
Numer 1 (65)
marzec 2012

ISSN 1641-7992

IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Rok założenia 1996





ENERGETYKA: CHINY – POLSKA

3

• Pa nie Am ba sa do rze, Chi ny to dru ga go spo dar ka świa ta, cha rak -
te ry zu ją ca się od lat naj wyż szym tem pem wzro stu go spo dar cze go.
Jak to się prze kła da na chiń ską ener ge ty kę?

– Chi ny do świad cza ją szyb kie go wzro stu, szcze gól nie od ostat nich

trzy dzie stu lat, kie dy zde cy do wa ły się na po li ty kę go spo dar cze go

otwar cia. Przej ście przez pro ces in du stria li za cji w na tu ral ny spo sób

spo wo do wa ło du ży wzrost po trzeb ener ge tycz nych kra ju. Obec nie

wpro wa dza ne są przez rząd ogra ni cze nia na zu ży cie ener gii, tak aby

ro sło ono wol niej niż pro dukt kra jo wy brut to oraz aby w mniej szym

stop niu szko dzi ło śro do wi sku. Nie jest to ła twy pro ces. Chi ny pod ję -

ły sta ra nia, praw do po dob nie naj więk sze na świe cie, w kie run ku roz -

wo ju czy stych, od na wial nych źró deł ener gii, w szcze gól no ści sło -

necz nej i wia tro wej. Roz wa ża ny jest też dal szy roz wój ener gii wod -

nej, w któ rej to dzie dzi nie Chi ny ma ją bo ga te tra dy cje oraz ener gii

nu kle ar nej. 

• Ja kie są obec nie głów ne źró dła ener gii dla chiń skiej go spo dar ki?
– Chiń ska go spo dar ka opar ta jest przede wszyst kim na wę glu. Z wę -

gla wy twa rza ne jest bli sko 70% chiń skiej ener gii. Chi ny po sia da ją du -

że za so by wę gla – oko ło 13% zi den ty fi ko wa nych świa to wych złóż.

Brak jest na to miast istot nych re zerw ro py i ga zu na tu ral ne go. Du żą na -

dzie ją dla chiń skiej go spo dar ki sta ły się wsze la ko nie daw no od kry te

du że zło ża ga zu łup ko we go. Trze ba też pod kre ślić, że Chi ny po sia da -

ją naj więk szy po ten cjał na świe cie pod ką tem ener ge ty ki wod nej.

Z dru giej stro ny na le ży pa mię tać, że ge ne ral nie Chi ny nie są kra jem

za sob nym w su row ce re la tyw nie do ich wiel ko ści. Su row ce ener ge -

tycz ne przy pa da ją ce na jed ne go miesz kań ca Chin są o po ło wę niż sze

niż śred nia dla świa ta, co skut ku je de fi cy tem w bi lan sie ener ge tycz -

nym. In nym istot nym utrud nie niem, na ja kie na po ty ka ją Chi ny, jest

roz kład geo gra ficz ny su row ców ener ge tycz nych. Na przy kład ko pal -

nie wę gla znaj du ją się na pół no cy, na to miast kon su men ci na po łu dniu

kra ju, co po wo du je zna czą ce kosz ty trans por tu. Ten sam pro blem do -

ty czy ga zu czy ener ge ty ki wod nej. 

•W ta kiej sy tu acji, ja ka jest dłu go fa lo wa stra te gia Chin wzglę dem
ener ge ty ki wę glo wej?

– W prze wi dy wal nej przy szło ści nie na stą pi zmia na od no śnie wio -

dą cej ro li wę gla w chiń skiej ener ge ty ce, po mi mo roz wo ju al ter na tyw -

nych źró deł ener gii. W związ ku z tym na ukow cy chiń scy pra cu ją

nad tech no lo gia mi, któ re umoż li wią czyst sze wy ko rzy sta nie wę gla ta -

ki mi jak np. spłyn nia nie wę gla. Istot nym kie run kiem dzia łań jest rów -

nież roz wój sprzę tu gór ni cze go oraz po pra wa bez pie czeń stwa w ko -

pal niach. Wy ko rzy sta nie wę gla w Chi nach to istot na kwe stia w stra te -

gii roz wo ju ca łe go kra ju.

• W ja kich aspek tach wi dzi Pan naj więk sze moż li wo ści współ pra -
cy pol sko -chiń skiej w ob sza rze ener ge ty ki i po wią za nych branż?

– Pol ska go spo dar ka ma po dob ny pro fil źró deł ener gii jak chiń ska

w tym w szcze gól no ści opar ta jest na wę glu. To stwa rza do bre moż li -

wo ści do współ pra cy na uko wej i tech no lo gicz nej. Mo gą być pro wa -

dzo ne wspól ne pro jek ty zwią za ne z lep szym wy ko rzy sta niem wę gla,

wy mia ną do świad czeń w ob sza rze sys te mów za rzą dza nia i po pra wy

bez pie czeń stwa w ko pal niach oraz pra ce nad roz wo jem sprzę tu gór ni -

cze go.

Obec nie rów nież zna ko mi te po le do współ pra cy mo że sta no wić gaz

łup ko wy, gdyż oba na sze kra je po sia da ją je go du że za so by. To mo że

być po czą tek no wej ak tyw no ści. Rów no le gle po wsta ły już jo int -ven -

tu re, pro wa dzą ce pro jek ty w ener ge ty ce wia tro wej i sło necz nej. Je ste -

śmy też za in te re so wa ni współ pra cą z Pol ską przy pro jek cie bu do wy

elek trow ni ato mo wej. 

•A ja kie kon kret nie fir my chiń skie zwią za ne z bran żą ener ge tycz -
ną są za in te re so wa ne Pol ską? 

– Za in te re so wa nie firm chiń skich jest du że. W ubie głym ro ku od -

wie dzi ły Pol skę m.in. Shan ghai Elec tric Gro up, Chi na Na tio nal Elec -

tric En gi ne ering Co Ltd., Chi na Re so ur ces Po wer Hol dings Com pa ny

Li mi ted, Shan dong Elec tric Po wer En gi ne ering Con sul ting In sti tu te

Cor po ra tion Ltd, Chi na Hu adian Cor po ra tion oraz Cheng du Po wer

Con sul ting Com pa ny. Mo gę po wie dzieć ty le, iż nie któ re z tych firm

pro wa dzą w dal szym cią gu ne go cja cje. Nie któ re zło ży ły ofer tę

na kon kret ne pro jek ty i oczy wi ście ocze ku ją na wy ni ki prze tar gów.

Pola współpracy
Wywiad z Jego Ekscelencją

Panem SUN YUXI,

Ambasadorem Chińskiej Republiki

Ludowej w Polsce

dokończenie na str. 6
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Ge ne ral nie w Pol sce ist nie je po trze ba mo der ni za cji ist nie ją cych elek -

trow ni, zwięk sze nia ich mo cy oraz bu do wy no wych za kła dów w no -

wej tech no lo gii. To jed na gru pa za gad nień, któ rej do ty czy ły wi zy ty

chiń skich firm. Dru ga to usłu gi za rzą dza nia elek trow nia mi. 

•A jak się to czą pro jek ty Chi na Na tio nal Elec tric Equ ip ment Cor -
po ra tion i CO VEC na bu do wę blo ków ener ge tycz nych w Ko zie ni -
cach i Ja worz nie oraz Shan ghai Elec tric Gro up na in we sty cję
w Elek trow ni w Ostro łę ce?

– To py ta nie oczy wi ście jest po wią za nie z po przed nim. Wspo mnia -

ne chiń skie fir my są za in te re so wa ne roz bu do wą elek trow ni w Ko zie -

ni cach i Ja worz nie. Chiń skie fir my są też za in te re so wa ne in we sty cja -

mi m.in. w Elek trow nię Ostro łę ka Pół noc. O tych pro jek tach mo gę po -

wie dzieć ty le, iż w dal szym cią gu trwa ją ne go cja cje i po stę po wa nia

prze tar go we. Pro jek ty są w to ku i cze ka my na de cy zję pol skich part -

ne rów. 

• Czy roz po czę cie w Pol sce dzia łal no ści przez In du strial and Com -
mer cial Bank of Chi na, a w dal szej per spek ty wie przez in ne chiń skie
ban ki to sy gnał na go to wość fi nan so wa nia tych pro jek tów przez stro -
nę chiń ską?

– W tym ro ku dzia łal ność w Pol sce pla nu ją roz po cząć w for mie od -

dzia łu In du strial and Com mer cial Bank of Chi na oraz Bank of Chi na.

Moż li we, że sta nie się to już w kwiet niu lub ma ju te go ro ku. Ban ki te

po sia da ją ze zwo le nie na pro wa dze nie dzia łal no ści w kra jach Unii Eu -

ro pej skiej i są już ak tyw ne m.in. w Niem czech, Fran cji, An glii

i na Wę grzech. War to pod kre ślić, że to dwa z naj więk szych chiń skich

ban ków. ICBC to bank z naj więk szą sie cią na ryn ku chiń skim, na to -

miast Bank of Chi na to bank z naj więk szą sie cią na ryn kach za gra nicz -

nych spo śród chiń skich ban ków. Ich pla no wa na obec ność w Pol sce

po twier dza ro sną cą ska lę współ pra cy go spo dar czej po mię dzy na szy -

mi kra ja mi. Uła twią one m.in. re ali za cję chiń skich in we sty cji w Pol -

sce, bę dą po dej mo wa ły też ob słu gę chiń skich firm, któ re są obec ne

w Pol sce jak Hu awei, czy Chi na Ci vil En gi ne ering Con struc tion Cor -

po ra tion. Klien ta mi tych ban ków w Chi nach są prak tycz nie wszyst kie

fir my z sek to ra ener ge tycz ne go, więc po sia da ją one eks per ty zę w te go

ty pu pro jek tach. Ale oczy wi ście bę dą po dej mo wa ły też pro jek ty z in -

nych branż, kie ru jąc się kry te rium ich atrak cyj no ści. 

