycz ne by ły sprzę żo ne z me -
cha ni zma mi go spo dar czy mi. Tym cza sem, jak to
wcze śniej po wie dział pro fe sor Le wan dow ski,
obec nie znaj du je my się w mo men cie prze ło mo -
wym, ma my bo wiem po raz pierw szy do czy nie -
nia z sy tu acją gdy de cy zje po li tycz ne nie ma ją
nic wspól ne go z go spo dar ką, eko no mią, re alia -
mi tech no lo gicz ny mi, wręcz, z pra wa mi fi zy ki.
Mó wi się o wiel kich prze cho wal ni kach ener gii,
a jak wia do mo dziś ener gię mo gą ma ga zy no wać
je dy nie elek trow nie szczy to wo -pom po we, in -
nych zaś po my słów nie wi dać. Pla ny Unii w ob -
sza rze ener ge ty ki igno ru ją czę sto nie tyl ko pra -
wa fi zy ki, ale na wet za sa dy lo gi ki. W pro gra -
mach, obok sie bie, znaj du ją się stwier dze nia
wza jem nie sprzecz ne. Np. stwier dza się, że na -
le ży in we sto wać w źró dła od na wial ne, ar gu -
men tu jąc że są źró dła mi roz pro szo ny mi, dzię ki
cze mu na kła dy na sie ci bę dą znacz nie mniej sze
niż w przy pad ku elek trow ni ją dro wych, gdzie
ma my zlo ka li zo wa ną du żą pro duk cję mo cy,
któ rą trze ba roz pro wa dzić. A na dru giej stro nie
te go sa me go do ku men tu czy ta my, że na le ży
prze zna czyć ol brzy mie fun du sze już nie na in te -
li gent ne, ale su per in te li gent ne sie ci, by po łą -
czyć roz pro szo ne źró dła i za pew nić do sta wy
ener gii, np. gdy nie wie je wiatr, czy nie świe ci
słoń ce. Po dob nie, je śli cho dzi o oszczęd no ści
ener ge tycz ne. Mó wi się, że ener gię na le ży
oszczę dzać przez m.in. zwięk sza nie efek tyw no -
ści jej pro duk cji, rów no cze śnie dła wi się efek -
tyw ność elek trow ni przez wy mu sza nie se kwe -
stra cji CO2. Weź my przy pa dek nie miec ki. Gło -
szą, że chcą mieć ener ge ty kę bez e mi syj ną,
w związ ku z tym za mkną ener ge ty kę ją dro wą
i … bę dą bu do wać ga zo wą. To ko lej na sprzecz -
ność. W po li ty ce ener ge tycz nej Unii aż roi się
od róż ne go ro dza ju sprzecz no ści. Dla te go tak
trud no pod jąć jej kry ty kę, o czym wspo mnia no
wcze śniej. Zda rza się, że otrzy mu ję ja kiś do ku -
ment z Ko mi sji Eu ro pej skiej z proś bą o uwa gi.
Czy tam, czy tam... i nie kie dy na wet nie wiem jak
się do nie go od nieść, bo je że li na sa mym po cząt -
ku po ja wia ją się sprzecz ne za ło że nia, to jak
moż na dys ku to wać pły ną ce z nich wnio ski?

De cy zje w ener ge ty ce ma ją dłu go ter mi no wy
za sięg, w związ ku z tym ich po dej mo wa nie wy -
ma ga od po wied nie go przy go to wa nia, na my -
słu. I tu znów ma my dziś do czy nie nia po raz
pierw szy z sy tu acją gdy de cy zje, ma ją ce kom -
plet nie zmie nić kształt sek to ra pro duk cji ener -
gii, za pa da ją prak tycz nie z dnia na dzień. Te de -
cy zje idą w po przek pla nów firm pro du ku ją cych
ener gię. Np. in we stor pla no wał, że re ak tor bę -

Mariusz W. Różacki
– Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny RAFAKO S.A.

Maciej Wesołowski
– Generalny Projektant

w „Energoprojekt – Katowice” S.A.
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dzie pra co wać 60 lat, a po li ty cy na ka zu ją mu go

za mk nąć po 30. W związ ku z tym ca ły biz ne -

spla n wa li się w gru zy, a go spo dar ka trzesz czy.

•W tym wszyst kim bra ku je wła ści we go zro -
zu mie nia po ję cia zrów no wa żo ne go roz wo ju.
Jest ono trak to wa ne ja ko uspra wie dli wie nie
wszel kie go ro dza ju groź nych po my słów, któ re
wpi su ją się w ge ne ral ną ten den cję tro ski
o śro do wi sko. Pod sy ca ną przez Mię dzy rzą do -
wy Pa nel ds. Zmian Kli ma tu, któ ry pro du ku je
se rie do ku men tów stra szą cych ludz kość tym
co się sta nie gdy śred nia tem pe ra tu ra na ku li
ziem skiej wzro śnie o wię cej niż 2 stop nie Cel -
sju sza, a kon cen tra cja ga zów cie plar nia nych
wzro śnie po wy żej 450 ppm. Z ten den cja mi
ogra ni cza nia emi sji trze ba się jed nak li czyć
i nie moż na twier dzić, że wszyst kie dzia ła nia
w tym kie run ku są nie słusz ne.

– E. Wró blew ska: – Po li ty ka eko lo gicz na

i ogra ni cza nia emi sji CO
2

ma już do syć dłu gą

hi sto rię. I jest kon se kwent nie roz wi ja na w ko lej -

nych do ku men tach Ko mi sji Eu ro pej skiej. Tak

więc ma pa dro go wa ener ge ty ki ni sko -, a w za sa -

dzie bez wę glo wej do 2050 r. nie wy sko czy ła na -

gle, jest pro stą kon se kwen cją wcze śniej szych

dzia łań. Pa kiet Ener ge tycz no -Kli ma tycz ny wy -

wo łał u nas szok. Nie do ce nia li śmy jed nak in -

wen cji Ko mi sji Eu ro pej skiej. Nie przy pusz cza -

li śmy, że Pa kiet to le d wie wstęp, pre lu dium

do wła ści we go pla nu ob li czo ne go na lat 40. Mi -

mo wszyst ko, to jed nak pa nel oen ze tow ski

w głów nej mie rze od po wia da za pro pa gan dę do -

ty czą cą te go, że CO
2

za gra ża pod sta wom ży cia

na zie mi. Po dob ne opi nie moż na spo tkać w wie -

lu do ku men tach Mię dzy na ro do wej Agen cji

Ener gii, któ ra pro mu je gaz ja ko pa li wo na okres

przej ścio wy, ale i je go spa la niu po win ny to wa -

rzy szyć in sta la cje CCS. Wszy scy wie my, że jest

to tech no lo gia ko mer cyj nie nie doj rza ła. Roz wój

tej tech no lo gii pro mu je za rów no Ko mi sja Eu ro -

pej ska jak i Mię dzy na ro do wa Agen cja Ener gii.

Przy ta cza ją przy kład USA, gdzie ist nie je 5 tys.

km ru ro cią gów prze ta cza ją cych CO
2

wtła cza ny

do gó ro two ru by wspo móc wy do by cie ro py naf -

to wej. Po da je się też przy kład zło ża ga zu ziem -

ne go w Ka na dzie gdzie trans por to wa ny z USA

ru ro cią ga mi CO
2 

wspo ma ga wy do by cie wę -

glowodorów. USA i Ka na da bę dą praw do po -

dob nie pierw szy mi kra ja mi gdzie po wsta ną

elek trow nie z ko mer cyj ny mi in sta la cja mi CCS.

Po my słów, kie run ków dzia ła nia by po ta nić tę

tech no lo gię, zra cjo na li zo wać, uspraw nić jest

wie le. Któ ry z nich zwy cię ży, dziś trud no po -

wie dzieć. Pol ska, nie ste ty, nie na le ży do kra jów

in no wa cyj nych, ło żą cych znacz ne na kła dy

na ba da nia, w któ rych moż na ocze ki wać ko mer -

cja li za cji tech no lo gii ta kich jak CCS.

– M.W. Ró żac ki: – Do tych cza so we do -

świad cze nia róż nych kon cer nów wska zu ją jed -

no znacz nie, że jed nak CCS, to śle py za ułek,

roz wią za nie bez przy szło ści. Za tła cza nie CO
2

dla sa me go za tła cza nia, nie ma sen su. By na to -

miast wspo móc wy do by cie wę glo wo do rów,

oczy wi ście sens ma.

Chciał bym wró cić do eko no mii, Ja ką po li ty -

kę kli ma tycz ną Unia by nie pro wa dzi ła, ja kie

do ku men ty by śmy nie pod pi sa li, to przez naj -

bliż sze kil ka dzie siąt lat i tak mu si my pro du ko -

wać ener gię w sta rych źró dłach wę glo wych, bo

nie ma my in ne go wyj ścia. Kosz ty pro -

dukowanej w nich ener gii bę dą sta no wi ły tło

ce no we dla ryn ku zby tu ener gii. I im ener gia

bę dzie droż sza, tym ła twiej sze bę dą de cy zje

do ty czą ce in we sty cji w no wo cze sne, wy so ko

spraw ne in sta la cje. W tym kon tek ście, im wyż -

sza ce na upraw nień do emi sji, tym le piej.

Zgod nie z ideą zrów no wa żo ne go roz wo ju, na -

le ży sto so wać BAT, a nie in we sto wać w tech -

no lo gie wy prze dza ją ce BAT. Dzi siej szy BAT,

to wy so ko spraw ne tech no lo gie spa la nia, ul tra -

nad kry tycz ne, czy wy so ko ci śnie nio we ga zo -

we. Są to tech no lo gie osią ga ją ce spraw no ści

rzę du 50%, co w sto sun ku do spraw no ści nie co

po nad 30%, osią ga nych przed kil ku na stu la ty,

sta no wi ogrom ny skok do przo du. Ener ge ty ka

jest bar dzo wraż li wym sek to rem, szcze gól nie

z punk tu wi dze nia dys po zy cyj no ści, trze ba

więc sto so wać naj lep sze tech no lo gie, ale

spraw dzo ne i pewne w działaniu.

– A. Pa try cy: – Na sze ana li zy wy ka za ły, że

in we sty cje w no we, wy so ko spraw ne źró dła

ener gii są bar dzo opła cal ne pod wa run kiem, że

ce na upraw nień do emi sji CO
2

prze kra cza 60

eu ro za to nę. Nie za po mi naj my jed nak, że

do 2050 r. ener ge ty ka ma być ze ro emi syj na.

Jest rok 2011, in we stor ma pod jąć de cy zję o in -

we sty cji, a w per spek ty wie rok 2050. Za nim

zbie rze pie nią dze i wy bu du je, bę dzie rok

2018–2020. Zda je so bie spra wę, że ta in we sty -

cja mo że funk cjo no wać tyl ko 30 lat, bo po tym

okre sie mo że być de cy zją ad mi ni stra cyj ną za -

mknię ta w związ ku z tym, że „coś tam emi tu -

je”. In ny przy pa dek. Ma my do czy nie nia z in -

we sto rem, któ ry stoi przed de cy zją o bu do wie

źró dła ga zo we go. Wy so ko spraw ne go, bo pro -

du ku je w sko ja rze niu, wy so ko opła cal ne go, bo

są żół te cer ty fi ka ty. Ale w ro ku 2013 tych cer -

ty fi ka tów nie bę dzie, a już dziś źró dła ga zo we,

na wet z cer ty fi ka ta mi, ma ją stra ty. Ko lej ny in -

we stor stoi przed de cy zją o in we sty cji w źró dło

zie lo ne. Cer ty fi ka ty dla tych źró deł koń czą się

w ro ku 2016. Je że li więc ktoś dzi siaj wy bu du -

je źró dło ener gii, to do syć szyb ko nie bę dzie

miał środ ków na spła tę za cią gnię tych zo bo wią -

zań. Roz wią za nie tej sy tu acji jest pro ste – na le -

ży pod nieść ce nę ener gii, sto su jąc do te go obo -

jęt nie ja kie me cha ni zmy, wte dy wszyst ko się

wy rów na. Pod no sząc ce nę ener gii, za ra zem

zmniej szy my za po trze bo wa nie na nią.

Po li ty ka ener ge tycz na Pol ski mó wi, że ener -

ge ty ka po win na do star czyć od bior com 150–200

TWh ener gii. Jak ma się to do ce lów sta wia nych

przez UE? Czy ktoś ana li zu je stra te gię pol skiej

elek tro ener ge ty ki na tle wy ma gań Unii, czy ktoś

do kład nie ana li zu je do ku men ty unij ne na tle na -

szych uwa run ko wań? I mó wi: – ze źró deł od na -

wial nych, ener ge ty ki wod nej mo że my uzy -

skać 30 TWh ener gii, a po trze ba nam 200 TWh.

Co z resz tą? Te ar gu men ty mu szą być pro ste dla

na ro du i dla Ko mi sji Eu ro pej skiej. My tu roz -

ma wia my ję zy kiem spe cja li stycz nym, nie zro zu -

mia łym dla lu dzi, któ rzy nie uczą się w szko le

ani ma te ma ty ki, ani fi zy ki. Je że li ja spo ty kam

han dla rzy ener gią, któ rzy mó wią, że ma ją zna -

ko mi te kon trak ty, ale PSE – Ope ra tor nie po -

zwa la han dlo wać, bo „grze ją się dru ty”, to

o czym tu roz ma wiać? Mó wię więc im, że

oprócz praw ryn ku, ist nie ją też pra wa fi zy ki.

– M. We so łow ski: – Bez wzglę du na róż ne

sło wa kry ty ki, od na wial ne źró dła ener gii trze ba

w Pol sce roz wi jać, w tym ener ge ty kę wia tro wą.

Za tą ener ge ty ką mu si stać tech no lo gia in na,

pew na, re zer wo wa i za pew ne bę dzie to ener ge -

ty ka wę glo wa. A ży cie po ka że czy ta re zer wa

bę dzie mu sia ła być uru cha mia na, czy też nie.

– A. Pa try cy: – Niech stoi, ale w re zer wie

go rą cej, a to ozna cza emi sję. Al bo niech pra cu -

je na 50% mo cy, że by na stęp ne 50% uru cho -

mić w od po wied nim mo men cie. To jed nak

znów ozna cza emi sję. Wszyst ko trze ba Unii

po ka zać, „ło pa to lo gicz nie”.

prof. Grzegorz Wrochna
– Dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Elżbieta Wróblewska
– Główny Specjalista w Departamencie Energetyki

Ministerstwa Gospodarki
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– M. We so łow ski: – Co by śmy nie mó wi li

Eu ro pa Za chod nia od cho dzi od wę gla, a nie -

któ re kra je już od nie go ode szły. Hisz pa nia

na wet prze szła cykl tech no lo gii ga zo wej.

Dwa blo ki ga zo we po 1600 MW pra cu ją

tam po 2000 godz. rocz nie. Wy ni ka to: z jed -

nej stro ny – ze wzro stu efek tyw no ści wy ko -

rzy sta nia ener gii, z dru giej zaś z te go – że na -

wet tech no lo gię ga zo wą wy pie ra tam ener gia

od na wial na, głów nie so lar na. Te in we sty cje

ga zo we by ły re ali zo wa ne wie le lat te mu,

więc już się zwró ci ły, za tem trud no mó wić

o ja kimś wiel kim kry zy sie. Ale no wych na ho -

ry zon cie też nie wi dać. Mu si my po ka zy wać

Unii, że ener ge ty ka wę glo wa w Pol sce po zo -

sta nie re zer wą dla od na wial nych źró deł pra -

cu jąc gdy zaj dzie ta ka po trze ba, za pew nia jąc

nam bez pie czeń stwo ener ge tycz ne. Ogrom ne

re zer wy tkwią we wzro ście efek tyw no ści wy -

ko rzy sta nia ener gii. Przy tej oka zji nie ba ga -

te li zo wał bym in te li gent nych sie ci, bo one da -

ją ogrom ne moż li wo ści w tym wzglę dzie. No

i wresz cie, efek tyw ne wy ko rzy sta nie za so -

bów – ener ge tycz ne wy ko rzy sta nie śmie ci,

róż ne go ro dza ju od pa dów, to ogrom na re zer -

wa. Nie za po mi naj my tak że, że na sze za so by

wę gla nie są nie wy czer pa ne, a je go ce na,

w związ ku ze wzro stem kosz tów wy do by cia,

bę dzie ro sła.

– S. Kry stek: – Ener gia od na wial na wy pie -

ra in ną tyl ko dla te go, że ist nie je obo wią zek jej

ku po wa nia, ma za tem nie ogra ni czo ny do stęp

do sie ci. W Pol sce ma my zna czą ce re zer wy

w wy ko rzy sta niu ist nie ją cych mo cy i ist nie ją -

cych tech no lo gii. Ma my w wie lu mia stach sys -

te my cie płow ni cze, w któ rych gdy by wpro wa -

dzo no ukła dy sko ja rzo ne, zu ży cie pa li wa pier -

wot ne go spa dło by o oko ło 40%. Za czy na bra -

ko wać u nas mo cy szczy to wych. W Da nii

i Szwe cji wszyst kie elek tro cie płow nie po sia -

da ją aku mu la to ry cie pła. W Pol sce – jed na. Ta -

kich przy kła dów jest wię cej.

– J. Le wan dow ski: – Szko dli wość, czy też

brak szko dli wo ści emi sji CO
2

nie wy da je się

być fun da men tem po li ty ki kli ma tycz nej Unii.

Za ło że nie jest in ne. Odej ście od obec ne go mo -

de lu ener ge ty ki, przej ście na ener ge ty kę roz -

pro szo ną, bez e mi syj ną ma spo wo do wać roz -

kwit go spo dar ki eu ro pej skiej, przy bę dzie no -

wych miejsc pra cy, po ja wią się no we tech no lo -

gie, dzi siaj zu peł nie nie zna ne. A to wszyst ko

spo wo du je, że bę dzie się nam ży ło pięk niej

i do stat niej. Po do ba mi się po gląd Pa na Pre ze -

sa Pa try ce go, że być mo że po peł nia my pod sta -

wo wy błąd lo ku jąc na sze wy sił ki i na kła dy nie

tu gdzie trze ba. Pol ska po win na so bie od po -

wie dzieć w kil ku wa rian tach, jak bę dzie wy -

glą dał nasz kraj w przy szło ści, gdy nie zbu du -

je my np. ener ge ty ki ją dro wej, a z dru giej stro -

ny nie wol no emi to wać. Po każ my jak bę dzie

wy glą dał ob raz Pol ski przy rocz nej pro duk cji

ener gii na po zio mie 30–50 TWh. Fi lo zo fia,

eko no mia mó wią, że cy wi li za cję zbu do wał po -

dział pra cy. Tym cza sem, te raz za czy na się mó -

wić, że ener gię elek trycz ną każ dy bę dzie so bie

pro du ko wał sam.

– G. Wroch na: – Je że li chce my przy wró cić

ra cjo nal ność wnio skom pły ną cym z za ło że nia,

że chce my do brze dla pla ne ty, to klu czo wym

jest po ję cie zrów no wa żo ne go roz wo ju. Ono

bar dzo czę sto ro zu mia ne jest wą sko, tzn. tyl ko

tak, że ma my zu ży wać mniej ener gii i ogra ni -

czać się ze swo ją dzia łal no ścią. Tym cza sem, to

po ję cie ozna cza ty le, że pla ne tę po win ni śmy

zo sta wić przy szłym po ko le niom w sta nie nie

gor szym niż ten ja ki sa mi za sta li śmy. I gdy

wyj dzie my z ta kie go za ło że nia ozna cza to, że

na stęp nym po ko le niom po win ni śmy przy go to -

wać tech no lo gie pro duk cji ener gii po zwa la ją ce

im żyć god nie, do stat nio, le piej, bez de gra da cji

śro do wi ska. Bez pro duk cji ener gii z wę gla

i ato mu mo że my się lo kal nie, w da nym kra ju,

obejść. Mo że my im por to wać gaz, ba, mo że my

w ogó le nie pro du ko wać ener gii tyl ko ją im -

por to wać. To po cią ga jed nak za so bą okre ślo ne

kosz ty – uza leż nie nie ener ge tycz ne, po li tycz -

ne, wzrost cen ener gii, spa dek opła cal no ści

pro duk cji, a w kon se kwen cji nie zrów no wa żo -

ny roz wój, tyl ko burz li we kry zy sy.

• Go dzi się przy po mnieć de fi ni cję zrów no -
wa żo ne go roz wo ju, we dług twór czy ni te go ter -
mi nu. Otóż jest to ta ki roz wój, któ ry za pew nia
ra cjo nal ne ży cie przy szłym po ko le niom, ale
bez po gor sze nia wa run ków ży cia obec nym.
Nie cho dzi więc o to by wszyst kie wy sił ki skie -
ro wać na in we sty cje dla przy szło ści...

– J. Le wan dow ski: – Po ję cie zrów no wa żo -

ne go roz wo ju po ja wi ło się dwa dzie ścia pa rę lat

te mu. Po ko le niu, któ re w tym cza sie wy ro sło

po wo dzi się i ży je go rzej niż ro dzi com. Cha -

rak te ry stycz ną ce chą dla po li ty ków jest to, że

je śli tyl ko za czy na ją o czymś mó wić, na tych -

miast dzie je się na opak.

• Z na szej dys ku sji wy ni ka, że Pol ska po -
win na się kon cen tro wać na roz wo ju nie ty le
bez e mi syj nych tech no lo gii pro duk cji ener gii,
ale pro wa dzą cych do ogra ni cze nia emi sji.
W re ali za cji te go kie run ku po win na być sto so -
wa na za sa da ra cjo nal nej eko no mi ki. Tzn. nie
moż na do pu ścić do te go by, wpro wa dza jąc re -
stryk cyj ne prze pi sy, po gor szyć wa run ki ży cia
obec ne go po ko le nia. Do ty czy to zwłasz cza Pol -
ski, któ ra ma spe cy ficz ne wa run ki. Co zaś ty -
czy Unii, to nie po win na się ona kon cen tro wać
na pu ła pach ogra ni cze nia emi sji w po szcze -
gól nych kra jach, a na wpro wa dze niu obo wiąz -
ku roz wo ju tech no lo gii w opar ciu o BAT. To
jest klucz do re ali za cji słusz ne go ha sła – żyj my
zgod nie ze zrów no wa żo nym roz wo jem. Myśl -
my do przo du, a nie ogra ni czaj my.

– M.W. Ró żac ki: – Pod sta wo wym za gro że -

niem dla pol skiej ener ge ty ki jest spo sób za rzą -

dza nia nią, a ści ślej to, że pod sta wo wa jej

część, któ ra po win na dbać o bez pie czeń stwo

ener ge tycz ne, zor ga ni zo wa na jest w spół ki pu -

blicz ne. Za rząd spół ki pu blicz nej roz li cza się

przed swoimi ak cjo na riu sza mi z wy ni ków eko -

no micz nych. I to w spo sób za sad ni czy de ter mi -

nu je spo sób po strze ga nia przez spół kę rze czy -

wi sto ści. Dla za rzą dów tych firm je dy ne co się

li czy, to efek tyw ność, a nie po ten cjał ja kim

dys po nu ją. Naj le piej mieć ma ły po ten cjał, któ -

ry przy no si wy so ki zysk. Ta ki spo sób za rzą -

dza nia ener ge ty ką do pro wa dził do jej za pa ści

w Ka li for nii. Efek tyw ność w ener ge ty ce, to nie

pod sta wo wy, ale le d wie je den z ele men tów za -

rzą dza nia nią. Tu po trze ba wi zjo ne rów z in tu -

icją, a nie spraw nych fi nan si stów, któ rzy po -

strze ga ją ener ge ty kę ja ko róż ni cę mię dzy przy -

cho dem, a kosz tem. Nad bez pie czeń stwem

ener ge tycz nym pie czę po win no spra wo wać

pań stwo. De cy zja o bu do wie 2–3 tys. MW no -

wych mo cy po win na mieć cha rak ter ad mi ni -

stra cyj ny. I nie jest waż ne czy ten biz nes wyj -

dzie na ze ro, czy da 6% ren tow no ści. Bo gdy

za brak nie ener gii, stra ty bę dą nie wy obra żal ne.

– J. Le wan dow ski: – Nie wiem czy pod sta -

wo wym błę dem nie by ło stwier dze nie, że ener -

gia jest to wa rem, a jej wy mia na po win na się

od by wać na ryn ku.

• Dzię ku je my za roz mo wę.

dr Mirosław Duda
– ARE

Sławomir Krystek
– Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej Energetyki

i Ochrony Środowiska



• Jak EC „Zie lo na Gó ra” sy tu uje się w Gru pie EDF Pol ska?
– Je śli cho dzi o mo ce wy twór cze, to naj więk sze ma Elek trow nia

Ryb nik, więk sze od EC „Zie lo na Gó ra” ma ją też EC Kra ków i EC Wy -
brze że oraz wro cław ska Ko ge ne ra cja, ale pod wzglę dem pro duk cji
i sprze da ży ener gii elek trycz nej je ste śmy po rów ny wal ni z Ko ge ne ra -
cją i Wy brze żem. 
• Ja ki pro cent ener gii pro du ko wa nej przez zie lo no gór ską Elek tro -

cie płow nię wy twa rza blok ga zo wo -pa ro wy? 
– Od uru cho mie nia w sierp niu 2004 r. blo ku ga zo wo -pa ro we go

o mo cy elek trycz nej 198 MWe i ciepl nej 135 MWt je ste śmy bar dziej
elek trow nią niż cie płow nią, gdyż ok. 85% przy cho dów ma my ze
sprze da ży ener gii elek trycz nej i żół tych cer ty fi ka tów. W kra ju te pro -
por cje wy no szą 50 na 50 czy 60 na 40, a u nas 85 na 15. Ener gia elek -
trycz na jest wy twa rza na tyl ko przez blok ga zo wo -pa ro wy, na blo ku
wę glo wym bę dzie my mie li szczy to we ko tły wod ne ga zo wo -ole jo we.
Tak że cie pło pro du ku je głów nie ten blok, bo wę glo wy uru cha mia my
tyl ko w szczy cie zi mo wym.

W 2010 r. wy pro du ko wa li śmy 1,188 mln MWh ener gii elek trycz nej
net to (w 2009 r. – 1,181 mln MWh) i 1,865 mln GJ ener gii ciepl nej
net to (w 2009 r. 1.61 mln GJ), zu ży wa jąc 320 tys. m3 ga zu ziem ne go
i 25 tys. t wę gla ka mien ne go (w 2009 r. by ło to od po wied nio 320 tys.
m3 i 18 tys. t). Od bior cą ener gii elek trycz nej sprze da wa nej z blo ku ga -
zo wo -pa ro we go jest EVE REN Sp. z o.o., a wy twa rza nej w blo ku wę -
glo wym (w peł nym sko ja rze niu z pro duk cją cie pła) – po znań ska
ENEA S.A. 
• Jak pan oce nia wrze śnio wy de biut EC ZG na To wa ro wej Gieł -

dzie Ener gii?
– Na TGE sprze da je my tyl ko nad wyż ki ener gii, bo pod sta wo wy

kon trakt, któ ry jest za bez pie cze niem kre dy tu in we sty cyj ne go
(na BGP), ma my z EVE RE NEM. Dla te go wy stą pi li śmy do Pre ze sa
Urzę du Re gu la cji Ener ge ty ki, by nas zwol nił z obo wiąz ku „gieł do we -
go”, gdyż ja ko ci, któ rzy mie li za war te Kon trak ty Dłu go ter mi no we
po win ni śmy ener gię elek trycz ną sprze da wać za po śred nic twem TGE.
Uzy ska li śmy zwol nie nie, ale nie wiel kie nad wyż ki sprze da je my. Nie
jest to du żo, ale za wsze coś.
• Czy ko rzy sta cie tyl ko z lo kal ne go ga zu?
– Tak. Ze zło ża Ko ścian, któ re go za so by ga zu ziem ne go za azo to wa -

ne go są oce nia ne na 30 mld m3. Przed uru cho mie niem blo ku ga zo wo -
-pa ro we go, w la tach 2002–2004, wy bu do wa no ru ro ciąg ga zo wy o dłu -
go ści 96 km z ko pal ni ga zu Ko ścian – Broń sko do EC „Zie lo na Gó ra”,
zmo der ni zo wa no GSZ Le śniów i wy bu do wa no 19,4 km na po wietrz nej
li nii elek tro ener ge tycz nej 220 kV łą czą cej EC „Zie lo na Gó ra” z GSZ
Le śniów. Ale gaz z Ko ścia na za si la sieć ga zu za azo to wa ne go w za chod -
niej Pol sce, tak więc ko rzy sta ją z nie go rów nież miesz kań cy re gio nu.

• Jak kształ tu ją się je go ce ny?
– In dy wi du al ny od bior ca ga zu pła ci zgod nie z ta ry fą na to miast EC

ZG pod pi sa ła kon trakt dłu go ter mi no wy, któ ry obo wią zu je do 2024 r.
Wy ne go cjo wa li śmy in dy wi du al ną ce nę i tzw. ścież kę, któ ra okre śla
co rocz ną in dek sa cję ce ny. Jej war tość nie jest wy li cza na na pod sta wie
gieł do wych cen su row ców ro po po chod nych lecz na pod sta wie pu bli -
ko wa nych co ro ku przez GUS kra jo wych wskaź ni ków pro duk cji
sprze da nej prze my słu i da nych do ty czą cych ener gii, ga zu i wo dy. Sko -
ki cen nie są więc re wo lu cyj ne. Po wie dział bym, że ma my sta bil ne,
prze wi dy wal ne ce ny ga zu do 2024 r. Ozna cza to, że miesz kań cy Zie -
lo nej Gó ry są w wy jąt ko wo ko rzyst nej sy tu acji je śli cho dzi o prze wi -
dy wal ność cen cie pła. Na to miast od no sząc się do cen pła co nych przez
in nych od bior ców prze my sło wych za gaz z im por tu, to za 1 GJ pła ci -
my zna czą co mniej.
• Co pan są dzi o elek tro cie płow niach ga zo wych?
– Gdy bym nie był do nich prze ko na ny, to bym nie bu do wał te go blo -

ku! Uwa żam, że ko ge ne ra cja w Pol sce po win na roz wi jać się w opar -
ciu o blo ki ga zo we. Elek tro cie płow nie są zlo ka li zo wa ne w mia stach,
a blok ga zo wo -pa ro wy nie zaj mu je wie le miej sca. Jest bar dzo ela -
stycz ny, bo uru cha mia się w kil ka mi nut, a nie go dzin. Od pa da trans -
port wę gla czy in ne go pa li wa – wy star czy cie niut ka „ru recz ka”. Po za
tym zni ko me są emi sje: nie ma py łów, co w mia stach jest waż ne, nie
ma dwu tlen ku siar ki, bo gaz nie jest za siar czo ny, znacz nie mniej jest
tlen ków azo tu, a dwu tlen ku wę gla jest o po ło wę mniej niż gdy by śmy
spa la li wę giel. Sa me ko rzy ści. Dla te go po win ni śmy zmie rzać w kie -
run ku ko ge ne ra cji ga zo wej, ale re ali za cja te go po stu la tu wy ma ga od -
po wied nie go sys te mu wspar cia.
• Do pła ty i ulgi, ale dla ko go?
– W przy szłym ro ku koń czą się czer wo ne i żół te cer ty fi ka ty, czy li

na wę giel i gaz. Nie wia do mo co bę dzie w 2013 r. W ra mach Pol skie -
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Rezygnujemy z węgla
– Ze ro wę gla, w peł ni eko lo gicz ny, no wo cze sny, bo

prak tycz nie po wszyst kich mo der ni za cjach za kład,

z prze wi dy wal ny mi do 2024 r. ce na mi pa li wa i z głę bo -

ko za awan so wa ną dal szą mo der ni za cją sie ci – tak
w skró cie wi zję Spół ki w 2016 r. przed sta wia MA RIAN
BA BIUCH, Pre zes Za rzą du, Dy rek tor Ge ne ral ny EC „Zie -
lo na Gó ra” SA, Pre zes Pol skie go To wa rzy stwa Elek tro -
cie płow ni Za wo do wych, któ ry 22 wrze śnia 2011 r.,
z oka zji je go 20-le cia, zo stał od zna czo ny Krzy żem Ofi -
cer skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski, w roz mo wie z Je -
rzym Bo ja no wi czem.



go To wa rzy stwa Elek tro cie płow ni Za wo do wych, we współ pra cy
z Mi ni ster stwem Go spo dar ki, opra co wa li śmy stra te gię roz wo ju ko ge -
ne ra cji w Pol sce. Ten do ku ment jest w Mi ni ster stwie Go spo dar ki i prę -
dzej czy póź niej mu si zo stać omó wio ny na po sie dze niu rzą du. Ko lej -
nym kro kiem bę dą od po wied nie za pi sy praw ne.

Su ge ru je my trzy sys te my wspar cia: dla ist nie ją cych źró deł, in we -
sty cyj ne – dla no wo bu do wa nych i dla ryn ku cie pła, bo ko ge ne ra cja ma
sens je śli sieć cie płow ni cza jest scen tra li zo wa na. I w więk szo ści miast
w Pol sce tak jest, co nas wy róż nia wśród kra jów UE, cho ciaż więk -
szość tych sys te mów jest za si la na z cie płow ni, a nie elek tro cie płow ni.
Tę szan sę trze ba wy ko rzy stać i ener gię elek trycz ną pro du ko wać ra -
zem z cie płem. Po zwo li to na mak sy mal ne wy ko rzy sta nie ener gii pier -
wot nej, co jest cy wi li za cyj nym na ka zem. Nie mo że my mar no tra wić
ener gii pier wot nej. Od lat mó wię, że mar no tra wie nie ener gii pier wot -
nej jest grze chem wo bec przy szłych po ko leń.

Cho dzi też o to, by sprze daw ca ener gii miał pa kiet cer ty fi ka tów:
zie lo nych (ener gia od na wial na) i ko ge ne ra cyj nych, co oczy wi ście bę -
dzie mia ło wpływ na jej koń co wą ce nę. Obec nie za pro duk cję w ko ge -
ne ra cji do sta je się czer wo ne lub żół te świa dec twa po cho dze nia. To
kosz tu je: w przy pad ku wę gla ok. 20 zł/MWh, ale w przy pad ku ga zu
ce na jest zde cy do wa nie więk sza, bo po nad 120 zł/MWh.

Je śli cho dzi o roz wój ryn ku, to w usta wie o efek tyw no ści ener ge -
tycz nej zo sta ło to uwzględ nio ne, al bo wiem no wi od bior cy cie pła (po -
wy żej 50 kW) ma ją obo wią zek przy łą cze nia się do sie ci ciepl nej, za -
si la nej ze źró deł od na wial nych lub ko ge ne ra cyj nych chy ba, że ma ją
lep sze, bar dziej eko lo gicz ne źró dło. Tak więc ry nek ma my już praw -
nie unor mo wa ny.

Na to miast na roz wią za nie cze ka wspar cie in we sty cyj ne pla no wa -
nych i dzia ła ją cych elek tro cie płow ni. Na no we roz wią za nia cze ka ją
rów nież in we sto rzy. W przy ję tej przez rząd „Po li ty ce ener ge tycz nej”
jest za pis o po dwo je niu pro duk cji ener gii elek trycz nej w sko ja rze niu
z cie płem do 2020 r. Istot ne jest jed nak py ta nie czy zdą ży my. Mam na -
dzie ję, że no wy rząd zaj mie się ty mi spra wa mi.
• Czy bę dąc pra wie ze ro emi syj ni za mier za cie han dlo wać upraw -

nie nia mi do emi sji CO2, bo chy ba wszyst kich nie wy ko rzy sta cie? 
– Rze czy wi ście, emi sja CO2 jest niż sza niż np. w war szaw skich

elek tro cie płow niach Sie kier ki i Że rań. Py ta nie: czy bę dzie my mie li
nad wyż ki? Na la ta 2008–2012 otrzy ma li śmy rocz ną licz bę upraw nień
na po zio mie ok. 607 tys. ton, ale – z ostroż no ści – w swo ich ana li zach
eko no micz nych i w pla nach śred nio ter mi no wych tych ko rzy ści nie
uwzględ nia my. Nie wia do mo ja ka bę dzie zi ma – je śli ostra, to uru cho -
mi my pro duk cję cie pła z blo ku wę glo we go, a z nie go emi sja CO2 jest
du ża.
• Co da re ali za cji pro jek tu „Bu do wa ole jo wo -ga zo wych ko tłów

wod nych w EC „Zie lo na Gó ra” z do sto so wa niem do BAT”, na któ ry
do sta li ście 15,4 mln zł unij ne go do fi nan so wa nia?

– 20 lat te mu by li śmy bar dziej cie płow nią niż elek tro cie płow nią.
Mie li śmy 10 ko tłów rusz to wych (6 wod nych i 4 pa ro we). Pa ro we pra -
co wa ły w ukła dzie ko lek to ro wym na jed ną tur bi nę o mo cy 10,5 MWe.

Mie li śmy nad wyż kę pa ry i miej sce na no wą tur bi nę, ale w la tach 80.
ub. wie ku nie by ło na nią środ ków. Kie dy wy dzie li li śmy się z Za kła -
du Ener ge tycz ne go pod ję li śmy od po wied nie dzia ła nia i w 1996 r. uru -
cho mi li śmy dru gą tur bi nę o mo cy 12,8 MWe. Moc EC ZG zwięk szy -
ła się do 23,3 MW, ale wciąż to by ło ma ło – 80% przy cho dów by ło
z cie pła. Wszyst ko od mie nił blok pa ro wo -ga zo wy.

Świa do mość, że na sze ko tły są prze sta rza łe tech no lo gicz nie oraz
fakt, iż od 2016 r. bę dą obo wią zy wać za ostrzo ne nor my śro do wi sko -
we, skło ni ły nas do wy ko na nia ana li zy. Wy ka za ła, że mo der ni za cja
sta rych ko tłów kosz to wa ła by czte ro krot nie dro żej niż ich wy cię cie
i wsta wie nie no wo cze snych, ga zo wo -ole jo wych. A po nie waż nie wy -
ko rzy stu je my ca łe go ga zu uję te go w kontr ak cie, więc de cy zja by ła
pro sta. W grud niu br. pla no wa ny jest roz ruch, a w po ło wie 2012 r. roz -
pocz nie my pro duk cję i bę dzie my pierw szą elek tro cie płow nią za wo do -
wą w Pol sce, któ ra nie bę dzie spa la ła wę gla. 
• A jak zmia na ko tłów wpły nie na wiel kość za trud nie nia?
– Znik nie nam na wę gla nie i od żuż la nie, więc 42 eta tów zo sta nie zli -

kwi do wa nych. Pra cow ni cy i związ ki za wo do we o tym już od dłuż sze -
go cza su wie dzą. Przy go to wa li śmy pa kiet osło no wy, ale rów nież sta -
ra my się zna leźć za trud nie nie dla tych pra cow ni ków, któ rzy są ope ra -
to ra mi ko pa rek, ła do wa rek i suw nic.

No wo cze sny pra co daw ca nie mo że to le ro wać szko dli wych miejsc
pra cy i je że li są moż li wo ści i tech no lo gie, któ re te uciąż li wo ści li kwi -
du ją, to po wi nien z nich ko rzy stać. Je śli pra cow ni kom za da li by śmy
py ta nie: czy chcą, by ich syn pra co wał na zmia ny, w świą tek -pią tek, to
je stem pe wien, że od po wie dzą nie. No wo cze sne tech no lo gie ogra ni -
cza ją pra cę zmia no wą, bo blok ga zo wo -pa ro wy jest pra wie bez ob słu -
go wy.
•A co pan po wie o pro jek cie „Mo der ni za cja i prze bu do wa sys te mu

cie płow ni cze go w Zie lo nej Gó rze” na któ ry do sta nie cie 36,2 mln zł?
– Przy po mnę, że od 1 kwiet nia 2009 r., po po łą cze niu z Zie lo no gór -

ską Ener ge ty ką Ciepl ną Sp. z o.o., EC ZG zaj mu je się rów nież dys try -
bu cją i do sta wą cie pła do od bior ców – po kry wa za po trze bo wa nie
na ogrze wa nie i cie płą wo dę użyt ko wą dla miej skie go sys te mu cie -
płow ni cze go Zie lo nej Gó ry. Tak więc miej ska sieć cie płow ni cza jest
na sza. I ca łe szczę ście, bo dzię ki te mu mo że my opty ma li zo wać pra cę
ca łe go ukła du, a nie to czyć nie po trzeb ne, jak kie dyś, czę sto po li tycz -
ne bo je.

Re ali za cja te go pro jek tu po zwo li na zmi ni ma li zo wa nie strat w prze -
sy le i dys try bu cji cie pła, co jest ko rzy ścią sa mą w so bie. A stra ty są du -
że, gdyż sieć przez 20 lat prak tycz nie nie by ła mo der ni zo wa na, bo
miej ska spół ka dys try bu cyj na nie mia ła środ ków. Ży je my z pro duk cji
ener gii elek trycz nej, ale wy pra co wa ne środ ki prze zna cza my tak że
na mo der ni za cję sie ci cie płow ni czej. Prze cież nie do sta li by śmy do ta -
cji bez wkła du wła sne go. Oczy wi ście, nie mo der ni zu je my ca łe go sys -
te mu: z po nad 100 km tyl ko ok. 8 km, ale to bę dą bar dzo new ral gicz -
ne punk ty, np. wy mia na ru ro cią gu ma gi stral ne go o prze wy mia ro wa -
nych śred ni cach da du że oszczęd no ści w prze sy le. Z dru giej stro ny,
zmniej sze nie strat zmniej szy emi sję za nie czysz czeń. Jed no cze śnie
zwięk szy my bez pie czeń stwo do staw cie pła do miesz kań, a prze cież
wie my co mo że się wy da rzyć w se zo nie grzew czym. Za koń cze nie in -
we sty cji, któ ra jest po dzie lo na na eta py, pla no wa ne jest w 2013 r.
• Co da lej?
– Ko tły ga zo wo -ole jo we po wsta ły na miej scu wy cię tych czte rech

ko tłów wod nych, ale ma my jesz cze 6 ko tłów, któ re też bę dzie my suk -
ce syw nie li kwi do wać. Na zwol nio nym w ten spo sób miej scu roz wa -
ża my wy bu do wa nie blo ku ga zo wo -pa ro we go o mniej szej mo cy, bo 50
MW, któ ry bę dzie wpię ty w sys tem elek tro ener ge tycz ny mia sta. Po -
pra wi to bez pie czeń stwo ener ge tycz ne Zie lo nej Gó ry.
• Czy wła śnie te go do ty czy ły lip co we roz mo wy z ENEA, pod czas

któ rych – jak moż na prze czy tać na wa szej stro nie – oma wia no m.in.
spra wy zwią za ne z roz wo jem sys te mu elek tro ener ge tycz ne go (110
kV) pod ką tem bu do wy no wych mo cy wy twór czych w EC ZG?

– To by ły wstęp ne roz mo wy, bo na po waż niej sze dys ku sje jesz cze
za wcze śnie.
• Dzię ku ję za roz mo wę.
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PAT R O N AT  M E D I A L N Y:

W dniach 6-7.10.2011 r. w Hotelu Angelo, w Katowicach
odbyło się zorganizowane przez

XIII Sympozjum:

DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ 
CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI

Zarządzanie Majątkiem Produkcyjnym Grupy Elektrowni

Sympozjum zostało zorganizowane przy wsparciu:
•  TAURON Wytwarzanie S.A.,
•  EDF Polska CUW Sp. z o.o.,
•  Vatt enfall Heat Poland S.A.,
•  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,
•  Grupa Kapitałowa ENEA, Elektrownia „Kozienice” S.A.,
•  ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.,
•  Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska.

Honorowy patronat kolejny już raz
sprawował Urząd Dozoru Technicznego.

W czterech sesjach wygłoszono 24 referaty.

W Sympozjum wzięło udział 180 przedstawicieli elektrowni, 
fi rm remontowych i diagnostycznych, Urzędu Dozoru Technicz-
nego oraz innych fi rm i instytucji związanych z energetyką.

Po otwarciu XIII Sympozjum przez Prezesa Zarządu Pro Novum 
Jerzego Trzeszczyńskiego głos zabrali:

•  Pan Stanisław Tokarski – Prezes Zarządu TAURON Wy-
twarzanie S.A., który m.in. uznał tematykę Sympozjum 
za interesującą zarówno ze względu na trwające aktualnie 
w TAURON Wytwarzanie S.A. zmiany organizacyjne w ob-
szarze zarządzanie majątkiem produkcyjnym jak również 
rozpoczęty w bieżącym roku program przedłużania czasu 
pracy bloków 200 MW.

•  Pan Sylweriusz Brzuska – przedstawiciel UDT, który pod-
kreślił w szczególności wagę tematyki przedłużania czasu 
pracy urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicz-
nego.

•  Pan Tomasz Kołakowski – redaktor naczelny Energetyki, któ-
ry w imieniu Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich 
przekazał na ręce Prezesa Jerzego Trzeszczyńskiego, prze-
dłużone juz szósty raz rekomendacje SEP dla Pro Novum.

Referaty w sesjach plenarnych koncentrowały się wokół 
trzech zagadnień:

♦  zarządzanie majątkiem produkcyjnym grupy elektrowni,
♦  przedłużanie czasu pracy urządzeń energetycznych po-

nad 300 tys. godzin,
♦  diagnostyka jako źródło wiedzy o znaczeniu strategicz-

nym tj., będącej podstawą optymalizacji nakładów re-
montowych i modernizacyjnych.

Wystąpienie przedstawicieli EdF Polska CUW Sp. z o.o. 
oraz Vartt enfall Heat Poland S.A. pokazały, że obydwie grupy 
energetyczne będące własnością inwestorów zagranicznych 
są zdecydowanymi liderami, zakończonych z powodzeniem, 
procesów restrukturyzacyjnych. W największym stopniu, do 
ich wystąpień, nawiązywał referat wygłoszony przez Rado-
sława Stanka z Pro Novum, który zaprezentował koncepcję 
współpracy fi rmy eksperckiej z Centrum Usług Wspólnych 
Grup Energetycznych w zakresie inżynierii remontowej.

Interesujące wystąpienia przedstawicieli Elektrowni Opole 
i Elektrowni Turów oraz EdF Polska CUW Sp. z o.o., a także 
Pro Novum przedstawiały daleko zaawansowane prace syste-
mowego podejścia do zarządzania wiedzą o stanie technicz-
nym urządzeń.

Wśród referatów dotyczących najbardziej aktualnych proble-
mów identyfi kowanych przez diagnostykę w polskich elektrow-
niach szczególną uwagę zwracały wystąpienia Energopomiaru
i Pro Novum związane z niekorzystnym wpływem współspala-
nia biomasy na trwałość powierzchni ogrzewalnych kotłów. Sym-
pozjum zakończyły sesje prezentujące najnowsze oferty fi rm:
TurboCare Sp. z o.o., Conco East Sp. z o.o., SPETECH Sp. z o.o., 
Pro Novum Sp. z o.o. oraz Forum Dyskusyjne.



Na stą pił dłu go ocze ki wa ny, pierw szy sil ny ak -
cent w mo der ni za cji ener ge ty ki pol skiej:
w Beł cha to wie uru cho mio no gi gan tycz ny
blok 858 MW zna mio no wych (naj więk szy
w Pol sce), na pa ra me try nad kry tycz ne, wy ko -
rzy stu ją cy czy ste tech no lo gie wę glo we.

Łącz na moc Beł cha to wa się ga już 5053 MW,
a osta tecz nie, po wszyst kich mo der ni za cjach,
ma dojść do 5474 MW w 2015 r. Ko los po zo sta -
nie naj więk szą elek trow nią ko mer cyj ną w Eu ro -
pie. Nie ste ty, in we sty cja w no wy blok przez naj -
bliż sze la ta nie znaj dzie na śla dow ców. Szy ko -
wa ne są je dy nie mo der ni za cje oraz po mniej sze
ge ne ra to ry zwią za ne z ener gią od na wial ną. 