• Ja kie go ro dza ju mo gą to być pro jek ty?
– Oprócz wspo mnia nej ener ge ty ki ban ki te bę dą naj praw do po dob -

niej fi nan so wać pro jek ty z za kre su bu dow nic twa i in ne pro jek ty in fra -

struk tu ral ne. In nym ob sza rem mo że być ob słu ga trans ak cji eks por tu

pol skich pro duk tów spo żyw czych do Chin. Wi dać ro sną ce za in te re so -

wa nie stro ny chiń skiej tym ob sza rem współ pra cy. 

• Wra ca jąc do ener ge ty ki, od ubie głe go ro ku bar dzo waż nym te -
ma tem w pol skim gór nic twie i ener ge ty ce są zło ża ga zu łup ko we go
się ga ją ce 5,3 bln m3. Za ra zem sza cu je się, że naj więk sze zło ża te go
su row ca znaj du ją się na te ry to rium Chin 100 bln m3. Czy wi dzi Pan
za in te re so wa nie współ pra cą za rów no tech no lo gicz ną, po szu ki waw -
czą jak i fi nan so wą w dzie dzi nie ga zu łup ko we go ze stro ny chiń skich
i pol skich firm? 

– Chciał bym tu na wią zać do ubie gło rocz nej wi zy ty Pa na Pre zy den -

ta Pol ski Bro ni sła wa Ko mo row skie go w Chi nach. Wów czas od by ły się

roz mo wy na wy so kim szcze blu do ty czą ce współ pra cy obu stron

w dzie dzi nie ga zu łup ko we go po mię dzy stro ną chiń ską a pol ską. Na ra -

zie na szym naj więk szym part ne rem są tu Sta ny Zjed no czo ne – od wi -

zy ty Pre zy den ta Ba rac ka Oba my w 2009 ro ku. Wi dzi my wsze la ko, że

Pol ska w tej dzie dzi nie mo że być tak że bar dzo waż nym part ne rem dla

Chin. Wo la współ pra cy jest bar dzo du ża. Te raz spe cja li stycz ne fir my

z obu kra jów mu szą spo ty kać się i pra co wać nad szcze gó ła mi. 

• Chi ny po dob nie jak Pol ska po sia da ją ogra ni czo ne za so by kra jo -
wych źró deł ener gii. Ja kie dzia ła nia po dej mu ją wła dze Chin w ce lu
za bez pie cze nia po trzeb ener ge tycz nych kra ju? Ja kie dzia ła nia prze -
wi du ją wła dze Chin w sto sun ku do ga zu łup ko we go?

– Za gad nie niu te mu jest po świę co na Bia ła Księ ga wy da na przez

rząd. W skró cie, od po cząt ku te go wie ku na sze po trze by ener ge tycz ne

ro sły w tem pie 3% rocz nie. W per spek ty wie ro ku 2020 zo sta ły opra -

co wa ne li mi ty na kon sump cję ener gii. I tak przy wzro ście go spo dar ki

o 8% rocz nie mak sy mal ny przy rost zu ży cia ener gii nie po wi nien prze -

kra czać 4%. Ist nie ją bar dzo ob szer ne pla ny jak spro stać wy zwa niom

ener ge tycz nym w przy szło ści. Istot ną ro lę od gry wa ją w nich me to dy

po pra wy efek tyw no ści kon su mo wa nia ener gii oraz wspo mnia ny

przeze mnie na sa mym po cząt ku na szej roz mo wy roz wój źró deł od na -

wial nej, czy stej ener gii. 

Je śli cho dzi o gaz łup ko wy, któ ry obec nie nie jest jesz cze wy do by -

wa ny, to do 2020 ro ku pla nu je my osią gnąć je go rocz ne wy do by cie

na po zio mie 15–30 mld m3. Pla no wa na jest współ pra ca z fir ma mi

z USA i Wlk. Bry ta nii. Bę dzie sta no wił on uzu peł nie nie ener gii z ga -

zu na tu ral ne go, sta no wią ce go obec nie 4% zu ży cia ener gii. 

• Pa nie Am ba sa do rze, na za koń cze nie na szej roz mo wy, pro szę po -
wie dzieć co sym bo li zu je Rok Smo ka, któ ry roz po czął się w Chi -
nach 23 stycz nia?

– Sym bol smo ka jest sil nie osa dzo ny w chiń skiej tra dy cji i kul tu rze,

ja ko nad przy ro dzo ne go stwo rze nia. W prze szło ści sym bol ten był

prze ję ty przez ro dzi nę ce sar ską. Do dziś jest to ro dzaj świę te go sym -

bo lu, gdyż przyj mu je się, że smok po sia da nie ogra ni czo ne mo ce. Stąd

w ro ku smo ka Chiń czy cy ocze ku ją du żych suk ce sów oraz wiel kich

zmian. Trze ba być przy tym ostroż nym, gdyż zmia ny te nie za wsze

mu szą być zmia na mi na lep sze. Rok smo ka jest więc pe łen wy da rzeń.

Jest to szcze gól nie ce le bro wa ny rok w Chi nach.

• Bar dzo dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Bar ba ra Klu za, eks pert ds. Chin i Azji

SUN YUXI – Am ba sa do r Chiń skiej Re pu bli ki Lu do wej w Polsce.
Uro dził się w 1951 ro ku w pro win cji He ilon gjiang, Chi ny. Ka rie -
rę dy plo ma tycz ną roz po czął ja ko urzęd nik Am ba sa dy ChRL
w Re pu bli ce Fran cu skiej w la tach 1979–1981. Na stęp nie w la -
tach 1981–1988 roz po czął pra cę w De par ta men cie Azji Mi ni -
ster stwa Spraw Za gra nicz nych Chiń skiej Re pu bli ki Lu do wej
jako I Se kre tarz oraz Na czel nik w De par ta men cie Azji. W la tach
1988–1991 był I Se kre ta rzem w Am ba sa dzie CHRL w Is lam skiej
Re pu bli ce Pa ki sta nu. W la tach 1991–1993 pra co wał ja ko Za -
stęp ca Przed sta wi cie la w Biu rze Przed sta wi ciel stwa w Na ro do -
wej Ra dzie Naj wyż szej w Kró le stwie Kam bo dży. W la tach
1993–1995 był Rad cą w De par ta men cie Azji MSZ ChRL. W la -
tach 1995–1998 pra co wał ja ko Rad ca Mi ni ster w Re pu bli ce Ko -
re ań skiej. W la tach 1998–2002 pra co wał w De par ta men cie pra -
so wym CHRL. Na stęp nie w la tach 2002–2004 peł nił funk cję Am -
ba sa do ra Nad zwy czaj ne go i Peł no moc ne go ChRL w Is lam skiej
Re pu bli ce Afga ni sta nu. W la tach 2004–2007 peł ni funk cję Am -
ba sa do ra Nad zwy czaj ne go i Peł no moc ne go ChRL w Re pu bli ce
In dii. Od ro ku 2007 do 2009 peł ni funk cję Am ba sa do ra Nad zwy -
czaj ne go i Peł no moc ne go ChRL w Re pu bli ce Wło skiej i Re pu bli -
ce San Ma ri no. Od 2010 ro ku peł ni funk cję Am ba sa do ra Nad -
zwy czaj ne go i Peł no moc ne go ChRL w Rzecz po spo li tej Pol skiej.
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Realizujemy “pod klucz” 
inwestycje dotycz¹ce 
elektrowni i elektrociep³owni, 
w tym równie¿ si³owni 
parowych dla instalacji do 
utylizacji odpadów 
komunalnych i 
przemys³owych w zakresie:
�opracowanie koncepcji,
�wykonanie projektów we 

wszystkich bran¿ach,
�dostawy urz¹dzeñ i 

armatury,
�prace budowlane, 

monta¿owe i instalacyjne,
�rozruchy urz¹dzeñ i 

szkolenie personelu.

Wykonujemy zmiany 
modernizacyjne turbin
czyli: modernizacjê uk³adów 
³opatkowych, zwiêkszanie 
prze³yku pary i podwy¿szania 
mocy, przystosowywanie 
turbin kondensacyjnych do 
pracy przeciwprê¿nej, 
przystosowywanie turbin do 
pracy z regulowanym 
upustem pary, zmiany 
parametrów pracy upustów.

Oferujemy modernizacjê uk³adów regulacji 
turbin zastêpuj¹c przestarza³e uk³ady 
mechaniczno-hydrauliczne uk³adami 
elektrohydraulicznymi (EHR) z 
wykorzystaniem sterowników 
mikroprocesorowych.
Wyposa¿amy uk³ady sterowania turbin 
oraz urz¹dzenia towarzysz¹ce w 
komputerowe systemy wizualizacji i 
nadzoru.

Zajmujemy siê  projektowaniem: 
ruroci¹gów parowych i wodnych, 
uk³adów AKPiA turbin, kot³ów i urz¹dzeñ 
pomocniczych oraz instalacji olejowych.

Wykonujemy badania cieplno-
przep³ywowe, eksploatacyjne i 
gwarancyjne turbin oraz kot³ów 
parowych.