Uro czy stość po świę ce nia i ofi cjal ne go prze -
ka za nia do eks plo ata cji no we go (de fac to) za -
kła du na stą pi ła 28 wrze śnia 2011 r. Moż na po -
wie dzieć, że choć blok pra cu je w są siedz twie
(i w po wią za niu) ze sta rą elek trow nią, jest to
zu peł nie osob na in we sty cja za rów no pod
wzglę dem tech no lo gii, kon struk cji i roz miesz -
cze nia obiek tów jak i ele men tów wy koń cze nia.
Mo że pra co wać zu peł nie nie za leż nie od „sta re -
go” Beł cha to wa. Pre zes PGE Gór nic two i Ener -
ge ty ka Kon wen cjo nal na S.A. – wła ści cie la
elek trow ni, Ja cek Ka czo row ski za strzegł jed -
nak, że wca le nie ozna cza to chę ci uła twie nia
ewen tu al nej przy szłej sprze da ży blo ku.

PGE na bru nat nym
pa li wie

Pre zes Gru py PGE To masz Za dro ga po -
twier dził, że gru pa nie za mie rza „wy cho dzić”
z wę gla bru nat ne go, prze ciw nie – na dzie je wią -
żą nie tyl ko z Beł cha to wem i Tu ro wem, ale też
z no wy mi zło ża mi w Gu bi nie i Le gni cy, któ ry -

mi są za in te re so wa ni. Dziś obej mu ją 76% wy -
do by cia te go wę gla w Pol sce, co wy peł nia 40%
za po trze bo wa nia ener ge tycz ne go gru py. Zło ża
są obie cu ją ce. Wpraw dzie eks plo ata cja po la
Beł cha tów do bie ga po wo li koń ca (ol brzy mie
kom baj ny pra cu ją tu, bez u stan nie re mon to wa -
ne od 30 lat), ale w 2002 r. ru szy ło wy do by cie
na są sied nim po lu Szczer ców, a już opra co wa -
no pla ny zwią za ne z no wym po lem Zło czew
o po jem no ści 450 mln t. Tu wy do by cie ma się
za cząć w 2026 r. Wę gla nie za brak nie, mi mo że
po trze by no we go blo ku są ogrom ne – 6 mln t/a.
Beł cha tów, na wet zwięk sza jąc zu ży cie i moc
po mo der ni za cjach, mo że pra co wać do
2035–2040 r. Z pew no ścią jed nak przy szłość
tej naj tań szej ener ge ty ki za le żeć bę dzie też
od de ro ga cji, czy li re duk cji zo bo wią zań Pol ski
wo bec emi sji CO2, o któ rej wie le mó wio no
w trak cie in au gu ra cji obiek tu.

„Go to wi na CCS”
No wy blok po cząt ko wo miał sta no wić kom -

pen sa cję na czas mo der ni za cji blo ków 3 i 12.
Dla te go zde cy do wa no się pod jąć tak ogrom ną
in we sty cję (po cząt ko wo zresz tą pla no wa no
moc 833 MW). Obec nie pra ce mo der ni za cyj ne
trwa ją już na 6 z 12 blo ków i po trwa ją do
2016 r. Dzię ki te mu Beł cha tów bę dzie dys po -
no wał mo cą o 120 MW więk szą niż do tych -
czas. Blok 858 MW (z moż li wo ścią zwięk sze -
nia do 863 MW) jest ele men tem stra te gii roz -
wo ju beł cha tow skie go ko lo sa. Jej głów nym
twór cą był zmar ły w 2006 r. Edward Neu ge -
bau er, pierw szy pre zes Za rzą du Elek trow ni
Beł cha tów S.A., któ re go cie pło wspo mi na no
w dniu prze ci na nia wstę gi.

Umo wa z kon sor cjum trzech spół ek Al stom
zo sta ła pod pi sa na w 2004 r. W 2005 r. sta ro sta
beł cha tow ski wy dał po zwo le nie na bu do wę.
Mon taż ko tła roz po czął się w 2007 r., pierw sze
roz pa le nie – w 2010 r. Od da nie do użyt ku mia -
ło na stą pić w kwiet niu
2011 r., ale prze szko dzi ła
te mu awa ria ru ro cią gu in -
sta la cji od siar cza nia. Osta-
tecz nie oka za ło się, że
wszyst kie 10 ru ro cią gów
ma wa dy ma te ria ło we
i trze ba by ło je wy mie nić. 

Łącz ne na kła dy wy nio -
sły 830 mln eu ro, co z mo -
der ni za cją dzie się ciu blo -
ków da je su mę po nad 1,6
mld eu ro. Po nad 30 ban -
ków ko mer cyj nych i in -
sty tu cji fi nan so wych kre -
dy to wa ło tę in we sty cję.
Część kosz tów po kry to
dzię ki wy emi to wa niu ob -
li ga cji we wnątrz gru py

GK PGE. Środ ki na spła tę kre dy tów ko mer cyj -
nych uzy ska no z emi sji ob li ga cji Elek trow ni
Beł cha tów obej mo wa nych przez PGE S.A.

Blok jest naj no wo cze śniej szą kon struk cją
w Pol sce – zo stał za pro jek to wa ny na pa ra me try
nad kry tycz ne i nor my emi sji, któ re wej dą w ży -
cie do pie ro w 2016 r. Za sto so wa no tur bi ny
o no wym ukła dzie ło pa tek co po zwo li ło uzy -
skać bar dzo wy so ką spraw ność. Znacz nie ob ni -
żo no też np. emi sję ha ła su i wzbo ga co no au to -
ma ty kę. Obiek ty cha rak te ry zu ją się nie zwy kle
sta ran nym i efek tow nym wy koń cze niem: na -
wet bu dy nek so cjal no -biu ro wy przy po mi na ra -
czej eks po zy tu rę no wo cze sne go ban ku niż pa -
wi lon bu dow la ny. Jed nym z cie ka wych roz wią -
zań jest brak ko mi na; sto pień oczysz cza nia spa -
lin jest tak wy so ki, że ich reszt ki mo gą być
prze pusz cza ne przez 180-me tro wą chłod nię
ko mi no wą. Naj bar dziej jed nak in no wa cyj nym
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Blok na miarę XXI wieku

Tu zostanie podłączona instalacja CSS

Chłodnia kominowa 180 m

Jedna z instalacji pary o parametrach nadkrytycznych
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Breitscheider Weg 34 
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BEROA

Globalny Partner
w zastosowaniu materiałów
ogniotrwałych i budowie
kominów przemysłowych,
chłodni kominowych i silosów.

• Projektowanie i konsultacje techniczne

• Dostawa materiałów

• Realizacja obiektów „pod klucz”

• Kierownictwo budowy

• Serwis gwarancyjny

• Przeglądy okresowe

• Naprawy i przebudowy

• Produkcja betonów ogniotrwałych

• Produkcja prefabrykatów z betonów

ogniotrwyłych

• Shotcrete – technologia

• Wideografia – endoskopia

Technologia • Kompetencja • Doświadczenie



pro jek tem, to wa rzy szą cym blo ko wi jest in sta -
la cja CCS (Car bon Cap tu re and Sto ra ge).
Na ra zie fi zycz nie nie ist nie je, je dy nie blok ma
kon struk cję i urzą dze nia po zwa la ją ce na jej
pod łą cze nie i se pa ru ją ce CO

2
(czy li blok ma

sta tus „CCS Re ady”).
Zo sta ła tu wy bra na tech no lo gia AAP (Ad -

van ced Ami ne Pro cess), w któ rej sto so wa ny
jest ab sor bent ami no wy opra co wa ny w USA.
Al stom pro wa dzi wła śnie w Char le ston ba da nia
pi lo ta żo we nad za sto so wa niem tej tech no lo gii.
Za pew ne po trze ba jesz cze kil ku lat, by tech no -
lo gia by ła go to wa do ko mer cyj ne go za sto so wa -
nia w Beł cha to wie.

Jak się wra ził pre zes Za dro ga fi nan so wa nie
te go przed się wzię cia „do tąd nie jest spię te”. In -
sta la cja ma za tła czać 1,8–2 mld t CO
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rocz nie

(spraw ność 85%) i kosz to wać 2,3 mld zł. Wa -
run kiem re ali za cji te go pro jek tu jest uzy ska nie
do fi nan so wa nia ze środ ków ze wnętrz nych.
Pra ca CCS po chła nia znacz ne ilo ści ener gii:
ob li cza się, że ogól na spraw ność elek trow ni ob -
ni ży się wsku tek te go o 7%, a za tem ob ni ży się
kon ku ren cyj ność elek trow ni.

– Koszt bu do wy i eks plo ata cji in sta la cji wy -
chwy ty wa nia i za tła cza nia CO2 wy no si ok. 50

eu ro/MWh. Nie chce my do pła cać do dzia łal no -
ści B+R. – po wie dział pre zes. Jed nak dał
do zro zu mie nia, że zna cze nie trzy na ste go blo -
ku jest prze ło mo we: – Ta in we sty cja i zdo by te
pod czas jej re ali za cji do świad cze nia bę dą mia -
ły nie ba ga tel ne zna cze nie dla ko lej nych pro jek -
tów te go ty pu, a sam blok dzię ki za awan so wa -
niu tech no lo gicz ne mu sta no wi wy znacz nik no -
wych stan dar dów w pol skiej ener ge ty ce.

Pre mier pod wra że niem
Go ściem in au gu ra cji był m.in. pre mier Do -

nald Tusk, ob jeż dża ją cy wła śnie kraj wy bor -
czym „Tu sko bu sem”. W swo im wy stą pie niu
pod kre ślił, że rząd chce prze ko nać Eu ro pę i te
pań stwa, któ re od stą pi ły od wę gla i pa liw sta -
łych, że nie moż na prze kre ślać ener ge ty ki kon -
wen cjo nal nej. Gaz i OZE nie bę dą po mi ja ne,
ale wia do mo też, że w Pol sce nie mo gą być al -
ter na ty wą dla naj tań sze go źró dła ener gii, ja kim
jest wę giel bru nat ny.

– Twar do bę dzie my sta wa li za wę glem – za -
pew nił pre mier.

Na dzień przed otwar ciem blo ku rząd wy słał
do Ko mi sji Eu ro pej skiej sta no wi sko w spra wie
emi sji CO

2
i de ro ga cji. Pre mier do ce nił też fakt,

że w bu do wie no we go blo ku 70-pro cen to wy
udział mia ły pol skie fir my i pra cow ni cy.

Mi ni ster Skar bu Alek san der Grad (Pań stwo
ma udział w gru pie PGE) za de kla ro wał rzą do -
wą ak cep ta cję dla roz wo ju i kon so li da cji gru py,
któ ra tyl ko ja ko du ży i sil ny pod miot mo że sta -
wić czo ło naj trud niej sze mu wy zwa niu pol skiej
ener ge ty ki, czy li jej mo der ni za cji i ko niecz no -
ści wy łą cza nia wy eks plo ato wa nych blo ków.
Aby nie ob cią żać spół ki no wy mi kosz ta mi
prze wi dzia no dla Beł cha to wa do dat ko wą kwo -
tę emi sji, praw do po dob nie po nad 6 mln t CO
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rocz nie. 

Nie tyl ko wę giel
Pre zes Za dro ga przed sta wił am bit ne pla ny

dal sze go roz wo ju gru py, za po cząt ko wa ne go
sła wet ną kon so li da cją w la tach 2004–2007.
Obec nie GK PGE łącz nie we wszyst kich dzia -
łach pro duk cji, prze sy łu i dys try bu cji za trud -
nia 46 tys. osób i po sia da 13,1 MW za in sta lo -
wa nych mo cy wy twór czych. Rocz na pro duk cja
w 2010 r. wy nio sła 53 TWh net to. Beł cha tów
da je ok. po ło wy te go wo lu me nu.

Gru pa PGE zaj mu je 13–14 miej sce w Eu ro -
pie. – Re al ne jest wej ście do ósem ki naj więk -
szych wy twór ców ener gii w Eu ro pie. Wpraw -
dzie nasz naj więk szy kon ku rent w Pol sce nas
„prze sko czy”, ale za raz znów „od bi je my”
– po wie dział pre zes, któ ry nie ukry wał też, że
ma ją w pla nach dal szą eks pan sję przez kup no
ko lej nych spół ek, a tak że ko lej ne in we sty cje:
trwa ją przy go to wa nia do du że go prze tar gu
na blok w Tu ro wie, na fi ni szu jest prze targ
na dwa blo ki w elek trow ni Opo le. Jesz cze
w tym ro ku PGE sfi na li zu je za kup jed nej z firm
ener ge ty ki od na wial nej, w przy szłym – dru giej.

Na naj bliż sze la ta naj bar dziej am bit nym za -
da niem gru py jest pod ję cie bu do wy dwóch
elek trow ni ją dro wych (w 2013 – wska za nie lo -
ka li za cji i tech no lo gii, w 2016 – po czą tek bu do -
wy). Pro gram in we sty cyj ny zo stał opra co wa ny
do 2025 r. Do tak śmia łych za mie rzeń upo waż -
nia fir mę fakt, że są, jak po wie dział pre zes – je -
dy ną du żą, nie za dłu żo ną gru pą ener ge tycz ną
w Eu ro pie.

Lp. Opis Jednostka Dane

1 Moc znamionowa bloku MW 858

2 Sprawność brutto w warunkach nominalnych % > 44,4

3 Emisje

pył mg/Nm3 < 30
SO2 mg/Nm3 < 200

CO mg/Nm3 < 200
NOX mg/Nm3 < 200
CO2 min t/a 5,5

hałas
od urządzeń dB(A) < 85

w otoczeniu bloku dB(A) < 45

4 Wydajność maksymalna trwała kotła po stronie pary świeżej t/h 2400

5 Parametry pary świeżej (ciśnienie/temperatura) na wylocie z kotła bar/°C 259,5/554

6 Parametry pary wtórnej (ciśnienie/temperatura) na wylocie z kotła bar/°C 54,3/582

7 Wysokość kotła m 154

8 Wysokość chłodni kominowej m 180

W nastawni nowego bloku
Premier Tusk gratuluje. W tle – magazyn gipsu z instalacji odsiarczania spalin,
który firma Knauf wykorzystuje do produkcji materiałów budowlanych

PREZENTACJE
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– Co się dzia ło w SE FA KO w 2011 ro ku?
– Fa bry ka Ko tłów SE FA KO S.A. z wła sne go

wy bo ru 10 lat te mu, wo bec mi zer no ści in we -
sty cji kra jo wych w ob sza rach in sta la cji cie -
płow ni czych i dla ener ge ty ki prze my sło wej
– zde cy do wa ła się na eks pan sję eks por to wą.
Kie ru nek ten re ali zo wa ny z suk ce sem spo wo -
do wał w na szej fa bry ce nie ja ko au to ma tycz -
nie roz wój wie dzy głów nie z za kre su kom pe -
ten cji warsz ta to wych i mon ta żo wych. Za prze sta nie in we sty cji
kra jo wych w ob sza rach, w któ rych SE FA KO przez po przed -
nich 30 lat by ła jed nym z li de rów pro duk cji i do staw ko tłów
– spo wo do wa ło uwiąd pew nych umie jęt no ści wśród czę ści pol -
skich przed się biorstw do star cza ją cych tech no lo gie ener ge ty ce.
Uwiąd ten zwią za ny był głów nie z nie wy pra co wa niem wła -
snych, kom plet nych tech no lo gii w za kre sie tak zwa ne go Ba sic
En gi ne erin gu. Stan ten spo wo do wał au to ma tycz nie brak moż -
li wo ści ofero wa nia sa mo dziel ne go wy ko naw stwa ca ło ści in -
we sty cji, głów nie z po wo du bra ku od po wied nich re fe ren cji.
W na szym przy pad ku do ty czy ło to ma łych elek trow ni prze my -
sło wych, więk szych cie płow ni, spa lar ni śmie ci, czy tez cie płow -
ni opar tych na spa la niu bio ma sy. Pró bu je my wró cić na ry nek

kra jo wy nie uszczu pla jąc a wprost prze ciw nie wzmac nia jąc
seg ment eks por to wy.

– Co w ta kim ra zie za mie rza czy nić SE FA KO S.A., aby ten
trend od wró cić?

– Opra co wa li śmy stra te gię po stę po wa nia pro wa dzą cą
do od zy ska nia peł nych kom pe ten cji w ofe ro wa niu kom plet nej
wy spy ko tło wej wraz z urzą dze nia mi oczysz cza nia spa lin!
Przy go to wu je my się rów nież do peł nie nia funk cji peł ne go
kon trak to ra (EPC) – oczy wi ście dla śred nich obiek tów ener ge -
tycz nych. Dla du żych przed się wzięć ty pu elek trow nie Opo le,
Sta lo wa Wo la, Ko zie ni ce itp. jest pre de sty no wa na spół ka
PO LI MEX -MO STO STAL S.A., któ ra jest na szym głów nym ak -
cjo na riu szem. Na wią zu je my bar dzo ści słą współ pra cę z funk -

cjo nu ją cy mi w Gru pie Ka pi ta ło wej pod mio -
ta mi zaj mu ją cy mi się pro jek to wa niem (głów -
nie z CBKK S.A. w Tar now skich Gó rach i Biu -
rem Pro jek to wym Po li mex -Mo sto sta lu z Gli -
wic). Po głę bia my współ pra cę z na szy mi do -
tych cza so wy mi klien ta mi, dla któ rych wy ko -
ny wa li śmy ele men ty ci śnie nio we kil ku set ko -
tłów spa la ją cych bio ma sę, śmie ci, ko tłów od -
zy sk ni co wych do jed no stek ga zo wych. 

Współ pra ca ta ma za owo co wać wspól nym
ofe ro wa niem ca ło ści obiek tu, w tym SE FA KO
ja ko kon trak tor ca ło ści, a nie tyl ko wy ko naw -
ca czę ści ci śnie nio wej ko tła. Za da nie to od ro -
bi my, je stem te go pe wien na po cząt ku przy -

szłe go ro ku. Ucie kaj my do przo du!
– Cze go by Pan ży czył na szym czy tel ni kom w No wym 2012

ro ku?
– Czy tel ni cy na sze go pi sma to za rów no ofe ren ci (do staw cy)

urzą dzeń ener ge tycz nych jak i od bior cy tych do staw, czy li in -
we sto rzy. Obu stro nom ży czę po wsta nia wresz cie ko niunk tu -
ry na pol skim ryn ku ener ge ty ki i cie płow nic twa.

In we sto rom – aby po mi mo in we sty cji i zwią za nych z tym pod -
wy żek cen ener gii i cie pła – utrzy ma li i za do wo li li swo ich z ko lei
klien tów. Do staw com – ży czę roz sąd ku w kształ to wa niu cen
swych pro duk tów. Wszyst kim ży czę, aby pie nią dze na sze go pol -
skie go kon su men ta ener gii tra fia ły (w dro dze kon kur sów czy prze -
tar gów) do pol skich przed się biorstw wy twór czych i do staw czych.

Ży czę, co naj mniej ta kie go PA TRIO TY ZMU GO SPO DAR CZE -
GO, ja ki ma ją u sie bie Niem cy i Fran cu zi. Je ste śmy w tej sa -
mej Eu ro pie, ma my te sa me pra wa za mó wień pu blicz nych, ta -
kie sa me są dy go spo dar cze, ale tam ja koś za wsze wy gry wa ją
fir my miej sco we i wszy scy tam ma ją… co do ga ra wło żyć!

– Dziękujemy za rozmowę.

SEFAKO – kompleksowa dostawa
dla energetyki i ciepłownictwa
Rozmowa z JE RZYM ŁA SKAW CEM,

Pre ze sem Za rzą du
Fa bry ki Ko tłów SE FA KO S.A.

www.sefako.com.pl
biuro_projektowe@sefako.com.pl
marketing@sefako.com.pl



Aż trud no uwie rzyć, że ob cho dzą cy w tym ro ku ju bi le -
usz 20-le cia ist nie nia Uni serv S.A. to fir ma, któ ra za czy -
na ła od wy ko ny wa nia pro stych prac re mon to wych i an -
ty ko ro zyj nych. Dziś jest li de rem na ryn ku bu do wy, re -

mon tów i mo der ni za cji chłod ni ener ge tycz nych oraz ko mi nów prze -
my sło wych. Na prze strze ni za le d wie dwóch de kad uda ło się jej stwo -
rzyć gru pę ka pi ta ło wą, któ ra z po wo dze niem za pro jek to wa ła i zre ali -
zo wa ła „pod klucz” wie le po waż nych in we sty cji, rów nież w ener ge -
ty ce. Dys po nu je zna ko mi tą ka drą, za ple czem tech nicz nym oraz – jak
pod kre śla ją jej przed sta wi cie le – bo ga tym do świad cze niem.

O hi sto rii
Kro kiem mi lo wym w roz wo ju fir my by ło roz po czę cie współ pra cy

z gli wic ką spół ką Chłod nie Ko mi no we i by tom skim Piec bu dem.
Oba przed się bior stwa zo sta ły utwo rzo ne tuż po woj nie i mia ły ol brzy -
mi wkład w od bu do wę pol skie go prze my słu. Chłod nie Ko mi no we za -
pro jek to wa ły i wy bu do wa ły w la tach 1945–1989 nie mal wszyst kie
chłod nie w kra ju oraz kil ka na ście po za jej gra ni ca mi. W okre sie swo -
jej świet no ści za trud nia ły na wet do kil ku ty się cy osób. Z ko lei by tom -
ski Piec bud zaj mo wał się bu do wą ko mi nów i pie ców prze my sło -
wych. W la tach dzie więć dzie sią tych ubie głe go wie ku, w wy ni ku nie -
uda nych prze kształ ceń wła sno ścio wych, oba przed się bior stwa za czę -
ły tra cić ry nek i klien tów. Ma jąc na uwa dze ogrom ny po ten cjał i do -
świad cze nie tych firm, za ło ży ciel i pre zes Uni se rvu, Ar tur Ni zioł,
pod jął wów czas de cy zję o ich za ku pie i utwo rze niu jed nej skon so li -
do wa nej spół ki dzia ła ją cej pod na zwą Uni serv Bu dow nic two Prze -
my sło we S.A. I tak na sku tek dal szej eks pan sji po wsta ła gru pa ka pi -
ta ło wa Uni serv, w skład któ rej wcho dzą dziś: Uni serv S.A., Biu ro
Stu diów i Pro jek tów Chłod ni Ener ge tycz nych „Proj chłod”
Sp. z o.o., Uni serv -Piec bud Sp. z o.o., Pro nos Sp. z o.o. oraz
Uni serv -Co max Pro jek ty Ener ge tycz ne Sp. z o.o.

O dzia łal no ści
Uni serv S.A. świad czy kom plek so we usłu gi in ży nier skie dla prze -

my słu, przede wszyst kim w dzie dzi nie pro jek to wa nia, bu do wy i mo -
der ni za cji: ukła dów chło dze nia wo dy (chłod nie ko mi no we i chłod nie
wen ty la to ro we), ko mi nów prze my sło wych, si lo sów na ma te ria ły
syp kie (bio ma sę, wę giel, po piół, klin kier itp.), kom plet nych bio ga -
zow ni, pie ców prze my sło wych, aku mu la to rów cie pła oraz in nych
obiek tów prze my sło wych. Ofer ta spół ki jest skie ro wa na głów nie

do przed się biorstw z bran ży ener ge ty ki za wo do wej. Ale od bior ca mi
jej usług są rów nież hu ty sta li, kok sow nie, ce men tow nie, prze mysł
che micz ny i pe tro che micz ny oraz in ne za kła dy prze my sło we.

Fir ma za trud nia obec nie kil ka set osób. Dys po nu je rów nież gru pą
do świad czo nych i za ufa nych do staw ców i pod wy ko naw ców, z któ -
ry mi od lat współ pra cu je. Dzię ki te mu mo że ela stycz nie kształ to wać
swój po ten cjał wy ko naw czy i opty ma li zo wać kosz ty.

Pod sta wo wa dzia łal ność spół ki sku pia się na ryn ku kra jo wym. Mi -
mo to, bacz nie przy glą da się sy tu acji w Eu ro pie oraz w Ro sji, gdzie
po sia da swo je przed sta wi ciel stwo. W nie da le kiej prze szło ści bra ła
udział w pro jek tach re ali zo wa nych w Niem czech, Ro sji i Ru mu ni,
a obec nie pro jek tu je i bu du je chłod nię ko mi no wą w Cze chach.