Opracowujemy specjalistyczne programy 
in¿ynierskie, wykonujemy obliczenia 
wytrzyma³oœciowe, cieplne i 
przep³ywowe maszyn i urz¹dzeñ 
energetycznych oraz ich elementów.

Przeprowadzamy audyty energetyczne w
zak³adach przemys³owych w zakresie:
�oceny sposobu u¿ytkowania energii,
�okreœlania sposobów zmniejszania 

zu¿ycia energii,
�analiz mo¿liwoœci i op³acalnoœci 

przedsiêwziêæ,
�opracowywania programów 

oszczêdnoœciowych oraz efektywnego 
wykorzystania energii.

Zapewniamy:
�partnersk¹ wspó³pracê z 

klientem,
�opiekê techniczn¹ i 

organizacyjn¹ na 
ka¿dym etapie realizacji 
zadania,

�porady i konsultacje,
�terminowoœæ

wykonywania us³ug,
�racjonalizacjê kosztów 

realizowania
kontraktów.

ZARZ¥DZANIE
JAKOŒCI¥

ISO 9001:2008
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• Przy go to wu jąc się do tej dys ku sji za ło -
ży li śmy, że od bę dzie się ona w swo istym
trój ką cie. Tzn., że bę dą w niej re pre zen to -
wa ni przed sta wi cie le po ten cjal nych od -
bior ców ga zu, po za rzą do wych or ga ni za cji
dba ją cych o śro do wi sko na tu ral ne oraz
re pre zen tan ci ga zow nic twa. Ci ostat ni,
z przy czyn tyl ko so bie zna nych, choć za -
pro si li śmy kil ku, uchy li li się od wzię cia
udzia łu w tej dys ku sji. To ogra ni czy ło nam
nie co prze strzeń do roz wa żań, po zo sta wia -
jąc jed nak do sta tecz nie du żą do prze dys ku -
to wa nia kil ku pro ble mów. I tak, je śli świe -
tla ne per spek ty wy wy do by cia w Pol sce ga -
zu nie kon wen cjo nal ne go, po pu lar nie zwa -
ne go łup ko wym, oka żą się re al ne, w ja ki
spo sób ge ne ral nie zmie ni się za opa trze nie
w to pa li wo w Pol sce, w tym dla ener ge ty -
ki? Czy moż na bę dzie li czyć na niż sze ce ny
ga zu, czy tyl ko na więk sze bez pie czeń stwo
do staw? Na ile na sza struk tu ra sys te mu
ga zo we go umoż li wi sko rzy sta nie z tej szan -
sy, zwłasz cza przez ener ge ty kę? Ja kie
zmia ny tej struk tu ry bę dą nie odzow ne?

– M. Du da: – Gaz po zo sta nie ga zem, bez
wzglę du na to jak go na zwie my – łup ko -
wym, za ci śnię tym, czy jesz cze ina czej. Je -

że li przy tym ten gaz bę dzie za tła cza ny
do sys te mu ga zow ni cze go, to je go wy ko -
rzy sta nie w elek tro ener ge ty ce nie bę dzie się
róż ni ło ni czym od te go co ma miej sce obec -
nie. Ska la wy ko rzy sta nia ga zu łup ko we go
w elek tro ener ge ty ce bę dzie za le ża ła od te go
jak bę dą się kształ to wa ły ce ny te go pa li wa,
po okre sie roz wo ju je go wy do by cia. Tzn.
na ile roz wój wy do by cia ga zu łup ko we go

wpły nie na ce ny ga zu w ogó le. Ma my do -
świad cze nia ame ry kań skie w tym za kre sie,
któ ry mi mo że my się po słu żyć. Otóż zwięk -
sze nie wy do by cia ga zu łup ko we go w USA
przy czy ni ło się po śred nio do ob ni że nia ce -
ny ga zu na ryn ku, zmniej szył się bo wiem
znacz nie im port LNG. To spra wi ło, że Gaz -
prom „zje chał” z ce ny 400–500 do la rów
do 300–350 za 1000 m3. In ny mi sło wy, po -

Wszyst ko wska zu je na to, że nie za leż nie od zo bo wią zań i trak ta tów świa to wych Unia Eu ro pej ska jest zde cy -
do wa na pro wa dzić po li ty kę zna czą ce go ogra ni cza nia emi sji dwu tlen ku wę gla. W ta kich wa run kach trud no za -
kła dać, że kra jo we za po trze bo wa nie na ener gię elek trycz ną mo że być po kry te przez elek trow nie za si la ne wę -
glem. Przy ogra ni czo nych moż li wo ściach wy twa rza nia ze źró deł od na wial nych oraz trud no ściach z po zy ska -
niem ak cep ta cji spo łecz nej dla elek trow ni ją dro wych, spo so bem na zna czą ce zmniej sze nie emi sji by ło by wy -
twa rza nie ener gii elek trycz nej w elek trow niach za si la nych ga zem ziem nym. Speł nio ny mu si być jed nak pod -
sta wo wy wa ru nek: gaz ten mu si być do stęp ny nie za leż nie od po li tycz nych uwa run ko wań, po moż li wie sta bil nej
i ra cjo nal nej ce nie.

W to czą cej się w Pol sce dys ku sji o ga zie z łup ków nie mo że za tem za brak nąć py tań o moż li wo ści i wa run ki
je go wy ko rzy sta nia do pro duk cji ener gii elek trycz nej. Z te go wzglę du, ko lej ną edy cję dys ku sji re dak cyj nej na
ła mach „Prze glą du Ener ge tycz ne go”, zor ga ni zo wa nej przez Izbę Go spo dar czą Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi -
ska, po świę ci li śmy te ma to wi pod ha słem „Czy bę dzie prąd z ga zu łup ko we go?”

Spo śród za pro szo nych go ści udział w dys ku sji wzię li:
– Ma rian Ba biuch – Pre zes Za rzą du, Dy rek tor Generalny Elek tro cie płow ni Zie lo na Gó ra S.A.,
– Dr Mi ro sław Du da – ARE,
– Dr An drzej Kas sen berg – Pre zes In sty tu tu na rzecz Eko ro zwo ju,
– Piotr Do bro wol ski – Dy rek tor Sek to ra Ener gy, Czło nek Za rzą du Sie mens Sp. z o.o.
Stro nę re dak cyj ną re pre zen to wa li: Prof. dr hab. inż. Ja nusz Le wan dow ski, Dy rek tor In sty tu tu Tech ni ki Ciepl -

nej PW – mo de ra tor dys ku sji oraz Sła wo mir Kry stek – Dy rek tor Ge ne ral ny Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki
i Ochro ny Śro do wi ska.

Da lej pre zen tu je my au to ry zo wa ny za pis tej re dak cyj nej dys ku sji.

Czy będzie prąd
z gazu łupkowego?
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ja wie nie się ga zu łup ko we go sta no wi im -
puls do ob ni że nia cen ga zu. Je że li na der
opty mi stycz ne pro gno zy do ty czą ce wy do -
by cia ga zu łup ko we go w Pol sce zisz czą się
(nie na le ży za po mi nać o ist nie niu wie lu
zna ków za py ta nia w tej kwe stii) – to mo że -
my spo dzie wać się po ja wie nia zja wisk
dwo ja kie go ro dza ju. Po pierw sze – wzro -
śnie na sze bez pie czeń stwo ener ge tycz ne.
Po dru gie – moż na ocze ki wać ob ni że nia
cen ga zu na ryn ku eu ro pej skim. Obec nie
za kres tych dwóch efek tów nie jest wpraw -
dzie do osza co wa nia, nie mniej na le ży czy -
nić przy go to wa nia do ich po ja wie nia się. 

– S. Kry stek: – Roz ma wia łem z wła ści -
cie lem ame ry kań skiej fir my, któ ry in we stu -
je w po szu ki wa nie ga zu łup ko we go w Pol -
sce. We dług je go oce ny, nie ma wąt pli wo -
ści, że gaz łup ko wy w Pol sce jest. Od ręb ną
spra wą są wa run ki i kosz ty je go wy do by cia,
ba, w ogó le moż li wość je go wy do by cia. To
trze ba usta lić. Na mar gi ne sie, jest to fir ma
sto su ją ca me to dę tzw. czy stej wo dy do wy -
do by cia ga zu łup ko we go, a więc bez do dat -
ków che micz nych. Nie są dzę, aby elek tro -
ener ge ty ka mu sia ła się w ja kiś szcze gól ny
spo sób przy go to wy wać do ewen tu al ne go
po ja wie nia się w znacz nych ilo ściach ga zu
łup ko we go na ryn ku. I bez te go, już dziś
wia do mo bo wiem, że pol skie mu sys te mo wi
elek tro ener ge tycz ne mu po trze ba tro chę
elek trow ni ga zo wych. Gdy by w Pol sce gaz
łup ko wy po ja wił się w znacz nych ilo ściach
na ryn ku, bez wąt pie nia, po dob nie jak
w USA, wy wo ła re wo lu cję w ce nach ga zu.
Spraw dza łem, bo daj 4 lu te go, 1000 Nm3

ga zu kosz to wa ło w USA na gieł dzie 102,5
do la ra. To ozna cza, iż gaz jest tam trzy krot -
nie tań szy niż u nas. Mi mo mroź nej zi my,
ce ny ga zu dla go spo darstw do mo wych spa -
dły tam ra dy kal nie. Trud no się więc dzi wić,
że Ame ry ka nie chcą zbu do wać w elek tro -
ener ge ty ce 150 tys. MW na ga zie, a resz tę
po trzeb za spo ko ić in we sty cja mi w ener ge -
ty kę ją dro wą.