O ja ko ści
O suk ce sie de cy du ją nie tyl ko no wo cze sne roz wią za nia i tech no -

lo gie oraz do świad cze ni i wy kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy. Te atu ty
Uni serv S.A. z pew no ścią po sia da. Rów nie istot na, szcze gól nie
w przy pad ku du żych in we sty cji, jest od po wied nia or ga ni za cja pro ce -
su pro duk cyj ne go oraz zneu tra li zo wa nie je go nie ko rzyst ne go od -
dzia ły wa nia na śro do wi sko. Kie ru jąc się tą my ślą fir ma wdro ży ła
Zin te gro wa ny Sys tem Za rzą dza nia Przed się bior stwem wg norm
ISO 9001, ISO 14001 i PN -N -18001, któ ry da je jej klien tom gwa ran -
cję otrzy ma nia usług naj wyż szej ja ko ści. Od wrze śnia 2008 ro ku po -
sia da rów nież cer ty fi kat upraw nia ją cy do wzno sze nia kon struk cji
żel be to wych, ich mo der ni za cji i kon ser wa cji zgod nie z nie miec ki mi
prze pi sa mi pra wa wod ne go. Cer ty fi kat ten wy da ny przez nie miec ki
TUV Rhe in land Bran den burg Pflaz e. V. czy ni fir mę kwa li fi ko wa -
nym do staw cą dla nie miec kich kon cer nów ener ge tycz nych. Po za
tym, dys po nu je ro syj ski mi cer ty fi ka ta mi dla pro du ko wa nych przez
sie bie zra szal ni ków.

O in we sty cjach
Jak pod kre śla ją jej sze fo wie, spół ka dy na micz nie się roz wi ja, a to

wy ma ga nie ma łych in we sty cji w po sze rze nie za ple cza pro duk cyj ne -
go. W 2010 ro ku fir ma prze ję ła udzia ły w spół ce PRO NOS z So -
snow ca, któ ra zaj mu je się pro duk cją kon struk cji sta lo wych. W ten
spo sób po zy ska no wła sne go do staw cę kon struk cji wraz z ca łym za -
ple czem ma szy no wym, ma ga zy no wym i pla ca mi skła do wa nia. Ak -
tu al nie na te re nie za ku pio nej spół ki mie ści się rów nież ba za przy go -
to wa nia bu dów. W naj bliż szym cza sie fir ma pla nu je dal szą mo der ni -
za cję za ple cza pro duk cyj no -ma ga zy no we go. Jed nym z naj waż niej -
szych za dań w przy szłym ro ku bę dzie roz wój zin te gro wa ne go sys te -
mu za rzą dza nia SAP oraz in nych po sia da nych już apli ka cji SAP. Du -

OFERTA
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Uniserv S.A. – american dream
made in Poland

AR TUR NI ZIOŁ, in ży nier me ta lurg, ab -
sol went Aka de mii Gór ni czo -Hut ni czej
w Kra ko wie. Ukoń czył stu dia po dy plo -
mo we na AGH z za kre su no wo cze snych
tech no lo gii pro duk cji oraz w Szko le
Głów nej Han dlo wej (MBA). Ka rie rę za -
wo do wą roz po czy nał w Aka de mic kiej
Spół dziel ni Pra cy „Sig ma” w Kra ko wie
ja ko pre zes za rzą du. Wła ści ciel i pre zes
Uni serv S.A. Czło nek za rzą dów oraz rad
kil ku or ga ni za cji biz ne so wych i bran żo -
wych (Bu si ness Cen ter Club, Pol sko -
-Ukra iń ska Izba Go spo dar cza, Izba Go -
spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do -

wi ska, Aka de mic ko -Go spo dar cze Sto wa rzy sze nie Hut nic twa). Mi -
ło śnik nar ciar stwa, sa mo cho dów te re no wych i ło wiec twa.



żym wy zwa niem, przed ja kim stoi fir ma w związ ku z pro wa dze niem
co raz bar dziej wy ma ga ją cych kon trak tów, jest uzu peł nie nie wy spe -
cja li zo wa nej ka dry in ży nier skiej o do dat ko wych pra cow ni ków.
W oce nie kie row nic twa spół ki, ze wzglę du na pa nu ją cą sy tu ację
na ryn ku, jest to szcze gól nie trud ne za da nie.

O kry zy sie i kon ku ren cji
Pre zes Ni zioł nie ukry wa, że fir ma od czu wa skut ki spo wol nie nia

go spo dar cze go. – Wi dzi my to przede wszyst kim na przy kła dzie du -
żych in we sty cji w ener ge ty ce za wo do wej, gdzie ter mi ny roz strzy gnię -
cia prze tar gów są cią gle prze su wa ne w cza sie. Ma my obec nie w kra -
ju mniej te ma tów ty po wych dla na szej fir my. Mam tu na my śli bu do -
wę ko mi nów i chłod ni. Ale ra dzi my so bie z tym bu du jąc si lo sy, zbior -
ni ki, bio ga zow nie i in ne obiek ty oraz re ali zu jąc kon trak ty po za gra -
ni ca mi Pol ski. Na sza fir ma wy peł nia w ten spo sób swój port fel zle -
ceń cze ka jąc na pla no wa ne in we sty cje w ener ge ty ce za wo do wej
– wy ja śnia.

Fir ma z po wo dze niem sta wia czo ła ro sną cej kon ku ren cji tak kra -
jo wej jak i za gra nicz nej. Ar tur Ni zioł pod kre śla, że „zdro wa kon ku -
ren cja” do brze wpły wa na ry nek i do dat ko wo zmu sza do do sko na le -
nia wła snych umie jęt no ści. Go rzej jest, gdy ry wa li zu ją ce fir my,
głów nie za gra nicz ne, ma ją nie for mal ne wspar cie za ma wia ją ce go,
tyl ko dla te go, że po cho dzą z te go sa me go kra ju lub ko rzy sta ją z me -
cha ni zmów po mo cy wła sne go pań stwa.

Uni serv S.A. ze wzglę du na pro fil pro wa dzo nej dzia łal no ści od lat
uczest ni czy w prze tar gach pu blicz nych, od no sząc na tym po lu wie le
suk ce sów. War to w tym miej scu za uwa żyć, że wśród firm bu dow la -
nych, któ re bio rą udział w prze tar gach, pa nu je zgod ny po gląd, że
pro po no wa ne im wa run ki, są co raz czę ściej nie do przy ję cia. Wska -
zu je się, że ce chą cha rak te ry stycz ną pra wie wszyst kich prze tar gów
jest za wę że nie kry te riów oce ny ofert wy łącz nie do ce ny. In ne waż ne
aspek ty za mó wie nia ta kie jak do świad cze nie, re fe ren cje, gwa ran cje,
spraw ność urzą dzeń, zu ży cie ener gii, przy szłe kosz ty ser wi so wa nia,
czy też efekt eko no micz ny li czo ny w la tach użyt ko wa nia obiek tu, są
cał ko wi cie po mi ja ne. W przy pad ku in we sto rów pry wat nych wspo -
mnia ne kry te ria ma ją de cy du ją ce zna cze nie. W prze tar gach pu blicz -
nych, czę sto z po wo du urzęd ni cze go opor tu ni zmu, waż niej sze jest
to, że by w ra zie kon tro li nikt nie mógł za rzu cić, że nie wy bra no naj -
tań szej ofer ty. Kwe stia oce ny ta kiej de cy zji pod wzglę dem tech nicz -
no -eko no micz nym scho dzi na dal szy plan.

O na gro dach i przy szło ści
Suk ce sy fir my w bu do wa niu so lid ne go i rze tel ne go przed się bior -

stwa znaj du ją swo je od zwier cie dle nie w po sta ci licz nych na gród
i wy róż nień. Uni serv S.A. oraz wcho dzą ce w skład gru py biu ro pro -
jek to we BSiP CE Proj chłod zo sta li fi na li sta mi ogól no pol skie go
kon kur su „Mo der ni za cja Ro ku 2010” za pro jekt oraz wy ko naw stwo
mo der ni za cji chłod ni ko mi no wej nr 10 w Elek trow ni Ła zi ska. Re ko -
men da cji fir mom gru py Uni serv udzie lił Po łu dnio wy Kon cern Ener -
ge tycz ny. W 2010 ro ku spół ka zo sta ła uho no ro wa na Dia men tem
mie sięcz ni ka For bes przy zna wa nym pol skim przed się bior stwom,
któ re w la tach 2006–2008 naj szyb ciej zwięk szy ły swo ją war tość.

W 2008 ro ku otrzy ma ła Laur Bia łe go Ty gry sa za kom plek so wą re ali -
za cję ko mi nów, chłod ni ko mi no wych i wen ty la to ro wych. Kil ka krot -
nie by ła lau re atem wy róż nie nia „Ga ze le Biz ne su” przy zna wa ne go
przez dzien nik Puls Biz ne su i Co fa ce Po land, aż pię cio krot nie wrę -
czo no jej cer ty fi kat „Przed się bior stwo Fa ir Play” za rze tel ność i dba -
łość o wła ści we re la cje z kon tra hen ta mi.

Ale fir ma nie za mie rza spo cząć na lau rach. Plan na naj bliż sze la ta
jest na stę pu ją cy: roz wi jać kom pe ten cje w pod sta wo wym biz ne sie,
ja kim jest bu do wa chłod ni ko mi no wych i ko mi nów oraz po szu ki wać
szan sy w in nych dzie dzi nach ta kich jak od na wial ne źró dła ener gii,
ener ge ty ka roz pro szo na i ochro na śro do wi ska. Nie moż na wy klu -
czyć, że fir ma „od wie si” swo je pla ny zwią za ne z de biu tem gieł do -
wym. Nie jest to jed nak cel sam w so bie i bę dzie za le żeć od dwóch
czyn ni ków; po pierw sze – od te go, czy bę dzie po trze bo wać ka pi ta -
łu na roz wój, a po dru gie – czy po ja wi się ko niecz ność prze ję cia in -
nych firm. Sło wem, o dzia ła niach, ja kie zo sta ną pod ję te w naj bliż -
szym cza sie, za de cy du ją wy da rze nia na ryn ku, a tak że po trze by
i ocze ki wa nia klien tów.

Post scrip tum
Nie ule ga wąt pli wo ści, że pol ska ener ge ty ka stoi w ob li czu po waż -

nych in we sty cji pro ro zwo jo wych. Py ta nie o kie ru nek te go roz wo ju,
w dal szym cią gu po zo sta je bez od po wie dzi. Zda niem Ar tu ra Ni zio ła
mo der ni za cja ener ge ty ki po win na być do ko ny wa na w opar ciu o po -
sia da ne za so by (a więc przede wszyst kim wę giel) oraz do świad cze -
nie pol skich przed się biorstw z tej bran ży – biur pro jek to wych, do -
staw ców urzą dzeń, firm bu dow la nych. Na le ży rów nież po waż nie
my śleć o wy ko rzy sta niu ga zu łup ko we go, o ile oka że się, że je go wy -
do by cie bę dzie eko no micz nie opła cal ne i bez piecz ne dla śro do wi -
ska. Pre zes Uni se rvu nie jest en tu zja stą ener ge ty ki ją dro wej.

– Nie po sia da my ka dry, ani do bu do wy elek trow ni ato mo wej, ani
do jej póź niej szej eks plo ata cji – oce nia. – Zna mien ne jest rów nież to,
że blo ki ato mo we chcą bu do wać ro dzi me gru py ener ge tycz ne, któ re
nie ma ją w tej dzie dzi nie żad ne go do świad cze nia, a wca le nie pa lą
się do te go za da nia za gra nicz ni in we sto rzy. Je że li za tem doj dzie
do re ali za cji te go pro jek tu, naj wię cej sko rzy sta ją na tym za gra nicz -
ne kon cer ny ofe ru ją ce tech no lo gię, a nie pol skie fir my. Po za tym
uwa żam, że po tra ge dii w Ja po nii po dob nie jak po ka ta stro fie czar -
no byl skiej, mu si mi nąć znów spo ro cza su, że by by ło przy zwo le nie
spo łecz ne na ta ką in we sty cję. Ina czej oce niam sy tu ację w ener ge ty -
ce kon wen cjo nal nej. Dzię ki uda nej re ali za cji du żych in we sty cji
w elek trow niach Ła gi sza i Beł cha tów od bu do wa ny zo stał na pol skim
ryn ku po ten cjał do wzno sze nia no wych blo ków ener ge tycz nych. Po -
trzeb ne są za tem ko lej ne du że pro jek ty, że by tych moż li wo ści nie
zmar no wać. Za rów no Uni serv, jak i in ne fir my z oto cze nia ener ge ty -
ki, po nio sły znacz ne na kła dy na po zy ska nie i szko le nie ka dry,
na sprzęt, na roz bu do wę in fra struk tu ry, itp. Te raz ma my dy le mat
– czy pol ska ener ge ty ka bę dzie chcia ła w naj bliż szych la tach to wy -
ko rzy stać?
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Ak tu al nie re ali zo wa ne pro jek ty dla ener ge ty ki
1. Elek trow nia Ła zi ska – mo der ni za cja 4 ko tłów w ce lu ob ni że nia

emi sji tlen ków azo tu.
2. Elek trow nia Ja worz no III – Elek trow nia II – mo der ni za cja ko mi na

h = 120 m, mo der ni za cja chłod ni ko mi no wej nr 6, za pro jek to wa -
nie i bu do wa zbior ni ków żel be to wych na bio ma sę le śną o po -
jem no ści 3.000 m3 każ dy.

3. Elek trow nia Beł cha tów – mo der ni za cja płasz cza chłod ni ko mi -
no wej W -2/3.

4. PGE ZE Dol na Od ra SA – mo der ni za cja ko mi na h = 200 m oraz
bu do wa sta lo we go ko mi na tym cza so we go h = 60 m.

5. Elek tr cie płow nia Mie lec – pro jekt, do sta wa i wy ko na nie aku mu -
la to ra cie pła.

6. Klad no K7 – Kra ftan la gen Po wer Plants – bu do wa chłod ni ko mi -
no wej.

7. ZE PAK Ko nin – kom plek so we wy ko na nie 4 si lo sów na bio ma sę
le śną wraz z pły tą fun da men to wą.



Dzia łal ność
SNC -La va lin świad czy usłu gi obej mu ją ce ge ne ral ne wy ko naw -

stwo i kom plek so wą re ali za cję in we sty cji dla sek to ra ener ge tycz -
ne go, w tym przede wszyst kim za rzą dza nie pro jek ta mi, pro jek to -
wa nie, za rzą dza nie kon trak ta mi na pod wy ko naw stwo, re ali za cję
do staw, nad zór pro jek to wy, fi nan so wa nie pro jek tów, bez pie czeń -
stwo i kon tro lę ja ko ści oraz usłu gi kon sul tin go we.

Przed sta wi ciel stwo fir my SNC -La va lin w Pol sce, dzia ła ją ce
pod na zwą SNC -La va lin Pol ska Sp. z o.o., zo sta ło utwo rzo ne
w 2004 r. Obec nie na le ży ono do Gru py Ener ge ty ki Ciepl nej
SNC -La va lin, któ ra z po wo dze niem wy ko na ła na ca łym świe cie
pro jek ty w ener ge ty ce ciepl nej o łącz nej mo cy 40 tys. MW. Dzia -
ła nia gru py za pew nia ją peł ny za kres usług, po cząw szy od pla no -
wa nia i stu diów wy ko nal no ści, po przez pro jek to wa nie, re ali za cję
do staw i bu do wę, aż do uru cho mie nia i prze ka za nia do eks plo ata -
cji, tak że w for mu le EPC. Sie dzi ba gru py znaj du je się w Bo thell
w sta nie Wa shing ton. Po nad to, po sia da biu ra w Van co uver i Mont -
re alu w Ka na dzie, oraz pol skie biu ro w War sza wie.

Do świad cze nie gru py obej mu je pro jek to wa nie i bu do wę elek -
trow ni pa ro wych i ga zo wych o mo cy od 25 MW do 2 150 MW,
elek trow nie opa la ne wę glem ka mien nym, bru nat nym i ole jem,
pro jek ty z za sto so wa niem pa liw al ter na tyw nych ta kich jak bio ma -
sa, zu ży te opo ny i od pa dy ko mu nal ne, mo der ni za cje elek trow ni
oraz in sta la cje do spa la nia w zło żu flu idal nym. Gru pa wy bu do wa -
ła po nad 120 elek trow ni w sys te mie EPC, zy sku jąc w ten spo sób
czo ło wą po zy cję na ryn ku wy twa rza nia cie pła i elek trycz no ści
oraz w dzie dzi nie za sto so wa nia pa liw al ter na tyw nych. SNC -La va -
lin jest świa to wym li de rem w tym seg men cie. Wśród osią gnięć

moż na wy mie nić dwie naj więk sze na świe cie elek trow nie opa la ne
łu ska mi ry żo wy mi, zu ży ty mi opo na mi i drew nem oraz wy róż nie -
nie przy zna ne przez ma ga zyn Po wer za bu do wę dwóch z sze ściu
naj lep szych elek trow ni ga zo wych w 2011 r.: elek trow ni ga zo wo -
-pa ro wej Asto ria II w Qu eens w sta nie No wy Jork oraz kom plek su
hut ni cze go EMAL w Zjed no czo nych Emi ra tach Arab skich.

W ra mach kon cer nu ja ko ca ło ści funk cjo nu je rów nież Gru pa
Ener ge tycz na SNC -La va lin, mo gą ca się po szczy cić pra wie 100 let -
nim do świad cze niem zdo by tym w po nad 120 kra jach. Gru pa spe -
cja li zu je się w re ali za cji in we sty cji zwią za nych z ener ge ty ką wod -
ną, ją dro wą i ciepl ną oraz prze sy łem i dys try bu cją ener gii; ofe ru je
tak że szko le nia i trans fer tech no lo gii. Po sia da sze ro kie do świad cze -
nie za rów no w re ali za cji no wych pro jek tów (gre en field), jak
i w mo der ni za cji i prze bu do wie ist nie ją cych urzą dzeń.

Ska la do ko nań jest im po nu ją ca. Pro jek ty ener ge tycz ne SNC -La -
va lin to za in sta lo wa na łącz na moc po nad 350 tys. MW, po nad 110
tys. km li nii prze sy ło wych i roz dziel czych oraz oko ło 1600 sta cji.
Oprócz pro jek to wa nia i bu do wy urzą dzeń do wy twa rza nia i dys -
try bu cji ener gii SNC -La va lin po sia da i eks plo atu je za kła dy zaj mu -
ją ce się pro duk cją i dys try bu cją ener gii. War to pod kre ślić, że kon -
cern ofe ru je re ali za cję w peł ni zin te gro wa nych usług obej mu ją -
cych in we sty cję, za bez pie cze nie fi nan so we, pro jekt, re ali za cję,
eks plo ata cję i utrzy ma nie ru chu jak też wy stę po wa nie w ro li wła -
ści cie la za kła du.

Per ła w ko ro nie
W po wszech nej opi nii Elek trow nia Pąt nów II jest dziś wi zy tów -

ką pol skiej ener ge ty ki kon wen cjo nal nej. No wy blok o mo cy 474
MW, któ ry za stą pił dwa wy słu żo ne blo ki o mo cy 200 MW, jest
pierw szą jed nost ką prą do twór czą na pa ra me try nad kry tycz ne
w kra jo wym sys te mie elek tro ener ge tycz nym. Cha rak te ry zu je go
wy so ka spraw ność ener ge tycz na (44 proc. brut to i 41% net to), co
wią że się z mniej szym zu ży ciem pa li wa i mniej szą ilo ścią od pa -
dów po pro duk cyj nych. Dzię ki te mu jest obec nie naj więk szym,
naj bar dziej wy daj nym, a przy tym naj bar dziej przy ja znym śro do -
wi sku blo kiem ener ge tycz nym w Pol sce opa la nym wę glem bru nat -
nym.

Jed nak hi sto ria zwią za na z je go po wsta niem po ka zu je, że po -
cząt ki tej wzor co wej in we sty cji nie by ły ła twe. Bu do wa Elek trow -
ni Pąt nów II roz po czę ła się w 2000 r. jed nak pra ce zo sta ły wstrzy -
ma ne w kwiet niu 2003 r. z po wo du pro ble mów fi nan so wych i wy -
co fa nia się z pro jek tu kre dy to daw ców. Do te go cza su uda ło się wy -
ko nać więk szość fun da men tów i kon struk cji sta lo wych pod no wy
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Wczoraj, dziś i jutro
SNC -La va lin to je den z czo ło wych świa to wych kon cer nów, sku -
pia ją cy fir my pro jek to we i kon struk cyj ne, a tak że wio dą cy
uczest nik ryn ku w dzie dzi nie za rzą dzania i udo stęp nia nia in fra -
struk tu ry ener ge tycz nej. Fir ma, za ło żo na w 1911 r. w Ka na dzie,
ce nio na jest za bo ga te do świad cze nie tech nicz ne, pro fe sjo nal ne
za rzą dza nie pro jek ta mi i bu do wa mi, ter mi no wą re ali za cję do -
staw oraz za bez pie cze niem in we sty cji od stro ny fi nan so wej.
Wszyst kie usłu gi są świad czo ne za po śred nic twem roz bu do wa -
nej, mię dzy na ro do wej sie ci biur zlo ka li zo wa nych w Ka na dzie
oraz w po nad 35 in nych kra jach na ca łym świe cie. Łącz nie, fir -
ma za trud nia pra wie 24 tys. osób pra cu ją cych przy pro jek tach,
w oko ło 100 kra jach.



blok. Za ku pio no rów nież więk szość urzą dzeń, przy czym nie któ re
nie zo sta ły na wet do star czo ne na plac bu do wy. Wła ści cie le no we -
go blo ku po sta no wi li prze ła mać im pas i ogło si li prze targ na do koń -
cze nie in we sty cji. Za nad rzęd ny cel przy ję to wów czas od bu do wa -
nie do brych sto sun ków z głów ny mi do staw ca mi i wy ko naw ca mi
oraz przy wró ce nie za ufa nia we wza jem nych re la cjach.

Pod ko niec 2005 r. kon trakt na do koń cze nie bu do wy elek trow ni
przy zna no SNC -La va lin. Fir ma na tych miast za bra ła się do ro bo ty.
W ra mach kon trak tu spół ka by ła od po wie dzial na za za rzą dze nie
pro jek tem i bu do wą, przy go to wa nie pro jek tu wy ko naw cze go, za -
mó wie nie wszyst kich urzą dzeń oraz mon taż ich głów nych ele men -
tów, in sta la cję wszyst kich sys te mów obiek tu, przy łą cze nie no we -
go blo ku do sie ci. Pierw sze roz pa le nie mia ło miej sce 15 wrze -
śnia 2007 r., zaś 23 grud nia te go sa me go ro ku no wy blok osią gnął
swo ją peł na moc.

– Pro jekt Elek trow ni Pąt nów II dał gru pie SNC -La va lin cen ne
do świad cze nie na roz wi ja ją cym się ryn ku ener ge tycz nym Eu ro py
Wschod niej. Dys po nu je my obec nie ka drą wy bit nych spe cja li stów
go to wych pod jąć się każ de go wy zwa nia.
Zy ska li śmy lep sze zro zu mie nie me cha ni -
zmów rzą dzą cych re ali za cją pro jek tów
w re gio nie oraz wie dzę na te mat lo kal nych
do staw ców i wy ko naw ców, któ rzy mo gą
w przy szło ści uczest ni czyć wspól nie z na mi
w re ali za cji po dob nych pro jek tów. Roz wa -
ża my wzię cie udzia łu w pew nych, już ogło -
szo nych, du żych pro jek tach w re gio nie
oraz w tych, któ re po ja wią się w nad cho -
dzą cych la tach – po wie dział Ro bert Ca no,
wi ce pre zes SNC -La va lin Sp. z o.o. pod -
czas roz mo wy z „Prze glą dem Ener ge tycz -
nym”. 