– A. Kas sen berg: – Był bym bar dzo
ostroż ny co do te go, że z ga zu łup ko we go
na pew no bę dzie my ko rzy sta li na znacz ną
ska lę. O ga zie łup ko wym w Pol sce na si
geo lo go wie wie dzie li od wie lu lat, ale nie
po sia da li śmy tech no lo gii prze my sło wej
po zwa la ją cej na je go wy do by cie. Kwe stią
klu czo wą jest, czy ci śnie nie te go ga zu po -
zwo li na je go wy do by cie w spo sób opła cal -
ny. Ten gaz, gdy by się po ja wił na ryn ku
w znacz nych ilo ściach, po za re wo lu cją ce -
no wą, mógł by do ko nać jesz cze in ne go ro -
dza ju re wo lu cji. A więc prze mo de lo wał by
do tych cza so wy sys tem za opa trze nia Pol ski
w to pa li wo. Sys tem ten obec nie opar ty jest
o za ku py z Ro sji, po łą cze nia na po łu dniu
i za cho dzie i, w nie da le kiej przy szło ści, do -

sta wy LNG z Za to ki Per skiej. Ten gaz
mógł by się tak że przy czy nić do roz wo ju
ener ge ty ki roz pro szo nej, bo wy stę pu je
w wie lu miej scach w Pol sce. Tyl ko to
wszyst ko nie znaj du je żad ne go od bi cia
w po li ty ce ener ge tycz nej pań stwa. No
i wresz cie, gaz łup ko wy mógł by się przy -
czy nić do zmniej sze nia pre sji na zmia ny
kli ma tu ze wzglę du na to, że je go in ten -
syw ność wę glo wa jest niż sza niż wę gla.
Choć nie któ rzy twier dzą co in ne go, cho dzi
o nie spa lo ny me tan, któ ry jest dla śro do wi -
ska 25-ra zy gor szy niż CO2. Z ko lei in ni
twier dzą, że ten pro blem, z tech no lo gicz -
ne go punk tu wi dze nia, moż na roz wią zać.

Te wszyst kie kwe stie rów nież po win ny być
uwzględ nio ne w po li ty ce ener ge tycz nej
pań stwa. W obec nej nie są. Jest ona zlep -
kiem róż nych in te re sów gru po wych. Pre -
zen tu je ta ki dryf ener ge tycz ny.
• Pra cu ją ce do tych czas w Pol sce elek -

tro cie płow nie ga zo we, z punk tu wi dze nia
za si la nia pa li wem, moż na po dzie lić na
dwie gru py: za si la ne ga zem z lo kal ne go
źró dła oraz ga zem sys te mo wym. Gaz lo -
kal ny jest zwy kle zna czą co tań szy mię dzy
in ny mi dla te go, że nie jest ob cią żo ny kosz -
ta mi dys try bu cji. Jak wy glą da ło by to
w przy pad ku ga zu z łup ków? Ja kie są wa -
run ki je go lo kal ne go wy ko rzy sta nia?

– M. Ba biuch: – Sy tu acja na dziś jest ta -
ka, że, pó ki co, ga zu z łup ków nie ma.
Moż li we sce na riu sze, któ re wy ło nią się
z obec nie pro wa dzo nych ba dań, są dwa.
Pierw szy – gaz bę dzie w znacz nych ilo -
ściach i po opła cal nych ce nach. Dru gi – ga -
zu nie bę dzie, bo al bo z przy czyn fi zycz -
nych nie moż na go wy do być, al bo z przy -
czyn eko no micz nych – nie war to. Je że li
gaz bę dzie, to ro dzi się py ta nie – kie dy?
Mó wi się, że za 8–10 lat. Trud no więc wy -
obra zić so bie, aby dziś kre ować po li ty kę
ener ge tycz ną na czymś cze go nie ma. Tym -
cza sem, dla ener ge ty ki już dziś idą cięż kie
cza sy. Nie daw no mie li śmy ob cią że nie sys -
te mu po nad 26 tys. MW, a re zer wa wy no si -
ła 1300 MW. Wy star czy ło że by wy sko czy -
ły dwa blo ki i mie li by śmy bie dę. Rów no -
cze śnie sły szy my, że wszyst kie za mie rze -
nia in we sty cyj ne w elek tro ener ge ty ce
opóź nia ją się. Nie dłu go zaś bę dzie my mie -
li rok „2016”. Tym się mar tw my przede
wszyst kim. A gaz łup ko wy? – niech go po -
szu ku ją. A jak bę dzie – wte dy sko ry gu je my
po li ty kę ener ge tycz ną. 

– P. Do bro wol ski: – W USA od wie dzi -
łem dwie in sta la cje wy do by cia ga zu łup ko -
we go, dia me tral nie od sie bie róż ne. Skło ni -
ło mnie to do re flek sji, że u nas w spra wie
ga zu łup ko we go dzie li my skó rę na niedź -
wie dziu, któ ry ani nie wia do mo ja ki jest
i czy w ogó le go ma my. Po nie waż nie ma tu
przed sta wi cie li gór nic twa ga zo we go, więc
mo że do dam tro chę in for ma cji na te mat
tech no lo gii, któ re ob ser wo wa łem. W Pen -
syl wa nii, na tych od wier tach, któ re wi dzia -
łem wy do by wa się tyl ko gaz mo kry. Me tan
sprze da je się prak tycz nie po kosz tach,
a zysk przy no si sprze daż frak cji cie kłych.
Gdy przy pad ko wo na tra fi się na gaz su chy,
otwór jest za śle pia ny i cze ka „na lep sze
cza sy”. Za eki pą pro wa dzą cą od wier ty po -
ru sza się mo bil na fa bry ka che micz na, pro -
du ku ją ca frak cje cie kłe i sprę ża ją ca gaz za -
tła cza ny do sie ci. Z ko lei w ko pal ni w Tek -
sa sie, któ rą rów nież od wie dzi łem, wy do by -
wa no gaz su chy. Jest on na miej scu je dy nie

Marian Babiuch
– Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Elektrociepłowni Zielona Góra S.A.

Dr Mirosław Duda
– ARE
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od wad nia ny i prze sy ła ny na od le głość
ok. 200 mil. Do pie ro tam zo sta je oczysz -
czo ny, a na stęp nie za tła cza ny do sie ci. My
na ra zie o na szym ga zie nie wie my nic.

Ce ny ro syj skie go ga zu w Pol sce i Eu ro pie
pod le ga ją in dek sa cji w sto sun ku do cen ro -
py, co jest dość dziw ne, a dla elek tro ener ge -
ty ki nie zwy kle nie ko rzyst ne. Po win no się
na po zio mie eu ro pej skim wy wo łać dys ku sję
nt. zwią za nia ce ny ga zu z ce ną ener gii elek -
trycz nej. To by do sko na le wpły nę ło na roz -
wój ener ge ty ki ga zo wej. Na to miast obec nie,
przy cał ko wi tej nie prze wi dy wal no ści ce ny
ga zu, pod ję cie de cy zji o in we sty cji w elek -
trow nię ga zo wą jest co naj mniej trud ne. We
wszyst kich kra jach, w któ rych roz po czę to
wy do by cie ga zu łup ko we go, ta kich jak
USA, czy Ar gen ty na, na stą pił ra dy kal ny
spa dek cen. U nas ten spa dek nie był by tak
ra dy kal ny, ze wzglę du na in ne uwa run ko -
wa nia śro do wi sko we, czy też in ną struk tu rę
sys te mu ga zow ni cze go. Jed nak na pew no
gaz prze stał by być tak dro gi jak jest.

Ame ry ka nie, przy wy do by ciu ga zu łup -
ko we go, ba zu ją na ist nie ją cej in fra struk tu -
rze sie cio wej, tzn. sta ra ją się wier cić bli sko
niej, by zmi ni ma li zo wać in we sty cje sys te -
mo we. W mia rę od da la nia się od sie ci wy -
ko rzy stu ją ist nie ją ce już ru ro cią gi tech no lo -
gicz ne, aby do pro wa dzić do niej gaz. In fra -
struk tu ra ga zow ni cza i elek tro ener ge tycz -
na, to dwa róż ne świa ty. Łą czy je jed no
– ich bu do wa to dro ga przez mę kę. Li nię
ener ge tycz ną, czy sieć ga zow ni czą po tra fi -
my bu do wać 15 lat i wię cej. Choć by z te go
wzglę du gaz łup ko wy szyb ko re wo lu cji
nam nie przy nie sie. Trze ba się sku pić
na two rze niu sze ro ko ro zu mia nych wa run -
ków, tak by bu do wa nie tej in fra struk tu ry
by ło ła twiej sze. To sa mo do ty czy unor mo -
wań for mal no -praw nych de fi niu ją cych wa -
run ki roz wo ju te go biz ne su. Ci, któ rzy ze -
chcą w nie go za in we sto wać, mu szą mieć
prze ko na nie, że bę dą one funk cjo no wać od -
po wied nio dłu go i po zwo lą osią gnąć zysk
z wło żo ne go ka pi ta łu. Je śli tak się nie sta -
nie, po ten cjal ni in we sto rzy prze nio są swo je
za in te re so wa nie na in ne kra je, po sia da ją ce
zło ża ga zu łup ko we go. Pol ska jest w tej do -
brej sy tu acji, że róż ni ca mię dzy obec ną ce -
ną ga zu, a spo dzie wa ną ce ną ga zu łup ko we -
go jest du ża. To pod no si atrak cyj ność in we -
sty cji i ku si po ten cjal nych in we sto rów.

War to wspo mnieć o jesz cze jed nej spra -
wie na tu ry tech no lo gicz nej. Eko lo dzy czę -
sto pod no szą pro blem du że go zu ży cia wo -
dy przy wy do by ciu ga zu łup ko we go oraz
sto so wa nia do dat ków che micz nych (1–2%)
o nie zna nym skła dzie. Wo da jest co praw da
za tła cza na głę bo ko po za war stwy wo do no -
śne, ale ok. 65% jej po wra ca na po wierzch -
nię i wy ma ga oczysz cza nia. W USA ro bi

fu ro rę szcze li no wa nie pro pa no we. Pro pan
czę sto wy stę pu je ja ko frak cja ga zu mo kre -
go. Uży wa się go za miast wo dy i uzy sku je
zde cy do wa nie lep sze efek ty. Jest to tech no -
lo gia droż sza in we sty cyj nie, ale znacz nie
wy daj niej sza. Pro pan od zy sku je się pra wie
w 100%. To spra wia, że ła twiej prze ko nać
do tych roz wią zań oto cze nie i eko lo gów.
Sko ro za tła cza my do zło ża „to co tam już
by ło”, to trud no twier dzić, że za nie czysz -
cza my głę bo ko po ło żo ne war stwy łup ków.
Po za szcze li no wa niem na stą pił też ol brzy -
mi po stęp tech nicz ny w za kre sie wier ce nia
ho ry zon tal ne go.

– M. Du da: – Te wszyst kie in sta la cje bę -
dą bu do wa li in we sto rzy. Im się to mu si opła -

cać. Tak że bu du ją cym ga zo we źró dła ener -
gii elek trycz nej. Ja ką zaś ma my te raz sy tu -
ację? Otóż w Pol sce obec nie na dal funk cjo -
nu ją żół te cer ty fi ka ty. In we stu ją cy w ga zo -
we źró dło ener gii ana li zu je przede wszyst -
kim pro gno zy cen ga zu, bo pa li wo w źró dle
ga zo wym sta no wi oko ło 70% kosz tów je go
funk cjo no wa nia. Źró dła ga zo we, nie za leż -
nie czy bę dzie gaz łup ko wy, czy też nie, są
po trzeb ne w pol skim sys te mie elek tro ener -
ge tycz nym. Ja ki bę dzie w nim ich udział,
bę dzie za le ża ło od cen ga zu i przede wszyst -
kim od po li ty ki kli ma tycz nej UE i cen
upraw nień do emi sji CO2. I wte dy po ja wi się
pro blem, czy żół te cer ty fi ka ty są po trzeb ne,
czy też nie? Ale to w po li ty ce ener ge tycz nej
mu si być wy raź nie po wie dzia ne Z mo ich
ana liz wy ni ka, że je śli ce na upraw nień
do emi sji CO2 bę dzie po wy żej 60 eu ro za to -
nę, to żół te cer ty fi ka ty, przy pro gno zach cen
ga zu funk cjo nu ją cych na świe cie, nie bę dą
po trzeb ne. Gaz bę dzie się wów czas opła cał
w elek trow niach pa ro wo -ga zo wych, a jesz -
cze bar dziej w elek tro cie płow niach. Po li ty -
ka ener ge tycz na Pol ski, nie za leż nie od te go
czy gaz łup ko wy bę dzie, czy też nie, mu si
się wy raź nie od no sić do pro ble mu ga zu
w elek tro ener ge ty ce. A je śli bę dzie za kła da -
ła sys tem wspar cia, to nie mo że on być ta ki
jak obec nie dla żad ne go ze źró deł. Obec ny
sys tem wspar cia jest bo wiem nie kla row ny,
nie przej rzy sty. 
• Jed na z wie lu róż nic mię dzy wa run ka -

mi ame ry kań ski mi i pol ski mi jest ta, że
Ame ry ka nie ma ją do sko na le roz wi nię ty
sys tem dys try bu cji ga zu. I tam, „gdzie się
nie na wier ci dziu ry”, to od niej do ja kiejś
ist nie ją cej ru ry jest nie da le ko. Tym cza -
sem, w Pol sce sys tem dys try bu cji ga zu jest
bar dzo ogra ni czo ny i są znacz ne po ła cie
kra ju gdzie nie ma do stę pu do sie ci.
A głów nie w ta kich re jo nach ma wy stę po -
wać gaz łup ko wy. W związ ku z tym po ja -
wia się py ta nie o wa run ki dzia ła nia elek -
tro ener ge ty ki w mo men cie gdy nie jest
pod łą czo na do ga zu sys te mo we go lecz wy -
ko rzy stu je go lo kal nie.

– M. Ba biuch: – Na po cząt ku lat 90.
pod ję li śmy ini cja ty wę bu do wy blo ku ga zo -
we go. Roz po czę li śmy roz mo wy z PGNiG,
pro po no wa no nam róż ne zło ża. By ły jed -
nak one al bo za ma łe lub nie do stęp ne.
W mię dzy cza sie od kry to zło że „Ko ścian”
o udo ku men to wa nych za so bach 30 mld m3

ga zu. Bar dzo szyb ko przy go to wa no to zło -
że by je wy ko rzy stać do za si la nia bu do wa -
ne go już blo ku ga zo wo -pa ro we go w Zie lo -
nej Gó rze. Po ło żo no 100 km ru ro ciąg. Mu -
szę w tym miej scu po chwa lić ów cze sne
kie row nic two PGNiG. Nie tyl ko bo wiem
zbu do wa no ru ro ciąg de dy ko wa ny EC Zie -
lo na Gó ra, ale rów no cze śnie za mknął on

Piotr Dobrowolski
– Dyrektor Sektora Energy,

Członek Zarządu Siemens Sp. z o.o.

Dr Andrzej Kassenberg
– Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju



pier ścień sie ci ga zu za azo to wa ne go w Za -
chod niej Pol sce. W związ ku z tym, po pra -
wi ło się bez pie czeń stwo ener ge tycz ne do -
staw ga zu w re gio nie, a elek tro cie płow nia
otrzy mu je rocz nie oko ło 350 mln m3 ga zu.
In we sty cję uru cho mio no w 2004 ro ku,
a więc 8 lat otrzy mu je my gaz. W tym cza -
sie nie by ło ani jed nej in ter wen cji do ty czą -
cej np. nie wła ści we go ci śnie nia ga zu, je go
ja ko ści, czy cze go kol wiek in ne go. „Ze ro”
pro ble mów. Ma my w Pol sce zna ko mi tych
ga zow ni ków. Je stem wiel kim zwo len ni -
kiem ener ge ty ki ga zo wej w elek tro cie -
płow niach i za stą pie nia wszyst kich cie -
płow ni w Pol sce, któ re pra cu ją na sys te my
cie płow ni cze, elek tro cie płow nia mi ga zo -
wy mi. In we sty cje te zaj mu ją ma ło miej sca,
emi sja CO2 jest o po ło wę mniej sza niż
z wę gla, py łu nie ma, in nych za nie czysz -
czeń – pra wie nie ma. Jest to do sko na ły
układ, w któ rym gaz prze twa rza się na
ener gię elek trycz ną z wy so ką spraw no ścią
i za si la mia sta w cie pło. Blok w Zie lo nej
Gó rze ma 200 MW elek trycz nych i 135
MW ter micz nych. Do tem pe ra tu ry –2°C
pra cu je my w za sa dzie tyl ko na tym blo ku.
Efek tyw ność jest wów czas bar dzo wy so ka,
po dob nie jak opła cal ność. Dzię ki tym efek -
tom mo że my mo der ni zo wać sieć ciepl ną,
któ rej je ste śmy wła ści cie lem, pro wa dzić
mo der ni za cję czę ści wę glo wej za stę pu jąc
tra dy cyj ne ko tły, szczy to wy mi ga zo wo -
-ole jo wy mi oraz przy go to wać się do bu do -
wy ko lej ne go, mniej sze go blo ku, któ ry bę -
dzie wkom po no wa ny w sys tem bez pie -
czeń stwa ener ge tycz ne go mia sta. Od przy -
szłe go se zo nu grzew cze go EC Zie lo na Gó -
ra bę dzie pierw szą w Pol sce elek tro cie -
płow nią za wo do wą nie uży wa ją cą wę gla.

– S. Kry stek: – PGNiG, gdy bu do wa no
blok w EC Zie lo na Gó ra, za le ża ło na uzy -
ska niu du że go od bior cy ga zu za azo to wa -
ne go. Ten du ży od bior ca usta bi li zo wał ce -
ny te go ga zu. Ów gaz jest w po rów na niu
z ga zem sie cio wym sto sun ko wo ta ni. Ale
pro szę po pa trzeć na elek tro cie płow nie ga -
zo we np. w Lu bli nie, czy Rze szo wie, któ re
eko no micz nie da ją so bie ra dę rów nież
na dro gim ga zie sie cio wym, a cie pło w nim
za war te jest prze cież trzy ra zy droż sze
od za war te go w wę glu.