Glo bal ne do świad cze nie
Od po nad pól wie ku SNC -La va lin ak -

tyw nie dzia ła na are nie mię dzy na ro do wej
bu du jąc wie lo kul tu ro wą sieć przed sta wi -
cielstw w Ka na dzie oraz w wie lu in nych
kra jach. Przez wszyst kie la ta swo jej dzia -
łal no ści kon cern zdo był ogrom ne do świad -
cze nie, któ re pra gnie wy ko rzy stać rów nież
w Pol sce. Pra cow ni cy fir my to wy so ko wy -

kwa li fi ko wa ni spe cja li ści w dzie dzi nie pro jek to wa nia, or ga ni za cji
do staw, wy ko naw stwa i roz ru chu in sta la cji ener ge tycz nych. Dzię -
ki kon tak tom za rów no w sek to rze pu blicz nym jak i pry wat nym po -
sia da ją sze ro ki do stęp do god nych za ufa nia lo kal nych do staw ców
i ko ope ran tów. Oto do wód: spół ka nie usta je w pod no sze niu ja ko -
ści swo ich usług, to też wdro ży ła sys tem za rzą dze nia ja ko ścią
ISO 9001. W re zul ta cie pro jek ty są re ali zo wa ne zgod nie z za pla -
no wa ny mi ter mi na mi i bu dże tem.

Świa do mi wy zwań
We dle sza cun ków kra jo wy sys tem ener ge tycz ny dys po nu je mo -

cą za in sta lo wa ną wy no szą ca ok. 34 tys. MW. Jed nak ze wzglę du
na ro sną cy po pyt na ener gię elek trycz ną, sys tem pra cu je po wy żej
swo ich moż li wo ści, a w go dzi nach szczy tu re zer wy mo cy ru ty no -
wo spa da ją po ni żej do pusz czal ne go po zio mu. Sy tu ację po gar sza
fakt, że du ża część blo ków ener ge tycz nych w Pol sce zo sta ła zbu -
do wa na w la tach 70. i 80. – mi mo licz nych mo der ni za cji prze pro -
wa dzo nych w la tach 90., ich okres eks plo ata cji do bie ga koń ca. Po -
nad to Pol ska ja ko czło nek Unii Eu ro pej skiej zo bo wią za ła się
do re duk cji emi sji CO

2
o 20% do 2020 r. Osią gnię cie te go ce lu wy -

da je się ma ło praw do po dob ne w kra ju, gdzie po nad 90% pro du ko -
wa nej ener gii po cho dzi ze spa la nia wę gla, głów ne go źró dła emi sji
CO

2
. Stąd, aby utrzy mać spraw ność ca łe go sys te mu wy twa rza nia

ener gii i za spo ko ić ro sną ce za po trze bo wa nie na ener gie elek trycz -
ną, ist nie ją ce blo ki na le ży za stą pić no wy mi, nie tyl ko od po wia da -

ją cy mi wy so kim stan dar dom ochro ny śro -
do wi ska, ale rów nież o wyż szej mo cy
i spraw no ści.

W te jak że oczy wi ste pla ny wpi su je się
stra te gia Gru py SNC -La va lin w Pol sce.
Fir ma chce być ak tyw nym gra czem na ryn -
ku pla no wa nych in we sty cji we wszyst kich
sek to rach ener ge ty ki, za rów no tej kon wen -
cjo nal nej, jak i „zie lo nej ener gii”. Za po wia -
da rów nież uczest nic two w pro jek tach
zwią za nych z bu do wą pierw szych elek -
trow ni ją dro wych w na szym kra ju.

W ze szłym ro ku SNC -La va lin Pol ska
Sp. z o.o. za war ła umo wę wstęp ną z GE
Hi ta chi Nuc le ar Ener gy do ty czą cą współ -
pra cy na po lu roz wo ju ener ge ty ki ją dro wej
w Pol sce.

– Stoi za na mi 40-let nie do świad cze nie
w re ali za cji no wych pro jek tów ją dro wych
na ca łym świe cie – mó wił w cza sie pod pi -
sy wa nia umo wy Pa trick La mar re, wi ce -
pre zes SNC -La va lin Gro up Inc.

To masz Uznań ski
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Re ko men da cje:
1. Elek trow nia Uzin w Re pu bli ce Cze skiej – stu dium wy ko nal no ści dla elek trow -

ni z blo kiem ga zo wo -pa ro wym o mo cy 200 MWe + 115 MWt (2009 r.).
2. Elek trow nia Sta na ri w Bo śni i Her ce go wi nie – pro jekt wstęp ny dla elek trow ni

opa la nej wę glem bru nat nym o mo cy 420 MW na pa ra me try nad kry tycz ne
(2009 r.).

3. Ko pal nia Wę gla Bru nat ne go „Ko nin” – stu dium wy ko nal no ści dla elek trow ni
ze zin te gro wa nym zga zo wa niem pa li wa (IGCC) pro du ku ją cej 1000 MWe (wę -
giel bru nat ny, 2009 r.).

4. Pol skie LNG Sp. z o.o. – za rzą dza nie prze ka za niem pro jek tu wstęp ne go oraz
czę ści elek trycz nej dla pierw sze go pol skie go ter mi na la re ga zy fi ka cji skro plo -
ne go ga zu ziem ne go o wy daj no ści 7,5 mld Nm3/rocz nie (2009 r.).

5. Ze spół Elek trow ni Pąt nów -Ada mów -Ko nin S.A. – Elek trow nia Pąt nów II – pro -
jekt, bu do wa, do sta wa oraz uru cho mie nie z prze ka za niem do eks plo ata cji
(EPC) blo ku o mo cy 460 MW opa la ne go wę glem bru nat nym o pa ra me trach
nad kry tycz nych (2008 r.).

6. Ko pal nia Wę gla Bru nat ne go „Ko nin” – stu dium wy ko nal no ści elek trow ni opa -
la nych wę glem bru nat nym w 5 róż nych lo ka li za cjach (2008 r.).

7. Igna liń ska Elek trow nia Ato mo wa w Vi sa gi nas, Li twa – sta cja ko tłów wod nych
do ogrze wa nia mia sta (2005 r.).

8. Igna liń ska Elek trow nia Ato mo wa w Vi sa gi nas, Li twa – ga zo wa ko tłow nia pa ro -
wa dla blo ków ją dro wych (2005 r.).

9. Spa lar nia śmie ci AVS Zor bau, Niem cy – do sta wa i bu do wa 2 ko tłów trój cią go -
wych z na tu ral ną cyr ku la cją o wy daj no ści 62,5 t/h (2005 r.).



Fir ma Con co East Sp z o.o. z sie dzi bą w War sza wie po wsta ła
w 1990 r. Zaj mu je się świad cze niem usług, do sta wą sprzę tu i ma -
te ria łów zwią za nych z eks plo ata cją urzą dzeń wy mia ny cie pła – są
to m.in. skra pla cze pa ry tur bi no wej, wy mien ni ki cie płow ni cze wo -
da -wo da i szczy to we oraz chłod ni ce ole ju i ge ne ra to rów. Sto so wa -
ne przez nią czysz cze nie ru rek me to dą ame ry kań skiej fir my Con co
Sys tems Inc. jest sto so wa ne sze ro ko na świe cie ja ko uzu peł nie nie
sys te mu do cią głe go czysz cze nia ru rek kul ka mi gąb cza sty mi. Fir ma
otrzy ma ła od Ame ry ka nów wy łącz ność na jej ofe ro wa nie na ryn ku
pol skim i Eu ro py Środ ko wej.

Zmia na ustro ju,
czy li po cząt ki fir my

– Trans for ma cja ustro jo wa Pol ski w 1989 r. skło ni ła mnie, ab sol -
wen ta Wy dzia łu Me cha ni ki Pre cy zyj nej Po li tech ni ki War szaw skiej
(mo ją spe cjal no ścią by ły ba da nia me to dą prą dów wi ro wych) do po -
wo ła nia do ży cia wła snej fir my. Pro jek to wa łem tak że na bo je czysz czą -
ce dla ener ge ty ki z my ślą o fir mach, któ re czysz czą rur ki w elek trow -
niach. Bę dąc pro jek tan tem zna ją cym bran żę ener ge tycz ną po sta no wi -
łem pro wa dzić biz nes, w któ rym bę dą wy ko rzy sty wa ne na bo je m.in.
za pro jek to wa ne prze ze mnie w tech no lo gii ame ry kań skiej fir my Con -
co Sys tems Inc., z któ rą na wią za łem współ pra cę (stąd na zwa mo je go
przed się bior stwa). Je ste śmy wy łącz nym przed sta wi cie lem tej ame ry -
kań skiej fir my na Eu ro pę Środ ko wą. Jej tech no lo gia czysz cze nia ru rek
by ła nie zna na w Pol sce. By łem prze ko na ny, że ich me to da za rów no
czysz cze nia ru rek jak i dia gno sty ki przyj mą się w Pol sce. By li śmy pio -
nie ra mi w tej dzie dzi nie, uprzed nio rur ki by ły czysz czo ne in ny mi, nie -
efek tyw ny mi me to da mi, m.in. che micz ny mi (wów czas do pusz czal ny -
mi). Nie mniej już na po cząt ku lat 90. uzna no je za nie wła ści we, gdyż
che mia, czy li kwas, nisz czą rur ki, nie mó wiąc o ochro nie śro do wi ska
(uty li za cja kwa sów). Ge ne ral nie rzecz uj mu jąc me to dy che micz ne są
za rzu ca ne na świe cie. Me to da, któ rą wpro wa dzi li śmy na pol ski ry nek
by ła zna na w USA, ale nie w Eu ro pie. Usłu gi wy ko nu je my na te re nie
ca łe go kra ju, a tak że za gra ni cą w elek trow niach wę glo wych i ato mo -
wych w Niem czech, Sło we nii, Cze chach, Szwe cji, Sło wa cji, Fran cji,
Bel gii, Hisz pa nii, Wiel kiej Bry ta nii, Ir lan dii, Por tu ga li i Au stra lii.
Agre ga ty fir my znaj du ją się w 18 elek trow niach i elek tro cie płow niach,
a licz ba ru rek wy czysz czo nych na bo ja mi Con co się ga 5 mln – mó wi
Je rzy Kry sic ki, pre zes za rzą du Con co East Sp. z o.o. I do da je: – Ka -

pi tał na szej fir my jest w peł ni pol ski. Ku pu je my od ame ry kań skie go
part ne ra agre ga ty i na bo je czysz czą ce.

Czysz cze nie,
czy li in no wa cyj na tech no lo gia 

Czysz cze nie we wnętrz nych po wierzch ni ru rek me to dą Con co mo że
być sto so wa ne do pro stych ru rek o śred ni cach we wnętrz nych od 11
do 31 mm wy ko na nych z mo sią dzu, sta li nie rdzew nych i ko tło wych
oraz ty ta nu. Ele men tem czysz czą cym jest na bój wy ko na ny ze sta li
sprę ży no wej i two rzy wa sztucz ne go, na pę dza ny wo dą pod ci śnie niem,
ma ją cy 3 lub 4 pa ry ostrzy do kład nie do pa so wa nych do śred ni cy we -
wnętrz nej rur ki. Na bój „prze strze li wu je” się przez ca łą dłu gość rur ki
przy po mo cy stru mie nia wo dy pod ci śnie niem ok. 2 MPa, po da wa ne -
go ze spe cjal ne go agre ga tu pom po we go. Na bój prze miesz cza się
w rur ce z pręd ko ścią ok. 4 m/sek., a osad jest me cha nicz nie usu wa ny
przez ostrza, na stęp nie wy płu ki wa ny przez prze pły wa ją cy stru mień
wo dy. Do czysz cze nia wy ma ga na jest ilość na bo jów sta no wią ca 10%
ilo ści ru rek w urzą dze niu. Me to da ta znaj du je za sto so wa nie w usu wa -
niu za nie czysz czeń mięk kich ta kich jak bło to i szlam, a tak że twar -
dych – osa dy ka mie nia ko tło we go, wę gla nów wap nia, siarcz ków
i tlen ków że la za, man ga nu, mie dzi itp.

– Czysz cze nie ru rek po win no się od by wać raz w ro ku bez wzglę du
na ro dzaj i wiel kość na gro ma dzo nych w rur kach osa dów, po pra wia
ono prze ni kal ność ciepl ną i zwięk sza efek tyw ność pra cy tur bi ny – za -
pew nia pre zes Kry sic ki. I wspo mi na: – Po zna wa łem bran żę ener ge -
tycz ną w mia rę jak roz po czy na łem dzia łal ność. Pierw sze zle ce nie by -
ło od EC Sie kier ki. Ofer ty ad re so wa łem do wszyst kich elek trow ni
i elek tro cie płow ni. Cza sy by ły ta kie, że pra cow ni cy tych obiek tów mie -
li czas i ocho tę za po zna nia się z ofe ro wa ny mi tech no lo gia mi. Od by wa -
ły się sym po zja, kon fe ren cje itp. Ener ge ty ka de fi nio wa ła swo je po trze -
by. W la tach 90. za ist nie li śmy bar dzo moc no na ryn ku, by li śmy na nim
je dy ni. Ry nek ener ge tycz ny się roz wi ja, sta ra my się roz sze rzyć na szą
ofer tę o ba da nia szczel no ści i po kry wa nia far bą epok sy do wą ko mór
wod nych, sło wem zaj mu je my się tym co ma zwią zek z kon den sa to rem
i je go utrzy ma niem (tak że tur bi ny) w sta nie peł nej wy daj no ści. 

Re asu mu jąc, re gu lar ne czysz cze nie ru rek oma wia ną me to dą znacz -
nie zwięk sza efek tyw ność wy mia ny cie pła, usu wa wy kwi ty z pro duk tów
re ak cji che micz nych, wy gła dza po wierzch nię we wnętrz ną ru rek, co
po wo du je, że póź niej sze na ra sta nie osa dów jest spo wol nio ne. Jest to
du ża za le ta w po rów na niu z czysz cze niem wo dą o wy so kim ci śnie niu,
gdzie chro po wa tość po wierzch ni ru rek przy śpie sza po wsta wa nie no -
wych osa dów. Czysz cze nie Con co da je wy mier ne oszczęd no ści w zu ży -
tym pa li wie, zwięk sza moc blo ku dzię ki po pra wie próż ni, zwięk szą ży -
wot ność urzą dze nia dzię ki usu wa niu ognisk ko ro zji po do sa do wej. 

Me to da Con co jest szyb ka (4. oso bo wa eki pa czy ści w 12 go dzin
do 5 tys. ru rek, czysz cze nie od by wa się tym szyb ciej im wię cej na bo jów
jest jed no cze śnie wkła da nych do kon den sa to ra, za pew nia bez pie czeń -
stwo ob słu gi (ci śnie nie rzę du 2MPa nie jest groź ne dla ope ra to rów),
jest bez piecz ne dla urzą dzeń – nie po wo du je uszko dzeń ru rek, ani
zmniej sze nia gru bo ści ich ścia nek. 

Me to da Hy dro drill,
czy li efek tyw ny sys tem udraż nia nia ru rek

Ta me to da mo że być sto so wa na do pro stych ru rek o śred ni cach we -
wnętrz nych od 10 mm do 40 mm i dłu go ści do 14 m. Ele men tem
czysz czą cym jest wier tło (ob ra ca się z pręd ko ścią 500–2000 obr/min)
z płyt ką z wę gli ka spie ka ne go, na pę dza ne sil ni kiem pneu ma tycz nym.
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Prze suw wier tła za pew nia si łow nik hy drau licz ny. Na koń ców kę wier -
tła po da wa na jest wo da usu wa ją ca uro bek i „stwa rza ją ca” filtr wod ny
chro nią cy po wierzch nię rur ki przed uszko dze niem. Sys tem Hy dro drill
jest bar dzo sku tecz ny, po zwa la na usu wa nie naj tward szych osa dów,
na wet z cał ko wi cie nie droż nych ru rek i nie uszka dza ich ścia nek. 

Dia gno sty ka ru rek wy mien ni ków cie pła,
czy li wy kry wa nie uszko dzeń

Fir ma pro wa dzi dia gno sty kę ru rek wy ko na nych z me ta li nie fer ro -
ma gne tycz nych za in sta lo wa nych w wy mien ni kach cie pła. Ba da nia są
wy ko ny wa ne z wy ko rzy sta niem urzą dzeń pra cu ją cych w opar ciu
o me to dę prą dów wi ro wych – ba dań nie nisz czą cych. Do ba dań sto so -
wa ne są son dy wpro wa dza ne do ru rek. Ba da nia te wy ko ny wa ne są bez
de mon ta żu ru rek z wy mien ni ków, na ca łej ich dłu go ści, do ty czą one
ca łe go ob wo du ru rek. Con co East wy ko nu je ba da nia ru rek kon den sa -
to rów, wy mien ni ków cie płow ni czych, wo da -wo da, szczy to wych,
chłod nic ole ju i ge ne ra to rów w blo kach o mo cy MW: 700, 500, 370,
215, 125, 100 i mniej szej. Dia gno sty ka wi ro prą do wa ru rek w urzą dze -
niach wy mia ny cie pła umoż li wia wy kry wa nie, oce nę wiel ko ści
i wska zy wa nie po ło że nia ta kich ich uszko dzeń eks plo ata cyj nych jak:
ubyt ki ko ro zyj ne np. wy wo ła ne przez ko ro zję zmę cze nio wą czy che -
micz ną, spo wo do wa ne przez ero zję, a tak że uszko dze nia me cha nicz -
ne ta kie jak pęk nię cia zmę cze nio we, wy tar cia ścia nek spo wo do wa ne
przez drga nia ru rek i wgnie ce nia po wsta łe pod czas ich pa ko wa nia,
trans por tu, ma ga zy no wa nia czy mon ta żu.

W wy ni ku ba dań otrzy mu je  się in for ma cję uka zu ją cą pro cen to wą
głę bo kość ubyt ków wo bec no mi nal nej gru bo ści ścian ki, po ło że nie

ubyt ków wzdłuż dłu go ści ru rek i od stro ny ścian ki ze wnętrz nej oraz
we wnętrz nej ru rek, roz wo ju ich eks plo ata cyj nych uszko dzeń po przez
ba da nia wy ko ny wa ne co naj mniej co kil ka lat. I co szcze gól nie waż ne
– na pod sta wie wy ni ków ba dań ru rek mo że być pod ję ta de cy zja co
do dal szej eks plo ata cji wy mien ni ka.

– Po pra wa czy sto ści ru rek da je ko lo sal ne oszczęd no ści w wy daj no -
ści pra cy tur bi ny. Koszt tej czyn no ści zwra ca się w cią gu mie sią ca,
a na wet ty go dnia. I tak jak się orien tu ję naj le piej jest czy ścić rur ki raz
do ro ku, ten re żim jest prze strze ga ny w USA i Eu ro pie. W Pol sce wy -
stę pu je ten den cja do błęd ne go oszczę dza nia – do ko nu je się czysz cze -
nia gdy rur ki są bar dzo za nie czysz czo ne. Czu ję się edu ka to rem ryn ku
na tym po lu. Kon cer ny pol skie i obec ne w Pol sce za gra nicz ne uwa ża -
ją, że ener ge ty ka jest bar dzo do cho do wym biz ne sem. Je śli się ma za -
kład ener ge tycz ny i sprze da je ener gię dys try bu to rom to na le ży w mi ni -
mal nym stop niu in we sto wać, bo wów czas do cho dy są naj więk sze. Wy -
stę pu je pre sja na służ by utrzy ma nia ru chu aby oszczę dzać. A prze tar -
gi wy gry wa nie naj lep szy ofe rent tyl ko naj tań szy – twier dzi pre zes
Kry sic ki.

Ba da nia ru rek,
czy li ma le ją ca awa ryj ność

Ba da nie ru rek wy mien ni ków cie pła pro wa dzi do zmniej sze nia ich
awa ryj no ści. W ra por cie z ba dań wska zy wa ne są rur ki ze znacz ny mi
i groź ny mi dla ich szczel no ści ubyt ka mi. Rur ki ta kie po win ny być wy -
mie nio ne bądź za koł ko wa ne.

Wy ni ki ba dań ru rek two rzą szcze gó ło wy ob raz wszyst kich ba da -
nych ru rek. Ma pa sta nu ru rek wy ko ny wa na jest na pla nie dna si to we -
go wy mien ni ka. Con co East wy ko nu je mapy, któ re przed sta wia ją:
• wszyst kie eks plo ata cyj ne uszko dze nia ru rek,
• ze wnętrz ne eks plo ata cyj ne uszko dze nia ru rek,
• we wnętrz ne eks plo ata cyj ne uszko dze nia ru rek,
• rur ki do wy mia ny bądź koł ko wa nia,
• np. rur ki z wgnie ce nia mi lub z wgnie ce nia mi wy tar ty mi przez

kul ki czysz czą ce.
Sto łecz na fir ma ofe ru je po nad to sta ty stycz ne wy ni ki ba dań ru rek

z po dzia łem na uszko dze nia o róż nej głę bo ko ści, w for mie ta bel sta ty -
stycz nych na ma pach, zbior czych dla ca łe go wy mien ni ka, ko ło wych
wy kre sów sta ty stycz nych, a tak że pod su mo wa nie w po sta ci opi so we -
go sta nu ru rek wy mien ni ka.

Ba da nia wi ro prą do we mo gą do ty czyć wszyst kich ru rek da ne go wy -
mien ni ka, bądź wy bra nych, wska za nych przez klien ta. Mo gą one do -
ty czyć tak że no wych ru rek, bez po śred nio po za ru ro wa niu. Ce lem ta -
kich ba dań jest spraw dze nie sta nu no wo za ku pio nych ru rek, a tak że
spraw dze nie ich sta nu po trans por cie i mon ta żu. Do te sto wa nia sto so -
wa na jest apa ra tu ra dia gno stycz na ame ry kań skiej fir my Ze tec (ośmio -
ka na ło we de fek to sko py MIZ 27 ET lub MIZ 28).

Koń co wym efek tem ba da nia jest ra port w po sta ci ry sun ku dna si to -
we go, na któ rym za zna czo ne są róż ny mi ko lo ra mi rur ki o róż nym
stop niu ubyt ku gru bo ści ścia nek – da je to gra ficz ny, ła twy do in ter pre -
ta cji ob raz sta nu tech nicz ne go urzą dze nia.

– Ofe ru je my usłu gi czysz cze nia oraz dia gno stycz ne od 20 lat, oczy -
wi ście w mię dzy cza sie po ja wi ła się kon ku ren cja co na tu ral ne w biz ne -
sie, by ły to głów nie fir my nie miec kie, któ re roz po czy na ły dzia łal ność
i zni ka ły, gdyż ich ofer ta by ła zbyt dro ga, droższa od na szej. Głów ny -
mi na szy mi klien ta mi są elek trow nie za wo do we, ze wzglę du na to, że
ma ją naj wię cej ru rek do wy czysz cze nia i prze ba da nia. W kon den sa to -
rze jest od 10 do 15 tys. ru rek i każ da po win na być pod da na po wyż -
szym za bie gom – in for mu je Je rzy Kry sic ki. 

– Na sza fir ma za pew nia naj wyż szą, na świa to wym po zio mie, ja kość
usług, za trud nia wy so ko kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków, nie jed no krot -
nie z ty tu ła mi na uko wy mi dok to rów na uk tech nicz nych, pra cow ni ka mi
są m.in. pro fe so ro wie Po li tech ni ki War szaw skiej. Żad na fir ma
na świe cie nie ma eks per tów tej ran gi – za pew nia pre zes Con co East.

Fir ma po sia da cer ty fi kat ISO 9001:2008, w tym ro ku zo sta ła człon -
kiem IGE iOŚ. 