– M. Du da: – Że by nie by ło aż tak ró żo -
wo z moż li wo ścia mi wy ko rzy sta nia ga zu
w elek tro ener ge ty ce – prze strze gam. Otóż
zło ża ga zu łup ko we go w Pol sce są do syć
roz pro szo ne. I nie je stem pe wien czy bę -
dzie moż na zna leźć do sta tecz ną licz bę lo -
ka li za cji, w któ rych gaz łup ko wy da się
wy ko rzy sty wać przez okres eko no micz ne -
go ży cia jed nost ki elek tro ener ge tycz nej.
Je stem bar dzo scep tycz ny co do moż li wo -
ści lo kal ne go wy ko rzy sta nia te go ga zu. Dla

nie go wła ści wą per spek ty wą jest włą cze nie
go do ga zu sys te mo we go.

– M. Ba biuch: – W tym miej scu war to
do dać, że na pa li wie ga zo wym, w ko ge ne -
ra cji, wy twa rza się du żo wię cej tak po trzeb -
nej nam ener gii elek trycz nej niż na wę glu. 

– A. Kas sen berg: – Mu si my cią gle pa -
mię tać, że choć gaz z łup ków nie sie ze so -
bą mniej szą emi sję ga zów cie plar nia nych
niż wę giel, to jed nak jest pa li wem ko pal -
nym. Je że li bę dzie na stę po wa ło dal sze za -
ostrza nie po li ty ki kli ma tycz nej, o czym
świad czy Ma pa Dro go wa 2050 bu do wa nia
go spo dar ki ni sko wę glo wej w UE, to nie
roz wią że nam on pro ble mów z dra stycz -
nym ogra ni cze niem emi sji ga zów cie plar -

nia nych. Klu czem do te go jest zbu do wa nie
w Pol sce zmo der ni zo wa nej, bar dziej in no -
wa cyj nej go spo dar ki, zu ży wa ją cej ener gię
w spo sób efek tyw ny i ze znacz nym udzia -
łem ener ge ty ki od na wial nej. Pol ska jest
dziś na ostat nim miej scu w UE w za kre sie
sto so wa nia eko in no wa cji. Wy da je się, iż
stwo rze nie ma łych, hy bry do wych sys te -
mów ener ge tycz nych, np. w ska li po wia tu,
na ba zie lo kal nych za so bów od na wial nych
i wy ko rzy sta nie ga zu z łup ków ja ko za bez -
pie cze nia dla fluk tu ują cej ener ge ty ki od na -
wial nej, by ło by, ko rzyst nym i ra cjo nal nym
roz wią za niem na 30–40 lat do przo du. 
• Za je den z przy szło ścio wych kie run -

ków roz wo ju ener ge ty ki jest uwa ża na
ener ge ty ka roz pro szo na, w tym przy za sto -
so wa niu mi kro elek trow ni. Do ce lo wa wi -
zja, to obiekt użyt ko wy lub miesz kal ny wy -
twa rza ją cy ener gię elek trycz ną na swo je
po trze by. Gaz ziem ny dla ta kich mi kro -
elek trow ni, oce nia się, był by do sko na łym
pa li wem. Wy da je się, że wi zja Ja na Ko wal -
skie go, któ ry sam so bie pro du ku je ener gię
elek trycz ną, cie pło, a na stęp nie ziem nia ki,
po mi do ry oraz po ma rań cze we wła snej
szklar ni – to wi zja cho ra, dro ga do ni kąd.
Ener gii w ma łej in sta la cji nie da się tak
efek tyw nie wy pro du ko wać jak w du żej.
Pra wa tech ni ki są tu bez li to sne i nie da się
ich obejść. Ale... Wła ści wie w każ dym pol -
skim mie ście jest cie płow nia opa la na wę -
glem z ko tłem WR. Wło da rze tych obiek -
tów po win ni być świa do mi lat 2013–2017,
gdy trze ba bę dzie za cząć ku po wać upraw -
nie nia i 2023 ro ku, gdy za cznie dzia łać
Dy rek ty wa o emi sjach prze my sło wych.
A wi szą nad na mi in ne wy ma ga nia i dy -
rek ty wy. I ro dzi się py ta nie – co wów czas
sta nie się z ty mi źró dła mi? Gaz łup ko wy
mógł by tu być jed nym z roz wią zań.

– P. Do bro wol ski: – Zbu do wa nie in sta -
la cji od siar cza nia, czy oda zo to wa nia spa lin
dla du żych blo ków ener ge tycz nych nie
przed sta wia dziś pro ble mu ani z punk tu wi -
dze nia tech no lo gicz ne go, ani też eko no -
micz ne go. Na to miast im obiekt jest mniej -
szy, tym za gad nie nia te sta ją się trud niej -
sze, ro sną bo wiem kosz ty jed nost ko we
tych in sta la cji. Dla te go przej ście na gaz
w ma łych obiek tach jest bar dzo do brym
roz wią za niem. Ma łe jed nost ki po win ny
pra co wać w ko ge ne ra cji, z uwa gi na sto -
sun ko wo ni ską spraw ność tur bin ga zo wych
ma łych mo cy.

Po nie waż ostat nio bar dzo pro mo wa -
na jest mi kro ge ne ra cja roz pro szo na, war to
zwró cić uwa gę na pew ne jej wa dy, czy li
wy so kie kosz ty jed nost ko we (ce na 1 kW
mo cy za in sta lo wa nej) i wy so ką ma te ria ło -
chłon ność. Gdy by chcieć oprzeć ca ły pol -
ski sys tem elek tro ener ge tycz ny na jed nost -
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kach o mo cy 1 MW, to w Eu ro pie za bra kło -
by sta li aby móc je wy pro du ko wać.

– A. Kas sen berg: – W Pol sce ma my
znacz nie więk szą gę stość za lud nie nia niż
w USA. U nas, przy wy do by ciu ga zu z łup -
ków, bę dzie my więc mie li znacz nie wię cej
pro ble mów ze spo łecz no ścia mi lo kal ny mi.
Te go nie moż na ba ga te li zo wać. Trze ba bę -
dzie tak że uwzględ nić przy pi sy pra wa do -
ty czą ce eu ro pej skiej sie ci ob sza rów chro -
nio nych Na tu rą 2000. Ko lej ny pro blem
do ty czy wo dy. Tak się skła da, że gaz z łup -
ków wy stę pu je tak że tam gdzie no tu je się
jej de fi cyt. A zu ży cie jej do wy do by cia
ga zu z łup ków jest znacz ne. Wpraw dzie
część od zy sku je się, ale nie ca łą. Do te go
do cho dzą che mi ka lia. Sta no wić to mo że
za gro że nie dla ja ko ści wód po wierzch nio -
wych i płyt kich pod ziem nych. Mo gą być
tak że pro ble my z roz jeż dża niem dróg lo -
kal nych przez cięż ki sprzęt. Mi mo wszyst -
ko, je że li bę dzie to po rząd nie ro bio ne, śro -
do wi sko nie po win no ucier pieć. Aby tak
by ło, war to po wie lić ka na dyj ski po mysł
z Ko lum bii Bry tyj skiej gdzie po wo ła no
spe cjal ną in sty tu cję do kon tro lo wa nia pra -
wi dło wo ści eks plo ata cji ga zu z łup ków.
Oba wiam się, że gaz z łup ków mo że do -
pro wa dzić do wy pie ra nia od na wial nych

źró deł ener gii. Tym cza sem je go wy ko rzy -
sta nie po win no funk cjo no wać z ni mi
w sym bio zie.

– S. Kry stek: – Po ten cjal ne kło po ty ze
spo łecz no ścia mi lo kal ny mi, któ re za sy gna -
li zo wał mój przed mów ca, po ka zu ją jak
dia me tral nie ina czej my ślą one w Pol sce
i w USA. U nas lu dzie bo ją się, że roz jeż -
dżą im dro gi lo kal ne, a w Da ko cie cie szą

się, że te dro gi zo sta ną zbu do wa ne z pie -
nię dzy z ga zu z łup ków, a bez ro bo cie
w tym sta nie to ok. 3%. Pro szę to po rów nać
z pol ski mi re alia mi. Tu pa trzy się nań jak
na nie szczę ście, tam jak na do bro dziej -
stwo. Nad rzęd nym kry te rium wy bo ru
okre ślo nej me to dy wy ko rzy sta nia pa li wa
pier wot ne go po win na być efek tyw ność
ener ge tycz na. Nikt do tych czas nie wy my -
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ślił bar dziej efek tyw nej me to dy wy ko rzy -
sta nia pa li wa pier wot ne go do pro duk cji
ener gii elek trycz nej i cie pła niż z ga zu
w ko ge ne ra cji. Żad na in na tech no lo gia nie
jest w sta nie osią gnąć spraw no ści ca ło ścio -
wej po wy żej 80%. Ta kie ma łe źró dła po -
win ny po wstać w mia stach, a ich ba rie rą
roz wo ju bę dzie ilość cie pła ja kie mia sta bę -
dą w sta nie za go spo da ro wać.

– M. Du da: – Mam oba wy, że w przy -
pad ku ga zu z łup ków, po dob nie jak z in -
ny mi przed się wzię cia mi w elek tro ener ge -
ty ce, tak że na stą pi kon flikt mię dzy ob sza -
ra mi Na tu ra 2000, a po trze ba mi za opa -
trze nia kra ju w ener gię. To jest pro blem
nie roz wią za ny w ska li UE, wzglę dy eko -
lo gicz ne bio rą gó rę nad po trze ba mi za -
opa trze nia go spo dar ki i spo łe czeń stwa
w ener gię.

– A. Kas sen berg: – Zu peł nie nie po dzie -
lam tych obaw. Moż na się roz wi jać przy
ob sza rach Na tu ra 2000, tyl ko trze ba mieć
na wzglę dzie okre ślo ne uwa run ko wa nia.