AU
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JE RZY KRY SIC KI w ro ku 1976
ukoń czył stu dia na kie run ku Me -
cha ni ki Pre cy zyj nej Po li tech ni ki
War szaw skiej. Po stu diach pra -
co wał ja ko pro jek tant w Przed -
się bior stwie Au to ma ty ki Prze -
my sło wej, a na stęp nie w no wo
bu do wa nej Fa bry ce Ki ne sko -
pów Ko lo ro wych w Pia secz nie.
W la tach 80. zaj mo wał się pro -
jek to wa niem róż ne go ro dza ju
drob nych me cha ni zmów, mię -
dzy in ny mi sys te mów do czysz -
cze nia ru rek w bran ży ener ge -
tycz nej dla ame ry kań skiej fir my
Con co Sys tems, Inc. W ro -
ku 1990 za ło żył w War sza wie fir -
mę Con co East zaj mu ją cą się
po cząt ko wo czysz cze niem ru -
rek w urzą dze niach wy mia ny

cie pła, a od ro ku 1993 rów nież dia gno sty ką wi ro prą do wą ru rek. W ra -
mach pro wa dzo nej dzia łal no ści, wy ko rzy stu jąc swo je do świad cze nie
in ży nier skie oraz han dlo we, wie lo krot nie od wie dzał elek trow nie wę glo -
we i ato mo we na te re nie ca łej Eu ro py, za po zna jąc się z pro ble ma mi tra -
pią cy mi po ten cjal nych od bior ców usług swo jej fir my, mię dzy in ny mi
w An glii, Szwecji, Fran cji i Niem czech. W ro ku 2005 fir ma Con co East
zo sta ła prze kształ co na w spół kę z ogra ni czo ną od po wie dzial no ścią,
gdzie Je rzy Kry sic ki peł ni funk cję pre ze sa za rzą du.



– Roz wią za nia przy go to wu je my za wsze zgod nie z uwa run -
ko wa nia mi lo kal ny mi. Wie my, że jesz cze przez wie le lat wę giel
po zo sta nie głów nym skład ni kiem ko szy ka pa liw pol skie go cie -
płow nic twa. Bio ma sa sta no wi do bry spo sób na osią gnię cie
ce lów śro do wi sko wych w Pol sce, szcze gól nie kie dy jest to po łą -
czo ne z ko ge ne ra cją. Na szym klien tom gwa ran tu je my po sza no -
wa nie norm śro do wi sko wych i dba łość o umiar ko wa ny po ziom
cen w dłuż szym cza sie – mó wi Pas cal Bon ne, pre zes Dal kii
Pol ska.

Dal kia Po znań ZEC: Ca łość pro jek tu obej mu je trzy czę ści: go -
spo dar kę bio ma so wą, prze bu do wę ko tła 1K1 i au to ma ty kę. Po wo -
ła no pięć ze spo łów, któ re zaj mu ją się po szcze gól ny mi za da nia mi.
Jest więc biu ro pro jek tu, spe cja li ści zaj mu ją cy się pra ca mi
przy ko tle, go spo dar ką bio ma so wą i au to ma ty ką, a wresz cie eki pa
roz ru cho wa.

– Pro jekt prze bu do wy ko tła wkro czył w de cy du ją cą fa zę. Za koń -
czy li śmy mon taż pod sta wo wych ele men tów ko tła i pró bę wod ną
czę ści ci śnie nio wej. Oczy ści li śmy we wnętrz ne po wierzch nie ko tło -
we – po przez che micz ne czysz cze nie ko tła (kwa sem sol nym) oraz
dmu cha nie pa rą o ci śnie niu 4–6 MPa. Suk ce sem za koń czy ło się
uru cho mie nie pal ni ka roz pał ko we go i pierw sze od pa le nie bio ma sy
(zręb ki drew nia ne) – mó wi Pa weł Ja zi kow ski, st. spe cja li sta ds.
za rzą dza nia ma jąt kiem – ko or dy na tor, od po wie dzial ny za pra ce
przy ko tle.

– Na go spo dar ce bio ma so wej za mon to wa no już po daj nik TE DO
(prze no śnik ru ro wy z ta śmy gu mo wej do trans por tu bio ma sy); do -

bie ga ją też koń ca mon ta że zbior ni ków do ma ga zy no wa nia bio ma -
sy le śnej – dwa o po jem no ści 6200 m3 oraz zbior ni ki do ma ga zy no -
wa ni pe le tów – dwa po 1000 m3. W po ło wie paź dzier ni ka na stą pi -
ło uru cho mie nie urzą dzeń go spo dar ki bio ma so wej i opty ma li za cja
pra cy ko tła. Rów no cze śnie an ga żu je my służ by elek try ków i au to -
ma ty ków, od po wie dzial ne za pra wi dło we dzia ła nie sys te mu ste ro -
wa nia urzą dzeń – do da je Ja zi kow ski.

Dal kia Łódź: Zbli ża ją się do koń ca pra ce bu dow la no -mon ta żo -
we pro jek tu „Kon wer sja ko tła OP230 nr 2 (K3) na ko cioł opa la ny
bio ma są – BFB180” w elek tro cie płow ni EC4.

– Pra ce mon ta żo we ko tła są nie mal za koń czo ne, do wy ko na nia
po zo sta ło uzu peł nie nie po de stów ko mu ni ka cyj nych – mó wi Zdzi -
sław Szew czyk, dy rek tor ds. pro jek tu. – Uru cho mio no już wen ty -
la tor po wie trza pier wot ne go (po wie trze do spa la nia, flu idy za cja
zło ża), re cyr ku la cji spa lin (re gu la cja tem pe ra tu ry zło ża) i „sta re”
wen ty la to ry po dmu chu – do da je.

Oczysz czo ne zo sta ły tak że we wnętrz ne po wierzch nie czę ści
ogrze wal nych ko tła po przez tzw. tra wie nie ko tła. W dal szej ko lej -
no ści roz pa lo no ko cioł na pa li wie sta łym (zręb ki). Ko lej ną czyn -
no ścią by ło „dmu cha nie” ko tła, tj. osta tecz ne usu nię cie za nie -
czysz czeń pa rą wła sną z ko tła. Na ostat nie dwa mie sią ce te go ro ku
za pla no wa no ru chy re gu la cyj ne urzą dzeń, ruch prób ny ko tła
i prze ka za nie go do eks plo ata cji. Wszyst kie wy mie nio ne wy żej
pra ce są bar dzo istot ny mi eta pa mi wdro że nio wy mi dla po wo dze -
nia ca łe go pro jek tu.

– Przy kła da my szcze gól ną uwa gę do kom plet nej i ter mi no wej
re ali za cji po sta wio nych ce lów, tak aby przy szła eks plo ata cja
ko tła prze bie ga ła bez nie spo dzie wa nych zda rzeń – pod kre śla
dyrektor Szew czyk. – Jest to szcze gól nie istot ne w obrębie go -
spo dar ki bio ma so wej, ma ją cej za pew nić do star cze nie bio ma sy
do ko tła. 

Prze bu do wa ko tłów opa la nych wę glem na flu idal ne ze zło żem
sta cjo nar nym sta no wi wiel kie wy zwa nie. Dal kia Po znań ZEC
i Dal kia Łódź pod ję ły je, wpi su jąc się w stra te gię ca łej Gru py
Dal kia, któ rej za le ży na dzia ła niach na kie ro wa nych na śro do wi -
sko wą wy daj ność. Moż na to osią gnąć dzię ki in wen cji oraz cią -
głej po pra wie sku tecz no ści tech no lo gicz nej, a tak że dzię ki umie -
jęt no ści re ali zo wa nia wi zji przy szło ści, któ ra umoż li wia znaj do -
wa nie kon kret nych roz wią zań pro ble mu kur cze nia się do stęp -
nych za so bów. 
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Główne projekty
technologiczne Dalkii

Dal kia przy sto so wu je dwa ko tły wę glo we na ko tły de dy ko wa ne
w 100 proc. do spa la nia bio ma sy w swo ich elek tro cie płow niach
w Ło dzi i w Po zna niu. Obec nie re ali za cja pro jek tu do bie ga koń -
ca. Dzię ki tym dwóm pro jek tom oraz współ spa la niu bio ma sy,
któ re re ali zo wa ne są już od dwóch lat, od 2012 r. udział ener gii
zie lo nej w pro duk cji Dal kii bę dzie wy no sił 20 proc.

• Moc in sta la cji to łącz nie 67 MW elek trycz nych.
• Na kła dy in we sty cyj ne ma ją osią gnąć po ziom oko ło 70 mi lio nów

eu ro.
• Po za koń cze niu kon wer sji ko tłów ma być w nich spa la nych

ok. 600 tys. ton bio ma sy rocz nie, z cze go ok. 80 proc. to bio ma -
sa po cho dze nia le śne go.

• Re ali za cja pro jek tu po zwo li na unik nię cie emi sji 460 tys. ton CO2
rocz nie.
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Kalendarz Imprez (plan) Izby Gospodarczej Energetyki
i Ochrony Środowiska w pierwszym półroczu 2012 r.

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

L.p. Termin Nazwa imprezy Miejsce Organizator

1 listopad – Szkolenie zawodowe „Energetyka podstawy wiedzy” Warszawa IGEiOS i ITC PW
– marzec – I stopień

2 styczeń – Szkolenie zawodowe „Energetyka podstawy wiedzy” Warszawa IGEiOS i ITC PW
– czerwiec – II stopień

3 luty Szkolenie Zamówienia publiczne po nowelizacji Warszawa IGEiOŚ, Grupa Doradcza Sienna
w sektorze energetycznym

4 6–8 marzec Targi ENEX Kielce IGEiOŚ i Targi Kielce

5 6–7 marzec XI Konferencja „Odnawialne Źródła Energi” Targi Kielce IGEiOŚ i Targi Kielce
– ENEX 2012

6 Konferencja „Perspektywy polskiej energetyki Zakopane IGEOŚ
na węglu”

7 Konferencja „Gaz Łupkowy dla Energetyki” Warszawa IGEiOŚ i PGNiG

8 Szczyt gospodarczy polsko-amerykański Warszawa MG i IGEiOŚ

9 Konferencja „Potencjał ludzki dla branży Warszawa IGEOŚ i Hay Group
elektroenergetycznej”

10 8–10 maj VI Międzynarodowe Targi Expopower Poznań IGEiOŚ, MTP

11 czerwiec Polsko-Amerykański Okrągły Stół Energetyczny Waszyngton, USA IGEiOŚ i MG

12 12–14 czerwiec Power Gen Kolonia, Niemcy Stoisko kolektywne

13 czerwiec Walne Zgromadzenie Członków IGEiOŚ Warszawa IGEiOŚ
i spotkanie integracyjne

14 czerwiec Jubileusz 20-lecia IGEiOŚ Warszawa IGEiOŚ

W dniach 27–28.10.2011 r., w Cen trum Kon gre sów i Re kre acji „Or le
Gniaz do” w Szczyr ku, od by ła się Kon fe ren cja: „Prze dłu ża nie cza su

pra cy blo ków ener ge tycz nych”. Kon fe ren cja zo sta ła zor ga ni zo wa na
przez Izbę Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, a pa tro nat
me ry to rycz ny spra wo wa ło Przed się bior stwo Usług Na uko wo -Tech nicz -
nych „Pro No vum” Sp. z o.o. W Kon fe ren cji udział wzię ło 67 osób,
przed sta wi cie li elek trow ni i elek tro cie płow ni oraz firm re mon to wych i dia -
gno stycz nych. Kon fe ren cję otwo rzył Dy rek tor Ge ne ral ny IGE iOŚ Sła wo -
mir Kry stek oraz Pre zes Za rzą du Pro No vum Je rzy Trzesz czyń ski.

Te ma ty ka kon fe ren cji do ty czy ła 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 ły 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 ła – 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.

W trzech se sjach wy gło szo no 9 re fe ra tów:
1. Je rzy Ko pań ski – ENER GO PRO JEKT -WAR SZA WA S.A. „Moż li -

wo ści pro jek to we prze dłu że nia ży wot no ści blo ków ener ge tycz nych
w za kre sie tech no lo gii pod sta wo wej, tech no lo gii po moc ni czych
i obiek tów bu dow la nych”.

2. Cze sław Szy rej ko –AL STOM Po wer Sp. z o.o., Lech Bo jek, Bo gu sław
Ża bow ski – Vat ten fall He at Po land S.A. „Wy mie nić, czy od two rzyć?”.

3. Je rzy Trzesz czyń ski – Przed się bior stwo Usług Na uko wo -Tech nicz -
nych „Pro No vum” Sp. z o.o. „Jak po stę po wać przy prze dłu ża niu cza -
su pra cy urzą dzeń ciepl no -me cha nicz nych elek trow ni?”.

4. Sła wo mir Raj ca, Ewald Grze si czek – Przed się bior stwo Usług Na -
uko wo -Tech nicz nych „Pro No vum” Sp. z o.o. „Prze dłu ża nie cza su
eks plo ata cji zre wi ta li zo wa nych ele men tów sta liw nych tur bin pa ro -
wych”.

5. Je rzy Szklarz – ZRE Ka to wi ce S.A. „Tech no lo gie prze dłu ża ją ce trwa -
łość urzą dzeń ciepl no -me cha nicz nych elek trow ni”.

6. Woj ciech Brunné, Je rzy Trzesz czyń ski – Przed się bior stwo Usług
Na uko wo -Tech nicz nych „Pro No vum” Sp. z o.o. „Nad zór dia gno -
stycz ny nad sta nem tech nicz nym ele men tów kry tycz nych czę ści ci -
śnie nio wych blo ków ener ge tycz nych pra cu ją cych w za kre sie in dy wi -
du al nej trwa ło ści”.

7. Sła wo mir Dzia du ła, Ja ro sław Ko sał ka – TAU RON Wy twa rza -
nie S.A. Od dział Elek trow nia Ja worz no III  „Mo der ni za cja blo ków
200 MW w Tau ron Wy twa rza nie – pierw sze do świad cze nia Elek trow -
ni Ja worz no III”.

8. Pa weł Gaw ron, Ed mund Ry gu ła – Przed się bior stwo Usług Na uko -
wo -Tech nicz nych „Pro No vum” Sp. z o.o. „Prze dłu ża nie cza su pra cy
blo ków ener ge tycz nych na tle wy bra nych pro ble mów eks plo ata cyj no -
-re mon to wych zwią za nych z che mią ener ge tycz ną”.

9. Krzysz tof Brunné – Tur bo Lab – Dia gno sty ka Tur bin Sp. z o.o. „Oce -
na przy dat no ści ba dań ul tra dź wię ko wych wir ni ków tur bin 200 MW
do prze dłu ża nia ich cza su pra cy po wy żej 300.000 go dzin”.

Przedłużanie czasu pracy
bloków energetycznych elektrowni



W li sto pa dzie 2011 r. od by ła się, zor ga ni zo wa na przez Izbę
Go spo dar czą Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, wi -
zy ta przed sta wi cie li śro do wi ska ener ge tycz ne go w Elek -
trow ni Neu rath w Niem czech. Ce lem by ło zwie dza nie

no wych blo ków G oraz F tej elek trow ni (pa ra me try su per nad kry -
tycz ne) oraz prze dys ku to wa nie, na spe cjal nie przy go to wa nym
przez fir mę Hi ta chi se mi na rium, pro ble mów zwią za nych z wy ko -
rzy sta niem sta li 7CrMo VTi B10 -10 (T24), w no wych blo kach
ener ge tycz nych bu do wa nych w Eu ro pie.

Za gad nie niu te mu po świę ca się w ostat nim cza sie wie le uwa gi.
W Ra ci bo rzu od by ło się w dniu 18.10.2011 r. se mi na rium „Pro ble -
my ko tłów na pa ra me try nad kry tycz ne” (piszemy o tym dalej),
w znacz nej mie rze do ty czą ce wła śnie sta li T24. Wcze śniej po świę -
co no te mu sze reg wy stą pień na kon fe ren cjach bran żo wych w ca łej
Eu ro pie. W pra sie, rów nież po pu lar nej, po ja wia ły się nie po ko ją ce
sy gna ły o awa riach no wo uru cha mia nych ko tłów ener ge tycz nych.
Pod sta wo wym ob ja wem są licz ne pęk nię cia ekra nów szczel nych
wy ko na nych z te go ma te ria łu, po wsta ją ce jesz cze na eta pie pierw -
szych prób, unie moż li wia ją ce wręcz roz po czę cie eks plo ata cji. Ja ko
za gro żo ne wy mie nia się kil ka na ście blo ków ener ge tycz nych, bu do -
wa nych głów nie w Niem czech i Ho lan dii (tabl. 1) z któ rych dwa,
któ re by ły pod mio tem ta kich ry zyk, to obiek ty bu do wa ne przez Hi -
ta chi Po wer Eu ro pe. Łącz na ich moc za in sta lo wa na prze kra -
cza 13 000 MW. Stal T24 sto so wa no w kil ku dal szych blo kach, ale
po za stre fą pa row ni ka. W Pol sce, gdzie ogło szo no sze reg prze tar -
gów zwią za nych z pla no wa ną bu do wą blo ków wę glo wych na pa ra -
me try nad kry tycz ne, wąt pli wo ści do ty czą ce wy ko rzy sta nia sta li T24
na bie ra ją w oma wia nej sy tu acji klu czo we go zna cze nia.

Opa la ne wę glem bru nat nym Blo ki F i G Elek trow ni Neu rath za -
koń czy ły po myśl nie po cząt ko wą fa zę eks plo ata cji. W mo men cie
wi zy ty mia ły one za so bą od po wied nio: 630 oraz 1870 go dzin pra -
cy. Blok G znaj du je się w fa zie przed wstęp nej ru chu prób ne go. Je -
go pierw szą syn chro ni za cję z sie cią prze pro wa dzo no w dniu 30 ma -
ja 2011 r. Blok F był w trak cie wi zy ty od sta wio ny na okres kil ku
dni. Pro wa dzo no w nim pra ce przy go to waw cze do ru chu prób ne go.
Pierw sza syn chro ni za cja za pla no wa na by ła tuż po za koń cze niu wi -
zy ty, na dzień 13.11.2011. Pod sta wo we pa ra me try no wych blo ków
Elek trow ni przed sta wio no w tabl. 2. W ko tłach stal T24 zo sta ła wy -
ko rzy sta na na po wierzch nie ogrze wal ne pa row ni ka i prze grze wa -
cza (ekra ny szczel ne) oraz ru ry wie sza ko we prze grze wa cza.

Fir ma Hi ta chi spo dzie wa się po zy tyw nych wy ni ków użyt ko wa nia
no we go ma te ria łu. W re zul ta cie ana li zy przy czyn uszko dzeń za ist -
nia łych wcze śniej w blo kach Elek trow ni Wal sum oraz Bo xberg,
pod ję to de cy zję o wy mia nie ma te ria łu ekra nów szczel nych w Wal -
sum oraz wy mia nie ma te ria łu ekra nów szczel nych w Bo xberg tyl ko
w tej czę ści, któ ra zo sta ła pod da na tra wie niu (stwier dzo no wów czas,
że tra wie nie jest pro ce sem kry tycz nym dla T -24). Zi den ty fi ko wa ne
zo sta ły dwa pod sta wo we me cha ni zmy po wsta wa nia pęk nięć (pod -
su mo wa ne wów czas ja ko SCC tj. pęk nię cia na sku tek ko ro zji na prę -
że nio wej) na spo inach czo ło wych ekra nów (po łą cze nie ru ra -ru ra).
No to wa ne wcze śniej pro ble my z ja ko ścią spo in pa chwi no wych (ob -
szar rur ka -płe twa) wy twór ca uzna je za opa no wa ne wcze śniej.

Ba ini tycz na stal 7CrMo VTi B10 -10 jest sto sun ko wo no wym ma -
te ria łem kon struk cyj nym. Zo sta ła za pro jek to wa na w la tach 80.
przez fir mę Val lo urec & Man ne smann ja ko mo dy fi ka cja sta li T22,
z prze zna cze niem na ścia ny mem bra no we ko tłów na wy so kie pa ra -
me try. Ba da nia te go ma te ria łu pro wa dzo no przez ca łą ostat nią de -
ka dę ubie głe go wie ku. Cer ty fi ka cja mia ła miej sce w ro ku 2002. Jej
sto so wa nie za le ca no na ekra ny ko tłów przy wy so kim (prze kra cza -
ją cym 26 MPa) ci śnie niu pa ry świe żej. Ma te riał ten za czę to wy ko -
rzy sty wać w no wych pro jek tach rów nież na po wierzch nie ogrze -
wal ne pierw szych stop ni prze grze wa czy pa ry oraz ru ry wie sza ko -
we prze grze wa czy. Skład che micz ny sta li przed sta wio no w tabl. 3.

Stal T24 oka za ła się ma te ria łem sta wia ją cym wy so kie wy ma ga -
nia tech no lo gicz ne. Trud no ści z jej wy ko rzy sta niem mia ły miej -
sce za rów no na eta pie wy twa rza nia ele men tów po wierzch ni
ogrze wal nych, mon ta żu na pla cu bu do wy jak i w pro ce sie uru cha -
mia nia ko tłów.
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Wizyta w Neurath

Tabl. 1. Wy mie nia ne ja ko za gro żo ne no we blo ki ener ge tycz ne, w któ rych
wy ko rzy sta no stal T24

Tabl. 2. Pod sta wo we pa ra me try blo ków F i G Elek trow ni Neu rath

Obiekt In we stor Licz ba ko tłów Moc [MW]

Dat teln 4 E.ON 1 1100

Wal sum 10 STE AG/EVN 1 750

West fa len D -E RWE Po wer 2 800

Rhe in ha fen RDK 8 EnBW 1 911

GKM 9 GKM 1 911

Wil helm sha ven GDF SU EZ 1 800

Bo xberg Block R Vat ten fall 1 675

Neu rath G -F RWE Po wer 2 1100

Eem sha ven A -B RWE Po wer 2 800

Ma asvlak te GDF SU EZ 1 800

Ma asvlak te 3 E.ON 1 1100

Le dvi ce CEZ 1 660

Pa ra metr War tość

Moc zna mio no wa net to 1050 MW

Wy daj ność ko tła nom./max. 2870/2960 t/h

Zu ży cie pa li wa nom./max. 820/1320 t/h

Pa ra me try (nom.) pa ry świe żej 27.2 MPa/600°C

Pa ra me try pa ry wtór nie prze grza nej 5.5 MPa/605°C

Ci śnie nie w skra pla czu 0.0048 MPa

Spraw ność net to > 43%

Koszt obiek tu (oba blo ki) 2.6 mld EUR



Pierw sze trud no ści z roz po czę ciem eks plo ata cji blo ków wy po -
sa żo nych w ekra ny szczel ne z no we go ma te ria łu fir ma Hi ta chi od -
no to wa ła w kwiet niu 2010 r. w Elek trow ni Wal sum. Pęk nię cia
stwier dzo no po oko ło 300 go dzi nach pra cy ko tła. Ja ko przy czy nę
usta lo no ko ro zję na prę że nio wą. Po prze pro wa dzo nych na pra wach,
przy pró bie po now ne go uru cho mie nia ko tła po ja wi ły się ko lej ne
prze cie ki. Ko lej ne pęk nię cia mia ły miej sce w Elek trow ni Bo xberg.
Ja ko czyn ni ki sprzy ja ją ce po wsta wa niu uszko dzeń zi den ty fi ko wa -
no w obu przy pad kach wpływ ope ra cji tra wie nia, z któ rej re ali za -
cji w ko lej nych obiek tach po sta no wio no zre zy gno wać w stre fie na -
ra żo nej. Czyn ni kiem wy zwa la ją cym oka za ła się obec ność siar ko -
wo do ru w roz two rach sto so wa nych do tra wie nia. Był on źró dłem
wo do ru, któ re go obec ność pro wa dzi ła do pęk nięć ano do wych spo -
wo do wa nych na prę że nia mi

W trak cie uru cha mia nia ko tła w elek trow ni Wal sum, ja ko ko lej -
ne zja wi sko kry tycz ne, zi den ty fi ko wa no kil ku ty go dnio wą fa zę
pra cy w prze dzia le tem pe ra tu ry 150–280ºC, przy obec no ści w wo -
dzie za si la ją cej tle nu (w trak cie su sze nia i wy pa la nia wy mu rów ki
blo ku). Pro ce du ra sto so wa na by ła w ko tłach opa la nych wę glem
bru nat nym. Ja ko śro dek za rad czy za sto so wa no zmia nę re żi mu
tem pe ra tu ro we go w pro ce du rze roz ru chu oraz za ostrze nie wy mo -
gów do ty czą cych przy go to wa nia wo dy.