– M. Du da: – To nie zmie nia po sta ci rze -
czy, że ten kon flikt trze ba mieć na uwa -
dze. M.in. do pro wa dził on do blo ka dy roz -
wo ju wy ko rzy sta nia wę gla bru nat ne go... 

– A. Kas sen berg: –... to jest roz mo wa
na zu peł nie in ny te mat. Wę giel bru nat ny

ja ko pa li wo o wy so kiej in ten syw no ści wę -
glo wej i ni skiej ka lo rycz no ści nie po win ien
być bra ny pod uwa gę w roz wo ju pol skiej
ener ge ty ki w przy szło ści.

– M. Ba biuch: – Nie po dzie lam obaw
jed ne go z przed mów ców, że gaz z łup ków
mo że wy eli mi no wać od na wial ne źró dła
ener gii. Mógł by na to miast do ko nać re wo -
lu cji, o czym tu już wcze śniej wspo mnia no,
w ener ge ty ce miej skiej. Od lat mó wi się
o za stą pie niu cie płow ni miej skich ukła da -
mi ko ge ne ra cyj ny mi opa la ny mi ga zem, bo
jest to nie by wa le efek tyw ne i ko rzyst ne.
Nie spo sób zro zu mieć dla cze go, zwa żyw -
szy, że w Po li ty ce ener ge tycz nej ma my za -
pi sa ny cel po dwo je nia do 2020 r. pro duk cji
ener gii elek trycz nej w sko ja rze niu z cie -
płem, te go ce lu nie re ali zu je my? Gaz z łup -
ków mógł by ten pro ces uru cho mić. Ale
pro blem ko ge ne ra cji i wspar cia jej roz wo ju
to te mat na od dziel ną de ba tę.

– P. Do bro wol ski: – W Pol sce ma my
do czy nie nia z bar dzo ni skim po zio mem
świa do mo ści spo łecz nej do ty czą cej uwa -
run ko wań eks plo ata cji ga zu z łup ków.
Idąc da lej – ni ski po ziom wie dzy sprzy ja
ma ni pu la cji i bu do wa niu licz nych ste reo -
ty pów, zwy kle nie od po wia da ją cych praw -
dzie. Przed sze ro ko ro zu mia nym sek to rem

ener ge tycz nym stoi wy zwa nie zmia ny te -
go sta nu rze czy. Weź my przy kład ame ry -
kań ski. W Tek sa sie nie ma żad nych pro -
ble mów z wy do by ciem ga zu z łup ków.
Tam od lat po szu ku je się i wy do by wa ro pę
i gaz, a lo kal ne spo łecz no ści są świa do me
sto so wa nych tech no lo gii. Ale w in nych re -
jo nach, gdzie nie ma ta kich tra dy cji jak
w Tek sa sie, są pro te sty, a lu dzie oba wia ją
się nie zna ne go.
• Pro blem umie jęt nej roz mo wy ze spo łe -

czeń stwem, to w Pol sce jed na, wiel ka bo -
lącz ka. Przy oka zji tech ni kom przy da ło by
się tro chę wie dzy bio lo gicz nej, zaś przy -
rod ni kom, spe cja li stom od za rzą dza nia
– kszta wie dzy już na wet nie tech nicz nej,
ale z fi zy ki. Wra ca jąc zaś do umie jęt nej
roz mo wy ze spo łe czeń stwem. Ir ra cjo nal ny
przy kład Miel na, Gą sek i lo ka li za cji elek -
trow ni ją dro wej. Py tam: – ile ra zy przed
re fe ren dum by li tam przed sta wi cie le
PGE? Czy ktoś miesz kań com po wie dział
na ile wzrósł by ich do bro byt gdy by po -
wsta ła tam elek trow nia ją dro wa. Opa da ją
rę ce. Oczy wi ście nie prze są dzam czy tam
po win na, czy też nie po wstać elek trow nia
ją dro wa, to od ręb na spra wa. Oba wiam
się, że to sa mo bę dzie z ga zem z łup ków.
• Dzię ku je my za roz mo wę.
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P
rzed mio tem ar ty ku łu jest ana li za obo wiąz ku sto so wa nia prze pi -

sów usta wy Pra wo za mó wień pu blicz nych („usta wa Pzp”) przez

przed się bior stwa ener ge tycz ne w ro zu mie niu Pra wa ener ge tycz -

ne go, któ re pro wa dzą dzia łal ność zwią za ną z wy twa rza niem

ener gii elek trycz nej lub cie pła (w tym przez pod mio ty udzie la ją ce za mó -

wień w związ ku z bu do wą no wych jed no stek wy twór czych), któ re nie są

pod mio ta mi pra wa pu blicz ne go i nie po zo sta ją pod do mi nu ją cym wpły -

wem z ich stro ny, a in we sty cja nie jest fi nan so wa na ze środ ków pu blicz -

nych. Pry wat ne przed się bior stwa ener ge tycz ne zo bli go wa ne są do sto so -

wa nia re żi mu za mó wień pu blicz nych przy udzie la niu za mó wień na pod -

sta wie art. 3 ust. 1 pkt 4 usta wy Pzp pod wa run kiem speł nie nia łącz nie

na stę pu ją cych dwóch prze sła nek: (i) prze słan ki przed mio to wej – za ma -

wia ją cy udzie la za mó wie nia w ce lu pro wa dze nia jed ne go z ro dza jów

dzia łal no ści sek to ro wej; oraz (ii) prze słan ki pod mio to wej – do pro wa -

dze nia dzia łal no ści przez zma wia ją ce go ko niecz ne jest po sia da nie praw

szcze gól nych lub wy łącz nych. Przed sta wio na ana li za praw na do ty czy

in ter pre ta cji prze słan ki pod mio to wej – po ję cia „pra wo szcze gól ne i wy -
łącz ne”, a tak że od po wia da na py ta nie czy kon ce sja na wy twa rza nie

ener gii elek trycz nej lub cie pła wy da na przez Pre ze sa Urzę du Re gu la cji

Ener ge ty ki („Pre ze sa URE”) na pod sta wie Pra wa ener ge tycz ne go sta no -

wi źró dło ta kie go pra wa.

Pra wa szcze gól ne lub wy łącz ne
De fi ni cja po ję cia „praw szcze gól nych lub wy łącz nych” zo sta ła za war -

ta w art. 3 ust. 2 usta wy Pzp, któ ry sta no wi, iż pra wa mi szcze gól ny mi lub

wy łącz ny mi są pra wa przy zna ne w dro dze usta wy lub de cy zji ad mi ni -

stra cyj nej, po le ga ją ce na za strze że niu wy ko ny wa nia okre ślo nej dzia łal -

no ści dla jed ne go tub więk szej licz by pod mio tów, je że li speł nie nie okre -

ślo nych od ręb ny mi prze pi sa mi wa run ków uzy ska nia ta kich praw nie po -

wo du je obo wiąz ku ich przy zna nia. W związ ku z tym, że po ję cie „praw
szcze gól nych lub wy łącz nych” zo sta ło wpro wa dzo ne do pra wa kra jo we -

go w wy ni ku im ple men ta cji art. 2 ust. 2 lit. b) oraz art. 2 ust. 3 Dy rek ty -

wy 2004/17 in ter pre ta cja te go po ję cia po win na być do ko ny wa na w świe -

tle prze pi sów pra wa wspól no to we go oraz orzecz nic twa Eu ro pej skie go

Try bu na łu Spra wie dli wo ści. 

Aspek ty pra wa wspól no to we go
Zgod nie z pkt 25 pre am bu ły Dy rek ty wy 2004/17 pra wa przy zna ne

przez Pań stwo Człon kow skie w ja kiej kol wiek for mie, w tym udzie le nie

kon ce sji ogra ni czo nej licz bie pod mio tów na pod sta wie obiek tyw nych,

pro por cjo nal nych, nie dy skry mi na cyj nych kry te riów, któ re umoż li wia ją

ja kiej kol wiek za in te re so wa nej oso bie speł nie nie po wyż szych kry te riów

ko rzy sta nia z praw, nie mo gą być uwa ża ne za spe cjal ne lub wy łącz ne

pra wa. Po wyż sze znaj du je rów nież po twier dze nie w do ku men cie Ko mi -

sji Eu ro pej skiej za ty tu ło wa nym „Expla na to ry no te – Uti li ties Di rec ti ve.
De fi ni tion of exc lu si ve or spe cial ri ghts”, w któ rym Ko mi sja Eu ro pej ska

wy ja śnia, iż na grun cie Dy rek ty wy 2004/17, któ ra w art. 2 ust. 3 wpro -

wa dza no wą de fi ni cję praw wy łącz nych lub szcze gól nych, nie bę dzie

dłu żej moż li we wnio sko wa nie ist nie nia spe cjal nych lub wy łącz nych

praw je dy nie na pod sta wie ro dza ju wy ko ny wa nej dzia łal no ści. Ko niecz -

ne bę dzie prze pro wa dze nie w tym ce lu ana li zy czy w da nym przy pad ku

przed się bior stwo po sia da pra wa, „któ re w istot ny spo sób wpły wa ją
na zdol ność in nych przed się biorstw do pro wa dze nia ta kiej dzia łal no ści
na tym sa mym te ry to rium i za sad ni czo na tych sa mych wa run kach” oraz

spraw dze nie w ja ki spo sób przed się bior stwo uzy sku je te pra wa. Je że li

oka że się, iż przed się bior stwo uzy ska ło pra wa, na wet wy łącz ne, do pro -

wa dze nia jed nej z dzia łal no ści okre ślo nej w Dy rek ty wie 2004/17 na pod -

sta wie „obiek tyw nych, pro por cjo nal nych i nie dy skry mi na cyj nych kry te -
riów”, to ta kie pra wa nie sta no wią praw wy łącz nych lub spe cjal nych

w ro zu mie niu Dy rek ty wy 2004/17. Sa mo ist nie nie uprzy wi le jo wa nia nie

jest jesz cze wy star cza ją ce. Ko niecz ne jest bo wiem wy ka za nie, iż pra wa

szcze gól ne lub wy łącz ne zo sta ły przy zna ne w spo sób ar bi tral ny (a więc

ina czej niż przy za sto so wa niu obiek tyw nych, nie dy skry mi na cyj nych

i pro por cjo nal nych kry te riów). Z pra wa mi wy łącz ny mi lub szcze gól ny -

mi w ro zu mie niu Dy rek ty wy 2004/17 ma my za tem do czy nie nia w ta kich

sy tu acjach, w któ rych pań stwo mo no po li zu je, w peł ni lub czę ścio wo,

okre ślo ną dzie dzi nę go spo dar ki. Nie na le żą do tej ka te go rii na to miast

wszel kie przy pad ki kon ce sjo no wa nia, je że li kon ce sję mo że otrzy mać

każ dy, kto speł nia okre ślo ne wa run ki usta wo we1.