We wszyst kich pęk nię ciach stwier dzo no obec ność mie dzi. Nie
zna le zio no pod staw do stwier dze nia, że miedź jest tu przy czy ną,
ale jej obec ność jest wio dą cym czyn ni kiem sprzy ja ją cym. Dal -
sze pra ce nad tym za gad nie niem są w to ku. Przed sta wi cie le Hi -
ta chi są prze ko na ni (dzię ki prze pro wa dzo nym do tych czas pra -
com, za pro po no wa nym dzia ła niom, w tym przej rzy stej ob róbce
ciepl nej oraz do okre śle niu wa run ków eks plo ata cyj nych), że fir -
ma opa no wa ła po słu gi wa nie się sta lą T24. Kon cern wy ra ża więc
go to wość do sta wy po wierzch ni ogrze wal nych ko tłów z te go ma -
te ria łu wy łącz nie z wła snych oraz za kwa li fi ko wa nych wy twór -
ni. Kon cern nie wi dzi prze szkód, by ofe ro wać już dzi siaj tę stal
do bu do wy po wierzch ni ogrze wal nych prze grze wa czy pa ry oraz
rur wie sza ko wych prze grze wa czy. Hi ta chi Po wer Eu ro pe nie za -
mie rza na to miast sto so wać jej do bu do wy ekra nów szczel nych
blo ków ofe ro wa nych obec nie, do cza su uzy ska nia peł ne go za -
ufa nia Klien tów do te go ma te ria łu, po przez przed sta wie nie wy -
ni ków przy naj mniej rocz nych do świad czeń eks plo ata cyj nych ta -
kich blo ków.

Ge ne ral nie stal T24 jest, zgod nie z pre zen to wa ną opi nią, do brym
ma te ria łem dla jed no stek na wy so kie pa ra me try nad kry tycz ne,
choć wraż li wym na ko ro zję na prę że nio wą.

In te re su ją ca kwe stia po ru sza na w ostat niej czę ści spo tka nia do -
ty czy ła su ge stii do ty czą cych po ten cjal nych pol skich in we sto rów.
Ja ko al ter na tyw ne przed sta wio no roz wią za nia dla blo ków kla -
sy 1100 MW z ko tła mi, w któ rych ko rzy sta się lub nie ze sta li T24.
Pod sta wo we pa ra me try przy ję to w obu przy pad kach bar dzo zbli -
żo ne. Je dy nym czyn ni kiem istot nie róż ni cu ją cym by ło tu ci śnie nie
pa ry świe żej (28.8 MPa w przy pad ku obec no ści tej sta li, al ter na -
tyw nie 25.8 MPa). Ocze ki wa ny przy rost spraw no ści net to dla
przy pad ku wy ko rzy sta nia sta li T24 Hi ta chi Po wer Eu ro pe sza cu je
na oko ło 0.15 punk tu pro cen to we go, przy istot nym, sza co wa nym
na oko ło 13.5 mln EUR wzro ście na kła dów in we sty cyj nych. W po -
rów na niu do ta kie go przy ro stu na kła dów in we sty cyj nych, a więc
i ce ny, da je je dy nie 7,3 mln EUR prze wa gi dla sta li T24 przy ewa -
lu acji pro jek tu. Su ge stia wy da je się w tej sy tu acji jed no znacz na.

Pod su mo wu jąc re zul ta ty wi zy ty na le ży pod kre ślić bar dzo
do bre jej przy go to wa nie, za rów no od stro ny me ry to rycz nej
jak i or ga ni za cyj nej przez Hi ta chi oraz RWE. Uczest ni cy uzy -
ska li sze reg cen nych in for ma cji do ty czą cych za rów no do tych -
cza so wych do świad czeń Hi ta chi zwią za nych z wy ko rzy sta -
niem no wej sta li, jak i po cząt ków eks plo ata cji no wych blo ków
Elek trow ni Neu rath, gdzie z tej sta li sko rzy sta no.

Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Badyda
Instytut Techniki Cieplnej PW
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Zgod nie z wie lo let nią już tra dy cją Izba Go spo dar cza Ener ge ty -
ki i Ochro ny Śro do wi ska wraz z PSE -Ope ra tor S.A. zor ga ni -

zowały kon fe ren cję pt. „Szczyt je sien no -zi mo wy – szko le nie dys -
po zy to rów w spół kach dys try bu cyj nych i dy żur nych in ży nie -
rów ru chu w elek trow niach i elek tro cie płow niach”.

Kon fe ren cja od była się 8–9 grud nia 2011 r. w War sza wie, w Ho -
te lu BOSS.

Udział wzię li pra cow ni cy fir my od po wie dzial nych za bez pie czeń -
stwo sys te mu elek tro ener ge tycz ne go i współ pra cę z PSE Ope ra tor.

Ce lem spo tka nia była oce na pra cy KSE w szczy cie 2011/2012,
prze ana li zo wa nie i pod su mo wa nie te go rocz nych za kłó ceń i pro -
ble mów oraz wy mia na do świad czeń po mię dzy pod mio ta mi KSE
(przed sta wi cie le elek trow ni, elek tro cie płow ni i ope ra to rów sys te -
mu dys try bu cyj ne go) oraz sze rze nie wie dzy o ochro nie przed awa -
ria mi.

Kon fe ren cja dała możliwość po zy ska nia naj now szej wie dzy
od naj lep szych w Pol sce fa chow ców, była również źró dłem in for -
ma cji o przy szło ścio wych tech no lo giach – m.in. in te li gent ne sie ci.

Szkolenie dyspozytorów w spółkach
dystrybucyjnych i dyżurnych inżynierów

ruchu w elektrowniach i elektrociepłowniach

Tabl. 3. Ma so wy skład che micz ny (ana li za wy to po wa) sta li 7CrMo VTi B10 -10 we dług PN -EN 1016-2

C Si Mn P S Cr Mo Ni Al Cu Nb Ti V N B

0.05-0.1 0.15-0.45 0.3-0.7 0.02 max 0.01 max 2.2-2.6 0.9-0.1 – 0.02 max – – 0.05-0.1 0.2-0.3 0.01 max 0.0015-0.007



Pro ble my ko tłów na pa ra me try nad kry tycz ne by ły te ma tem
kon fe ren cji zor ga ni zo wa nej przez Izbę Go spo dar czą
Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, przy współ pra cy
z Ra fa ko S.A.. Te ma ty ka kon fe ren cji, od by wa ją cej się

18 paź dzier ni ka w na le żą cym do RA FA KO Do mu Strze lec kim,
po ru sza ła pro ble my, któ re wy wo ła ły wie le kon tro wer sji w bran ży
ener ge tycz nej.

Kon fe ren cję otwo rzył Go spo darz Ma riusz Ró żac ki, Pre zes Za -
rzą du Rafako S.A. Swo je wy stą pie nie skon cen tro wał na wska za -
niu 11. elek trow ni eu ro pej skich, w któ rych trwa opóź nio na bu do wa
blo ków o pa ra me trach nad kry tycz nych. Wska zał też 7 lo ka li za cji
w Pol sce, w któ rych wkrót ce mo że roz po cząć się bu do wa wy so ko -
spraw nych blo ków wę glo wych i gdzie roz wa ża ne jest sto so wa nie
no wo cze snych ma te ria łów, w tym T -24. Kon fe ren cję pro wa dzi li
Sła wo mir Kry stek, Dy rek tor Ge ne ral ny Izby Go spo darczej Ener -
ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska oraz Pro fe sor Ja nusz Le wan dow ski,
Dyrektor In sty tu tu 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. Or ga ni za to rzy
po wie rzy li Go ściom za gra nicz nym mi sję przed sta wie nia wy bra -
nych roz wią zań ma te ria ło wych oraz tych uwa run ko wań pra cy no -
wo cze snej ener ge ty ki, z któ ry mi świat ma do czy nie nia dzi siaj.

Pre zen ta cja Joh na Whe el don, re pre zen tu ją ce go ame ry kań ski
Elec tric Po wer Re se arch In sti tu te, od no si ła się do ma te ria łów
przy szło ści do bu do wy ko tłów su per nad kry tycz nych o naj więk -
szych spraw no ściach. Pre zen ta cja przy po mi nała, że od lat 60.
ubie głe go stu le cia mak sy mal na tem pe ra tu ra w ko tłach ener ge tycz -
nych osią gnę ła i nie prze kro czy ła 650 stop ni Cel sju sza. Dla te go,
wo bec ko rzy ści pły ną cych z pod wyż sze nia tem pe ra tu ry w ko tłach,
ame ry kań ski De par ta ment Ener gii zde cy do wał się na fi nan so wa -
nie pro gra mu po szu ki wa nia za awan so wa nych ma te ria łów do bu -
do wy ko tła, któ re są w sta nie wy trzy mać ci śnie nia do 377 ba rów
oraz tem pe ra tu ry co naj mniej 760 stop ni Cel sju sza. Ze wzglę du
na znacz nie wyż szą spraw ność ta kich ko tłów, jed nost ko wa emi sja
CO2 jest niż sza. Ana li zy wska zu ją, że no we mo ce z blo ków opa la -
nych wę glem ka mien nym bę dą po trzeb ne w Sta nach Zjed no czo -
nych od ro ku 2025. Z te go wzglę du w ro ku 2014 uru cho mio ny zo -
sta nie pro jekt de mon stra cyj ny, któ ry po twier dzi wła ści wy do bór
ma te ria łów.

Jo erg Ka iser, re pre zen tu ją cy VGB Po wer Tech Se rvi ce GmbH,
przed sta wił zu ży cie ener gii elek trycz nej w Eu ro pie z uwzględ nie -
niem źró deł, z któ rych zo sta ła ona po zy ska na. Wska zał też jak,
w świe tle obo wią zu ją cej po li ty ki unij nej, po pyt na ener gię bę dzie
za spo ka ja ny w ko lej nych dzie się cio le ciach. Wy kres po ka zu ją cy ja -
kim wy zwa niem dla pra cy elek trow ni sys te mo wych bę dzie ener gia
po zy ska na ze źró deł od na wial nych, zwłasz cza wia tru, by ła in te re -
su ją cą czę ścią tej pre zen ta cji. Ko lej na in for ma cja, za słu gu ją ca
na uwa gę, to pla stycz ne po ka za nie jak spraw ność blo ku opa la ne go
wę glem wpły wa na jed nost ko we zu ży cie pa li wa oraz jed nost ko wą
emi sję CO2. W czę ści szcze gó ło wej, przed sta wio no elek trow nie,
w któ rych zo sta ła za sto so wa na stal 7CrMo VTi B10 -10 zna na ja ko
T-24, umiej sco wie nie sta li w ko tle oraz wy zwa nia zwią za ne ze sto -
so wa niem tej sta li. Klu czo wym mo men tem by ło omó wie nie sche -
ma tu po ka zu ją ce go jak ści sły mu si być re żim wy ko na nia ele men -
tów ze sta li T -24 po to, by unik nąć ne ga tyw nych kon se kwen cji oraz
za le ce nia RWE ja ko jed ne go z in we sto rów, do ty czą ce wa run ków
pra cy z tą sta lą. Pra ca ze sta lą T -24 obej mu je nie tyl ko kwe stie
zwią za ne z wła ści wym do bo rem spo iwa lecz rów nież tech no lo gię

dal sze go po stę po wa nia, w tym za stą pie nie tra wie nia in ną for mą
che micz ne go czysz cze nia, re duk cja ilo ści tle nu w wo dzie ko tło wej,
ob rób ka ciepl na w tem pe ra tu rze po wy żej 450°C oraz opty ma li za cja
pro ce su roz ru chu ko tła. Stwier dził, że cho ciaż blok I prze pra co wał
już po nad 950 go dzin ist nie je po trze ba dal sze go mo ni to ro wa nia je -
go za cho wa nia. Kon klu du jąc, Jo erg Ka iser zwra cał uwa gę na in ne
wy zwa nia dla seg men tów wy twa rza nia i trans por tu ener gii jak rów -
nież uwa run ko wa nia kon sump cji ener gii.

He inz Lo rey – Al stom Po wer Sys tems GmbH – po świę cił swoje
wystąpienie trzem te ma tom: pre zen ta cji re fe ren cji swo jej fir my,
pra com ba daw czo-roz wo jo wym oraz sta li T -24. W czę ści do ty czą -
cej ba dań i roz wo ju przed sta wił on dzia ła ją cą in sta la cję pi lo to wą
wy chwy ty wa nia CO2 oraz ba da nie rur ko tło wych przy sto so wa -
nych do pra cy w tem pe ra tu rze 725°C. W ostat niej czę ści po in for -
mo wał o stwo rze niu ze spo łu ba daw cze go do roz wią za nia pro ble -
mu sta li T -24 oraz o uru cho mie niu bez a wa ryj nej pra cy obu blo ków
El. Neu rath zbu do wa nych z uży ciem sta li T -24 przez kon sor cjum
Hi ta chi Po wer Eu ro pe – Al stom. Po twier dził, że Al stom za mie rza
ofe ro wać blo ki opar te o stal T -24.

Wo bec roz strzy ga nych wła śnie w Pol sce prze tar gów na blo ki
o pa ra me trach nad kry tycz nych wie dza o uwa run ko wa niach sto so -
wa nia sta li T -24 sta ła się wy znacz ni kiem naj waż niej szych de cy zji
in we sty cyj nych.

Łu kasz Gre la, re pre zen tu ją cy Ener go pro jekt Ka to wi ce S.A.,
po świę cił swo je wy stą pie nie krót kie mu wpro wa dze niu teo re tycz -
ne mu do kwe stii wy róż nia ją cych ko tły o pa ra me trach nad kry tycz -
nych. Je go pre zen ta cja sta no wi ła wspól ną plat for mę do ana li zy ko -
lej nych wy po wie dzi trak tu ją cych o sta li T -24 za rów no dla tych,
któ rzy pro ble ma ty kę ko tło wą świet nie zna ją, jak i tych, któ rzy
z więk sze go dy stan su ob ser wu ją przed sta wio ne za gad nie nia.
Zwró cił uwa gę na po ku sę wy ko rzy sta nia wy raź ne go wzro stu
spraw no ści blo ku, któ ra na stę pu je wraz ze wzro stem tem pe ra tu ry
i ci śnie nia pa ry. Od pew nych war to ści są one jednak nie do osią -
gnię cia bez naj no wo cze śniej szych ma te ria łów.

Kom ple men tar ne pre zen ta cje Sta ni sła wa Fu da li (Ra fa ko S.A.)
i Ja nu sza Adam ca (Po li tech ni ka Ślą ska Gli wi ce) w spo sób nie -
zwy kle pre cy zyj ny opi sa ły zja wi ska za cho dzą ce w cza sie spa wa -
nia ele men tów z tej sta li oraz me cha nizm po wsta wa nia pęk nięć.
Kwe stie po łą czeń spa wa nych sta li T -24 opi sa ne przez Sta ni sła wa
Fu da li opar te są o ba da nia sze re gu waż nych in sty tu cji, w tym In -
sty tu tu Spa wal nic twa, In sty tu tu Me ta lur gii Że la za oraz dwóch
uczel ni wyż szych. Zde fi nio wa no mo men ty i przy czy ny po wsta wa -
nia pęk nięć przy spa wa niu ele men tów sta li T -24. Przed sta wio no
też sto sow ne za le ce nia RWE oraz VGB.

Ja nusz Ada miec opi sał za kres tem pe ra tu ro wy za sto so wań ko -
rzyst ny dla sta li T -24 w po rów na niu do in nych no wo cze snych ma -
te ria łów, przy uwzględ nie niu od por no ści na peł za nie i od por no ści
na utle nia nie. Na stęp nie za pre zen to wał ba da nia wła sne do wo dzą -
ce jak po wsta ją trud no wy kry wal ne mi kro pęk nię cia, któ re są jed -
nym ze źró deł pro ble mów ze sta lą T -24. Wy ja śnił me cha nizm go -
rą ce go pę ka nia spo in oraz dal sze go pę ka nia zwłocz ne go w opar ciu
o pra ce prof. E. Ta sa ka. Za pro po no wał pró bę Trans va re stra int ja -
ko wła ści wą do okre śle nia gra nicz nych szyb ko ści spa wa nia.

Jan Tunk oraz Ja nusz Kuź nik – UDT Od dział Gli wi ce, zba da -
li ewo lu cję zmian za le ceń do ty czą cych spa wa nia sta li T -24 oraz
od nie śli się do sto sow nych wy ma gań Dy rek ty wy PED. Ma jąc
na uwa dze za da nia sta tu to we UDT, pre le gen ci przed sta wi li sta no -
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wi sko wo bec pro ble mu oraz za le ce nia dla in we sto rów. Au to rzy od -
nie śli się do norm re gu lu ją cych kwa li fi ko wa nie tech no lo gii spa wa -
nia. Za le ca ją, ja ko in sty tu cja za ufa nia pu blicz ne go, sto so wa nie
ma te ria łów do brze zna nych na wet kosz tem spraw no ści za zna cza -
jąc, że ocze ki wa nia in we sto rów zwią za ne ze sto so wa niem dzi siaj
tem pe ra tu ry pa ry rzę du 600–610°C na le ży uznać za przed wcze sne.

Zbi gniew Cu dek – Re mak S.A., opi sał pro ces mon ta żu ko tła
o pa ra me trach nad kry tycz nych. Adam Su to wicz – Ra fa ko S.A.,
po in for mo wał o za pro jek to wa niu, w ra mach ba dań współ fi nan so -
wa nych przez Na ro do we Cen trum Ba dań i Roz wo ju ko tła o pa ra -
me trach su per nad kry tycz nych za pew nia ją ce go tem pe ra tu rę pa ry
pier wot nej 653°C, ci śnie nie pa ry pier wot nej 303 ba ry oraz tem pe -
ra tu rę pa ry wtór nej 672°C i ci śnie nie pa ry wtór nej 60 bar.

Od dziel nej dys ku sji uczest ni cy nie pod ję li. Jed nak wy po wie dzi
z sa li po ko lej nych pre lek cjach i od po wie dzi pre le gen tów kon cen -
tro wa ły się na pro ble mach sta li T -24 i ujaw ni ły ogól ne sta no wi ska
stron. W koń co wej fa zie kon fe ren cji wia do mo by ło, że wszy scy
pol scy pre le gen ci za le ca li da le ko idą cą ostroż ność przy po dej mo -
wa niu de cy zji o sto so wa niu tej sta li. 

Przed sta wi ciel Ra fa ko uznał stal T -24 za ma te riał, któ ry nie jest
przez ich fir mę pre fe ro wa ny przy bu do wie ko tłów o pa ra me trach
nad kry tycz nych. Tym nie mniej w tek ście swo jej pre zen ta cji stwier -
dził on, że RA FA KO S.A. opra co wa ło no we roz wią za nia kon struk -
cyj ne oraz re ali zu je ba da nia no wej tech no lo gii spa wa nia ścian
szczel nych, w któ rych wy stę pu je stal 7CrMo VTiB 10-10 (T24).

Pre zen ta cja EPRI wska zy wa ła je dy nie na ko niecz ność uży cia
wła ści we go to pi wa i za cho wa nia re żi mu tech no lo gicz ne go
przy spa wa niu oraz po mon ta żu tej sta li. W od po wie dzi na py ta nie
z sa li, przed sta wi ciel EPRI stwier dził, że w Sta nach Zjed no czo -
nych nie uży wa się sta li T -24. By ło to na tych miast kon te sto wa ne

przez przed sta wi cie la Al stom. Przed sta wi ciel EPRI su ge ro wał na -
to miast by przy pro jek to wa niu ko tłów o pa ra me trach su per nad kry -
tycz nych od ra zu przejść do dro gich sta li sto po wych pra cu ją cych
przy wyż szych pa ra me trach niż stal T -24.

Hi ta chi Po wer Eu ro pe uwa ża za bez piecz ne ko rzy sta nie z tej sta -
li do bu do wy prze grze wa cza na to miast, po mi mo pra wi dło wej pra -
cy ko tła w Neu rath, po trzeb ne są dal sze do świad cze nia eks plo ata -
cyj ne by od po wie dzial nie ofe ro wano tę stal do uży cia przy pro duk -
cji i mon ta żu ekranów szczel nych. 

Pre le gent re pre zen tu ją cy Al stom uznał, że nie wi dzi żad nych
prze szkód w ofe ro wa niu za sto so wań tej sta li przy bu do wie ko tłów
nad kry tycz nych.

Oce ny przed sta wi cie li pro du cen tów za gra nicz nych (Al stom, Hi -
ta chi) oraz VGB by ły zbież ne w za kre sie spo so bu za bez pie cza nia
się przed za ist nie niem pęk nięć. O ile pre le gen ci pol scy sku pi li się
na oce nie ja ko ści po łą czeń spa wa nych sta li T -24 a zwłasz cza kwe -
stii mi kro pęk nięć, o ty le go ście za gra nicz ni te mat ten oma wia li
bar dziej po bież nie, a sa mi od no si li się do dal szych czyn no ści pie -
lę gna cyj nych zmon to wa ne go już ko tła. Mo że to ozna czać, że roz -
po zna ne do tej po ry pro ble my szcze gó ło we przed sta wio ne w cza -
sie kon fe ren cji, a do ty czą ce zwłasz cza ścian szczel nych są bądź
bli skie roz wią za nia, bądź ich roz wią za nie już na stą pi ło w la bo ra -
to riach naj więk szych firm ofe ru ją cych ko tły o pa ra men tach nad -
kry tycz nych. Być mo że osta tecz ną od po wie dzią bę dzie oce na dal -
szej wie lo mie sięcz nej pra cy ko tła w Neu rath. 

Zda niem zde cy do wa nej więk szo ści mów ców dzi siej szy stan
wie dzy po zwa la stwier dzić, że ry zy ko zwią za ne ze sto so wa niem
ma te ria łu T -24, zwłasz cza przy wy twa rza niu ekranów szczel nych,
w dal szym cią gu ist nie je.

Zbigniew Misztal
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N
aj bar dziej za awan so wa ne tech no lo gicz nie urzą dze nia, ma szy -
ny, apa ra ty i kon struk cje, słu żą ce nie za wod ne mu wy twa rza niu
i prze sy ła niu ener gii elek trycz nej, czy też bar dziej efek tyw ne -
mu jej użyt ko wa niu, pre sti żo we na gro dy i wy róż nie nia oraz

tłu my zwie dza ją cych – to atu ty mię dzy na ro do wych tar gów ener ge -
tycz nych ENER GE TAB 2011 w Biel sku-Bia łej.

XXIV edy cja tych tar gów by ła re kor do wa za rów no pod wzglę dem
licz by wy staw ców jak i po wierzch ni za ję tej przez eks po zy cje. Po śród
po nad 680 do staw ców naj no wo cze śniej szych pro duk tów dla ener ge ty -
ki z kil ku na stu kra jów eu ro pej skich i Chin nie za bra kło glo bal nych
kor po ra cji jak ABB, Al stom Ne xans, Schne ider Elec tric czy Sie mens
oraz więk szo ści naj waż niej szych do staw ców z Pol ski, jak np. Elek tro -
bu do wa, Te le fo ni ka, ZPUE, Elek tro mon ta że, El bu dy, itd.

Tar gom to wa rzy szy ły kon fe ren cje i se mi na ria oraz bar dzo wie le
mniej for mal nych, ale rów nie waż nych spo tkań wy staw ców z ich klien -
ta mi – wy ma ga ją cy mi i od po wia da ją cy mi za po waż ne in we sty cje i mo -
der ni za cje prze pro wa dza ne, bądź przy go to wy wa ne w pol skiej ener ge -
ty ce. Pod czas tar gów od był się też je den z pa ne li mię dzy na ro do wej
kon fe ren cji „Roz wój ener ge ty ki in no wa cyj nej – bu do wa nie bez pie -
czeń stwa ener ge tycz ne go miast i gmin”, zor ga ni zo wa nej przez Mia -
sto Biel sko -Bia ła, Sto wa rzy sze nie Gmin Pol ska Sieć „Ener gie Ci tes”,
Zwią zek Miast Pol skich i Ślą ski Zwią zek Gmin i Po wia tów. Pod czas te -
go pa ne lu przed sta wi cie le Mia sta Biel ska -Bia łej, Gru py TAU RON
i miej skiej spół ki cie płow ni czej THER MA przed sta wi li me cha ni zmy
mo de lo wej współ pra cy po mię dzy fir ma mi ener ge tycz ny mi i jed nost ka -
mi sa mo rzą du, któ ra do pro wa dzi ła do bu do wy w Biel sku-Bia łej elek -
tro cie płow ni o wzor co wych pa ra me trach efek tyw no ści ener ge tycz nej. 

Ga ma pre zen to wa nych urzą dzeń i apa ra tów by ła bar dzo sze ro ka:
od sta cji trans for ma to ro wych, wy łącz ni ków, czy roz łącz ni ków po apa -
ra ty i sys te my nad zo ru, po mia rów i za bez pie czeń, masz ty oświe tle nio -
we i opra wy, zwłasz cza przy sto so wa ne do LED -owych źró deł świa tła,
ka ble i prze wo dy, urzą dze nia UPS, czy po jaz dy spe cja li stycz ne dla

ener ge ty ki, po in ne spe cja li stycz ne usłu gi. Nie rzad ko wie lu wy staw -
ców pro mo cje swo ich naj now szych pro duk tów roz po czy na wła śnie
od ich pre zen ta cji na tar gach ENER GE TAB. I tak na przy kład wiel kie
za in te re so wa nie wzbu dzi ła w tym ro ku za pre zen to wa na na sto isku
ELEK TRO BU DO WY, skon stru owa na przez tę fir mę, ory gi nal na roz -
dziel ni ca w tech no lo gii GIS. Na to miast spo śród 52 in no wa cyj nych
pro duk tów zgło szo nych do kon kur su tar go we go na wy róż nia ją cy się
pro dukt, naj bar dziej pre sti żo we wy róż nie nie – pu char Mi ni stra Go spo -
dar ki uzy skał In sty tut Au to ma ty ki Sys te mów Ener ge tycz nych
z Wro cła wia, za „Sys tem do wy kry wa nia i za po bie ga nia po ża rom
w ku lo wo-mi so wych mły nach wę glo wych”. 

Ho no ro wy pa tro nat nad Tar ga mi ENER GE TAB 2011 ob ję li:
• Mi ni ster Go spo dar ki,
• Pre zes Sto wa rzy sze nia Elek try ków Pol skich,
• Pre zes Pol skie go To wa rzy stwa Prze sy łu i Roz dzia łu Ener gii

Elek trycz nej,
• Pre zy dent Mia sta Biel ska-Bia łej
oraz in ne waż ne izby go spo dar cze i sto wa rzy sze nia. 

War to pod kre ślić, że Ge ne ral nym Part ne rem tar gów ENER GE TAB
by ła Gru pa TAU RON Pol ska Ener gia S.A. – naj więk szy dys try bu -
tor ener gii elek trycz nej w kra ju i dru gi pod wzglę dem wiel ko ści wy -
twór ca ener gii elek trycz nej w Pol sce. Za rów no sto isko TAU RO N-u
jak i zor ga ni zo wa ny przez ten kon cern kon kurs cie szyły się du żym za -
in te re so wa niem zwie dza ją cych. 

Po wierzch nia za ję ta przez eks po zy cje tar go we prze kro czy ła 30 tys. m2

co spo wo do wa ło, że nie wszy scy mie li dość cza su aby za po znać się
z wszyst ki mi in te re su ją cy mi ich pro duk ta mi. Stąd wie lu wy staw ców za -
pro po no wa ło or ga ni za to rom, by w przy szłym ro ku wy dłu żyć czas trwa -
nia tar gów do czte rech dni.

Na ten ko lej ny – już 25-ty ENER GE TAB 2012 ich or ga ni za tor
– ZIAD Biel sko-Bia ła SA za pra sza w dniach od 11–13 (14) wrze -
śnia 2012 r..
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Rekordowa edycja targów energetycznych
ENERGETAB 2011

I
zba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska oraz Lu -
bu skie To wa rzy stwo na Rzecz Roz wo ju Ener ge ty ki, wraz z fir -
mą E.On edis AG, w dwu 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,

zorganizowały 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 -
była 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 one 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 była się po raz ósmy. Pa ne le te ma tycz ne
do ty czyły 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.

Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec
– doświadczenia i perspektywy
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MIĘ DZY NA RO DO WY
SZCZYT ELEK TRO ENER GE TYCZ NY 

Uczest ni cy Mię dzy na ro do we go Szczy tu Elek tro ener ge tycz ne -
go, zor ga ni zo wa ne go w dniach 10–11 paź dzier ni ka w Rzy mie, po -
twier dzi li, że łą czą ich ce le w za kre sie do star cza nia ener gii elek -
trycz nej po kon ku ren cyj nych ce nach, w spo sób nie za wod ny, a tak -
że ogra ni cza nia emi sji CO2 i dzia łań na rzecz zrów no wa żo ne go
wzro stu go spo dar cze go. De kla ra cje te zo sta ły za miesz czo ne we
wspól nym oświad cze niu, któ re wy ra ża po nad to prze ko na nie
uczest ni ków, iż więk sze wy ko rzy sta nie ener gii elek trycz nej pro -
wa dzi do wy bo ru tech no lo gii sprzy ja ją cych zrów no wa żo ne mu
roz wo jo wi ener ge ty ki w przy szło ści, efek tyw no ści ener ge tycz nej,
wzro sto wi eko no micz ne mu, zwięk sza niu licz by miejsc pra cy oraz
roz wią zy wa niu pro ble mów kli ma tycz nych. Na spo tka niu re pre -
zen to wa ne by ły przed się bior stwa elek tro ener ge tycz ne z Eu ro py,
USA, Ka na dy, Au stra lii, Chin oraz Ame ry ki Po łu dnio wej i Środ -
ko wej.

Pod czas Szczy tu pre zen to wa no do świad cze nia do ty czą ce in we -
sto wa nia w ce lu zwięk sza nia ko rzy ści z osią ga nia efek tyw no ści
ener ge tycz nej, mo der ni za cji i wzmac nia nia sys te mów elek tro ener -
ge tycz nych, a tak że in te gra cji od na wial nych źró deł ener gii. Oma -
wia no kwe stie po świę co ne roz wo jo wi i upo wszech nia niu tech no -
lo gii „czy ste go wę gla” oraz wy chwy ty wa nia i gro ma dze nia CO2.
Te ma tem by ła bu do wa no wych mo cy bez e mi syj nych elek trow ni
ją dro wych i wod nych, któ re uwa ża się za nie zbęd ne do uzy ska nia
re duk cji emi sji CO2. 

Do władz rzą do wych skie ro wa no po stu lat o za pew nie nie sta bil -
nych wa run ków do in we sto wa nia w dłu gim okre sie, po przez stwo -
rze nie spój nej stra te gii ener ge tycz nej, śro do wi sko wej i go spo dar -
czej. Błę dy w tym za kre sie po wo du ją nie po trzeb ne kosz ty, któ re
mo gą pro wa dzić do sprze ci wu od bior ców i spo wal niać roz wój go -
spo dar czy. 

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 17-10-2011

RA PORT RE GU LA TO RÓW
NA TE MAT IN TE LI GENT NYCH SIE CI 
Ra da Eu ro pej skich Re gu la to rów Ener ge ty ki opu bli ko wa ła ra -

port za wie ra ją cy prze gląd ak tu al nych re gu la cji i prak tyk od no szą -
cych się do dzia łań de mon stra cyj nych i upo wszech nia nia in te li -
gent nych sie ci elek tro ener ge tycz nych w Eu ro pie. Ra port po wstał
z wy ko rzy sta niem in for ma cji od 24 kra jo wych re gu la to rów.
Za naj więk sze wy zwa nia w przed mio to wym ob sza rze uzna no sku -
tecz ne za chę ca nie ope ra to rów sie ci do wdra ża nia roz wią zań in no -
wa cyj nych, usta no wie nie ce lów i po li tyk na po zio mie po szcze gól -
nych państw oraz wy ko rzy sta nie wskaź ni ków re ali za cyj nych i za -
chęt do ce lów re gu la cyj nych. 

Pro gra my bodź co we róż nią się w po szcze gól nych kra jach – są to
roz wią za nia de dy ko wa ne, ta kie jak w Wiel kiej Bry ta nii i Wło -
szech, lub bar dziej ogól ne, od no szą ce się ge ne ral nie do in we sty cji.
Za wzór sta wia no Fin lan dię, któ rej plan po stę po wa nia na la -
ta 2012-2015 da je moż li wość prze nie sie nia czę ści kosz tów do ty -
czą cych dzia łań in no wa cyj nych na od bior ców ener gii.

We dług ra por tu je dy nie 3 pań stwa po sia da ją „ma py dro go we”
na po trze by in te li gent nych sie ci, 11 kra jów pla nu je lub opra co wa ło
ich pro jek ty. Pod kre ślo no przy tym po trze bę za an ga żo wa nia wszyst -
kich za in te re so wa nych stron w two rze nie ta kich do ku men tów. 

Za re ko men do wa no 9 wskaź ni ków do oce ny opła cal no ści in we -
sty cji w sie ci elek tro ener ge tycz ne. Wskaź ni ki te od no szą się

do zdol no ści prze sy ło wych prze zna czo nych na po trze by ge ne ra cji
roz pro szo nej w sie ci dys try bu cyj nej, ogra ni czeń w prze sy ła niu
ener gii po cho dzą cej z od na wial nych źró deł ener gii, ry zyk do ty czą -
cych bez pie czeń stwa, za do wo le nia użyt kow ni ków sie ci, strat
w sie ciach prze sy ło wych i roz dziel czych oraz zdol no ści prze sy ło -
wych.

W pod su mo wa niu Ra da Re gu la to rów za re ko men do wa ła wpro -
wa dza nie in te li gent nych sie ci tam, gdzie są one kon ku ren cyj ne
kosz to wo wo bec tra dy cyj nych tech no lo gii oraz za chę ca nie
przed się biorstw sie cio wych do wdra ża nia roz wią zań in no wa cyj -
nych, je śli jest to opła cal ne z punk tu wi dze nia in te re su spo łecz -
ne go.

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 11-10-2011

NO WY EU RO PEJ SKI
PA KIET IN FRA STRUK TU RAL NY

19 paź dzier ni ka Ko mi sja Eu ro pej ska przed sta wi ła pro po zy cję
no we go Eu ro pej skie go Pa kie tu In fra struk tu ral ne go, któ ry obej mu -
je za sa dy fi nan so wa nia (ang. Con nec ting Eu ro pe Fa ci li ty) oraz
zak tu ali zo wa ne wy tycz ne dla trans por tu trans eu ro pej skie go, ener -
ge ty ki oraz tech no lo gii in for ma cyj nych i ko mu ni ka cyj nych. Na re -
ali za cję od no śn nych przed się wzięć in fra struk tu ral nych prze wi -
dzia no 50 mld EUR, w tym 9,1 mld EUR na bu do wę ko ry ta rzy
ener ge tycz nych. W uzu peł nie niu do wspo mnia nych za sad fi nan so -
wa nia, Ko mi sja przy ję ła do ku ment do ty czą cy ob li ga cji in we sty -
cyj nych (ang. Eu ro pe 2020 Pro ject Bond In i tia ti ve), któ ry ma uła -
twić po zy ska nie pry wat ne go ka pi ta łu.

W oce nie Ko mi sji po trze by in we sty cyj ne w sek to rze ener gii wy -
no szą oko ło 1 bln EUR, z cze go 200 mld po trzeb ne jest na sie ci
elek tro ener ge tycz ne i ga zo we. Prze wi du je się, że bu dżet in we sty -
cji sie cio wych zo sta nie za si lo ny po po ło wie ze środ ków pu blicz -
nych i z ryn ku. 

Za sa dy fi nan so wa nia od no szą się do wszyst kich trzech sek to rów
i obej mu ją sko or dy no wa ne rocz ne pro gra my prac, wspól ne ste ro -
wa nie przed się wzię cia mi, ela stycz ne bu dże to wa nie, wy ko rzy sta -
nie wskaź ni ków oraz in stru men tów fi nan so wych wła ści wych dla
sek to ra. Ce lem Pa kie tu jest ukie run ko wa nie wspar cia UE na roz -
wój in fra struk tu ry dzię ki opty ma li za cji po dej mo wa nych dzia łań
i stan da ry za cji po stę po wa nia. 

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 21-10-2011

EU RO GAS – MOŻ LI WA RE DUK CJA
EMI SJI GA ZÓW CIE PLAR NIA NYCH

O 80%
W dniu 13 paź dzier ni ka, Eu ro gas, or ga ni za cja sto wa rzy sza ją ca

przed się bior stwa do staw ców, ob ro tu i dys try bu cji ga zu, przy ję ła
plan dzia łań do ro ku 2050 w spra wie zrów no wa żo ne go roz wo ju
ener ge ty ki z wy ko rzy sta niem ga zu na tu ral ne go. Do ku ment ten
jest ostat nim z se rii wy daw nictw opra co wa nych na po trze by
kształ to wa nia de cy zji do ty czą cych dłu go ter mi no wej stra te gii UE
dla sek to ra ener gii. Na gru dzień bie żą ce go ro ku pla no wa ne jest
opu bli ko wa nie przez Ko mi sję Eu ro pej ską od no śnej „ma py dro -
go wej”.

W ra por cie za pre zen to wa no jed ną z moż li wych ście żek do uzy -
ska nia 80%. re duk cji emi sji ga zów cie plar nia nych w per spek ty -
wie 2050 ro ku. Re ali za cja sce na riu sza za kła da głę bo kie zmia ny
tech no lo gicz ne i spo łecz ne. Przy ję to, iż na pę dza ne na gaz au to bu -
sy, au ta oso bo we i cię ża ro we za stą pią trans port wy ko rzy stu ją cy

Energetyka na świecie



ben zy nę, na to miast po jaz dy elek trycz ne bę dą sto so wa ne w nie -
wiel kim za kre sie, je dy nie na po trze by trans por tu miej skie go. Do -
ku ment za kła da rów nież zmia ny po le ga ją ce na ogra ni cze niu o 10%
po wierzch ni do pra cy i miesz kal nej oraz ob ni że nie śred niej tem pe -
ra tu ry na tych po wierzch niach, co spo wo du je zmniej sze nie za po -
trze bo wa nia na ogrze wa nie.

Do ro ku 2030, w od nie sie niu do ro ku 2010, udział ga zu w kon -
sump cji ener gii pier wot nej ma wzro snąć z 26% do 30%. Więk sza
część sprze da wa ne go ga zu bę dzie wy ko rzy sty wa na do pro duk cji
ener gii – wzrost z 20% do 25% w ro ku 2030. Zu ży cie ga zu przez
go spo dar stwa do mo we i sek tor usług bę dzie ma leć. Wzra stać ma
za po trze bo wa nie na gaz przed się biorstw pro duk cyj nych (o 8%)
oraz trans por tu – z 1 do 28 mld m3. 

Po ro ku 2030 zu ży cie ga zu zmniej szy się o 11,5% w sto sun ku
do ro ku 2010, głów nie za spra wą ogra ni cze nia kon sump cji przez
od bior ców do mo wych i sek tor usług. Sprze daż ga zu od bior com
prze my sło wym i na po trze by pro duk cji ener gii po zo sta nie na za -
sad ni czo nie zmie nio nym po zio mie. Zu ży cie ga zu do ce lów trans -
por to wych ma wzro snąć o dal sze 18%.

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 19-10-2011

20. SE SJA FO RUM
RE GU LA TO RÓW GA ZU

W dniach od 26 do 27 wrze śnia w Ma dry cie mia ła miej sce 20.
se sja Fo rum Re gu la to rów Ga zu, po świę co na wy zwa niom zwią za -
nym z bu do wą we wnętrz ne go ryn ku ga zu UE. Przed sta wi cie le Ko -
mi sji Eu ro pej skiej zda li spra wę na te mat za awan so wa nia trans po -
zy cji pra wa wspól no to we go na grunt pra wa kra jo we go w za kre -
sie 3. Pa kie tu. Prze ka za no in for ma cję o po stę pie prac nad ra mo wy -
mi wy tycz ny mi oraz pro ce du ra mi sie cio wy mi do ty czą cy mi alo ka -
cji mo cy, rów no wa że nia sys te mu, ta ryf i za rzą dza nia ogra ni cze nia -
mi. 

Jak do tąd 9 państw po in for mo wa ło o peł nym prze nie sie niu po -
sta no wień pra wa UE do wła sne go sys te mu praw ne go, 18 opóź nia
się po mi mo, iż od wy ma ga ne go ter mi nu upły nę ło już po nad pół ro -
ku. W tym kon tek ście pod kre śla no po trze bę prze ciw dzia ła nia dal -
szym opóź nie niom w pra cach le gi sla cyj nych.

W od nie sie niu do mo de lu ryn ku ga zu wska zy wa no, że naj więk -
szym wy zwa niem bę dzie okre śle nie efek tyw nych za sad wy mia ny
mię dzy sys te mo wej i in te gra cji po szcze gól nych ryn ków. Fi nal na
wer sja mo de lu ma zo stać przy ję ta pod czas ko lej nej se sji Fo rum,
w mar cu 2012 ro ku.

Uczest ni cy Fo rum pod kre śla li ro sną ce zna cze nie ga zu dla pro -
duk cji ener gii elek trycz nej, szcze gól nie ja ko re zer wy dla nie sta bil -
nych źró deł od na wial nych, a tak że po trze bę nada nia ryn ko wi ga zu
od po wied niej ela stycz no ści. 

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 05-10-2011

PO TEN CJAŁ GE NE RA CJI WOD NEJ
W EU RO PIE

W dniu 26 wrze śnia, na zor ga ni zo wa nej przez Eu re lec tric kon fe -
ren cji, oma wia ne by ły za gad nie nia do ty czą ce ro li ener ge ty ki wod -
nej w eu ro pej skich sys te mach elek tro ener ge tycz nych. W spo tka niu
uczest ni czy li przed sta wi cie le Ko mi sji Eu ro pej skiej, prze my słu,
rzą dów, or ga ni za cji po za rzą do wych i śro do wisk na uko wych, a wy -
ni ki ob rad ze bra no w ra por cie przy go to wa nym przez gru pę ro bo -
czą Eu re lec tric ds. ener ge ty ki wod nej. 

Dys ku to wa no nad wciąż nie w peł ni wy ko rzy sty wa nym po ten -
cja łem ener ge ty ki wod nej. Moc za in sta lo wa na tur bin wod nych,
wy no szą ca oko ło 140 GW, do star cza 70% ener gii po cho dzą cej
z od na wial nych źró deł ener gii w Eu ro pie. Ener ge ty ka wod na po -
pra wia sta bil ność sys te mów elek tro ener ge tycz nych dzię ki cią gło -
ści do staw, uła twia jąc tym sa mym in te gra cję źró deł so lar nych
i wia tro wych. Elek trow nie wod ne po ma ga ją rów no wa żyć po pyt

i po daż ener gii elek trycz nej z uwa gi na swą ela stycz ność i moż li -
wo ści ma ga zy no wa nia ener gii. Za le tą tych źró deł jest tak że ni ska
emi sja CO2. Pre zen to wa ne wy żej ko rzy ści ilu stro wa no kon kret ny -
mi przy kła da mi z państw eu ro pej skich.

Oma wia no tak że pro ble my ener ge ty ki wod nej, np. kon flikt le gi -
sla cyj ny z Dy rek ty wą Wod ną – nad in ter pre tu jąc wy ma ga nia wspo -
mnia nej Dy rek ty wy, nie któ re pań stwa ogra ni cza ją roz wój ener ge -
ty ki wod nej. W oce nie uczest ni ków Kon fe ren cji, dy rek cje ge ne ral -
ne ds. ener gii, śro do wi ska i kli ma tu po win ny wspól nie dzia łać
w ce lu za że gny wa nia po dob nych sy tu acji.

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 28-09-2011

PER SPEK TY WY
ENER GE TY KI JĄ DRO WEJ 

8 wrze śnia Eu re lec tric prze pro wa dzi ła warsz ta ty po świę co ne
per spek ty wom ener ge ty ki nu kle ar nej w kon tek ście ka ta stro fy
w Fu ku szi mie. Przed sta wi cie le za in te re so wa nych in sty tu cji
i przed się biorstw dys ku to wa li na te mat bez pie czeń stwa ener ge -
tycz ne go oraz tech no lo gii trze ciej ge ne ra cji.

Sta no wi sko or ga ni za cji wo bec ener ge ty ki ją dro wej jest neu tral -
ne – wy twór cy ener gii elek trycz nej wszyst kie tech no lo gie uzna ją
za rów no praw ne, pod wa run kiem, że speł nia ją ryn ko we ry go ry do -
ty czą ce ogra ni cza nia emi sji CO2, kon ku ren cyj nych cen i bez pie -
czeń stwa do staw. 

Po now ną oce nę bez pie czeń stwa (ang. stress te sts) 143 eu ro pej -
skich elek trow ni ją dro wych za pla no wa no do koń ca te go ro ku. Wy -
ni ki przed sta wio ne zo sta ną Ko mi sji Eu ro pej skiej w ter mi nie do 9
grud nia, nie mniej prze gląd bę dzie kon ty nu owa ny w ro ku 2012. 

Część ob rad po świę co na zo sta ła przy szło ści ener ge ty ki ją dro -
wej. Pod kre śla no za le ty ener gii nu kle ar nej, w tym jej kon ku ren cyj -
ność kosz to wą oraz efek tyw ność w za kre sie emi sji CO2. We dług
uczest ni ków spo tka nia jest to je dy na tech no lo gia, któ ra gwa ran tu -
je osią gnię cie ce lów zwią za nych ze zmniej sze niem emi sji dwu -
tlen ku wę gla.

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 09-09-2011

KO MI SJA EU RO PEJ SKA
– EFEK TYW NE WY KO RZY STY WA NIE

ZA SO BÓW
Ko mi sja Eu ro pej ska przy ję ła 20 wrze śnia stra te gię do ty czą cą

dzia łań ma ją cych za pew nić efek tyw ne wy ko rzy sty wa nie za so bów
do ro ku 2050, na po trze by re ali za cji ce lów do ro ku 2020.

Ko mi sja wi dzi moż li wość do pro wa dze nia do bar dziej efek tyw -
ne go wy ko rzy sty wa nia za so bów po przez dą że nie do zrów no wa żo -
nej pro duk cji i kon sump cji, wy ko rzy sta nie od pa dów ja ko su row -
ców, wspar cie dla ba dań i in no wa cji oraz prze nie sie nie cię ża ru
opo dat ko wa nia z pra cy na śro do wi sko. W oce nie Ko mi sji naj więk -
sze od dzia ły wa nie śro do wi sko we po sia da ją dzia ły go spo dar ki
zwią za ne w żyw no ścią, bu dyn ka mi i trans por tem – łącz nie jest
to 70–80%.

Plan dzia łań spe cy fi ku je ce le do 2020 ro ku. Do po szcze gól nych
ce lów przy po rząd ko wa no ini cja ty wy stra te gicz ne na nad cho dzą ce
la ta. Ini cja ty wy do ty czą usług eko lo gicz nych, bio róż no rod no ści,
mi ne ra łów i me ta li, wo dy, po wie trza, grun tów i za so bów mor -
skich.

Ko mi sja chcia ła by, że by wszyst kie za in te re so wa ne stro ny
wspól nie prze dys ku to wa ły oraz uzgod ni ły ce le i mier ni ki w ter mi -
nie do 2013 ro ku. Wstęp nie Ko mi sja za pro po no wa ła głów ny mier -
nik od no szą cy się do pro duk tyw no ści, wy zna cza ny ja ko sto su nek
PKB do ma te rial nej kon sump cji go spo darstw do mo wych, wy ra żo -
ny w eu ro na to nę. W dal szej ko lej no ści ma ją zo stać opra co wa ne
wskaź ni ki od no szą ce się do klu czo wych za so bów na tu ral nych,
na po trze by oce ny zu ży cia su row ców w UE.

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 29-09-2011

INFORMACJE

42


	1okl
	2okl
	3okl
	4okl
	s03
	s04
	s05
	s06-07
	s08
	s09
	s10
	s11
	s12-13
	s14-16
	s17
	s18-19
	s20-21
	s22-23
	s24
	s25
	s26
	s27
	s28-29
	s30-31
	s32-33
	s34
	s35
	s36-37
	s38-39
	s40
	s41-42