Ta ki po gląd zo stał wy ra żo ny przez Eu ro pej ski Try bu nał Spra wie dli -

wo ści w spra wie C -302/94 do ty czą cej sek to ra te le ko mu ni ka cyj ne go2.

Zgod nie z za pa dłym wy ro kiem pra wa mi szcze gól ny mi lub wy łącz ny mi

są tyl ko pra wa udzie lo ne przez wła dze pań stwa człon kow skie go jed ne -

mu lub kil ku pod mio tom w opar ciu o kry te ria, któ re nie są obiek tyw ne,

pro por cjo nal ne i nie dy skry mi na cyj ne. Eu ro pej ski Try bu nał Spra wie dli -

wo ści wska zał, że pra wa mi szcze gól ny mi lub wy łącz ny mi nie są kon ce -

sje, o ile mo że je uzy skać każ dy pod miot, któ ry speł nia obiek tyw ne kry -

te ria, a udzie le nie kon ce sji nie da je kon ce sjo na riu szo wi szcze gól nej po -

zy cji w sto sun ku do po zo sta łych kon ku ren tów (nie ogra ni cza licz by pod -

mio tów ope ru ją cych na ryn ku). 

Ma jąc na uwa dze po wyż sze oko licz no ści pra wa szcze gól ne lub wy -

łącz ne w ro zu mie niu Dy rek ty wy 2004/17/WE cha rak te ry zo wać się bę dą

na stę pu ją cy mi ce cha mi: (i) kon se kwen cją przy zna nia praw szcze gól -

nych lub wy łącz nych jest uzy ska nie przez przed się bior cę szcze gól nej

po zy cji w sto sun ku do in nych przed się bior ców, a rów no cze śnie przy zna -

nie tych praw po wo du je, iż przed się bior stwo pod le ga wpły wo wi wła dzy

pu blicz nej, ja kie go nie ma ona na in ne przed się bior stwa; (ii) upraw nie -

nie pań stwa do przy zna nia praw szcze gól nych lub wy łącz nych pro wa dzi

do mo no po li zo wa nia przez nie w peł ni lub czę ścio wo okre ślo nej dzie dzi -

ny go spo dar ki; (iii) przy zna nie praw szcze gól nych lub wy łącz nych

w istot ny spo sób pro wa dzi do ogra ni cze nia kon ku ren cji na okre ślo nym

ryn ku, a w kon se kwen cji ogra ni czo na zo sta je moż li wość wy ko ny wa nia

tej sa mej dzia łal no ści przez in nych przed się bior ców; oraz (iv) pra wa

szcze gól ne lub wy łącz ne udzie la ne są jed ne mu lub kil ku pod mio tom

w opar ciu o kry te ria, któ re nie są obiek tyw ne, pro por cjo nal ne i nie dy -

skry mi na cyj ne.

Aspek ty pra wa kra jo we go
Po ję cie praw szcze gól nych lub wy łącz nych za war te w art. 3 ust. 2 PZP

ewo lu owa ło w na stęp stwie no we li za cji usta wy Pzp z dnia 7 kwiet -

nia 2006 r. Na mo cy tej no we li za cji, po ję cie praw szcze gól nych lub wy -

łącz nych ogra ni czo no do sy tu acji, w któ rych speł nie nie okre ślo nych od -
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ręb ny mi prze pi sa mi wa run ków uzy ska nia ta kich praw nie po wo du je

obo wiąz ku ich przy zna nia. Wy kład nia gra ma tycz na art. 3 ust. 2 usta wy

Pzp wska zu je, iż do ka te go rii praw szcze gól nych lub wy łącz nych za li -

cza ją się je dy nie pra wa przy zna wa ne w dro dze uzna nia ad mi ni stra cyj ne -

go, któ rych przy zna nie wią że się z za kwa li fi ko wa niem do krę gu pod mio -

tów wy łącz nie upraw nio nych do pro wa dze nia okre ślo nej dzia łal no ści.

W ten spo sób, przez re gla men ta cję pra wa, je dy nie tym pod mio tom, któ -

rym przy zna no pra wo szcze gól ne lub wy łącz ne, słu ży „za strze że nie”

na ich rzecz wy ko ny wa nia okre ślo nej dzia łal no ści. Pra wa do pro wa dze -

nia okre ślo nej dzia łal no ści przy zna ne w dro dze ak tu ad mi ni stra cyj ne go

przez in sty tu cje pań stwo we w ja kiej kol wiek for mie, w tym udzie le nie

kon ce sji, ogra ni czo nej licz bie pod mio tów na pod sta wie obiek tyw nych

i nie dy skry mi na cyj nych kry te riów nie bę dą uwa ża ne za pra wa szcze gól -

ne i wy łącz ne3. Pra wa wy łącz ne lub szcze gól ne wy stę pu ją na to miast tam,

gdzie pań stwo mo no po li zu je, w peł ni lub czę ścio wo, okre ślo ną dzie dzi -

nę go spo dar ki, a nie tam gdzie kon ce sję mo że otrzy mać każ dy, kto speł -

nia okre ślo ne wa run ki usta wo we4.

Cha rak ter praw ny kon ce sji na wy twa rza nie ener gii wy da wa nej przez

Pre ze sa URE nie jest jed nak na grun cie pol skie go pra wa jed no znacz ny.

W tym kon tek ście, na le ży od wo łać się do prze pi sów usta wy o swo bo dzie

dzia łal no ści go spo dar czej („usta wy Sdg) i Pra wa ener ge tycz ne go re gu lu -

ją cych pro ce du rę udzie la nia kon ce sji. Prze pi sy („usta wy Sdg”) wy zna -

cza ją pod sta wo we za sa dy przy zna wa nia kon ce sji, w tym kon ce sji na pro -

wa dze nie dzia łal no ści go spo dar czej w za kre sie wy twa rza nia ener gii

(art. 46 pkt 3 usta wy Sdg). Re gu la cje usta wy Sdg w za kre sie udzie la nia

kon ce sji na wy twa rza nie ener gii uzu peł nia ją prze pi sy Pra wa ener ge tycz -

ne go, któ re wska zu ją w art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. b) i c) przy pad ki, w któ rych

wy twa rza nie ener gii nie wy ma ga uzy ska nia kon ce sji. Usta wa Sdg

w art. 56 ust. 1 za wie ra ka ta log oko licz no ści uza sad nia ją cych po stro nie

or ga nu kon ce syj ne go moż li wość od mo wy udzie le nia kon ce sji lub ogra ni -

cze nia jej za kresu w sto sun ku do wnio sku o udzie le nie kon ce sji. Wa run ki

ja kie mu si speł niać wnio sko daw ca ubie ga ją cy się o udzie le nie kon ce sji

okre ślo ne zo sta ły w art. 33 ust. 1 Pra wa ener ge tycz ne go. Pra wo ener ge -

tycz ne okre śla po nad to w ja kich oko licz no ściach or gan ad mi ni stra cyj ny

mo że od mó wić udzie le nia kon ce sji. Sto sow nie do tre ści art. 33 ust. 3 Pra -

wa ener ge tycz ne go kon ce sja nie mo że być wy da na wnio sko daw cy.

W świe tle przed sta wio nych po wy żej prze pi sów usta wy Sdg i Pra wa

ener ge tycz ne go na le ży stwier dzić, iż oko licz ność, w któ rej pro wa dze nie

dzia łal no ści go spo dar czej po le ga ją cej na wy twa rza niu ener gii uza leż nio -

ne jest od uzy ska nia de cy zji ad mi ni stra cyj nej od or ga nu ad mi ni stra cyj -

ne go, a za tem wy łą czo na jest w od nie sie niu do te go ro dza ju dzia łal no ści

swo bo da go spo dar cza, prze są dza o ko niecz no ści kwa li fi ka cji kon ce sji

ja ko pra wa szcze gól ne go. Usta le nie tej oko licz no ści nie jest jed nak jesz -

cze wy star cza ją ce do prze są dze nia obo wiąz ku sto so wa nia prze pi sów

usta wy Pzp przy za mó wie niach udzie la nych w ce lu wy ko ny wa nia dzia -

łal no ści po le ga ją cej na wy twa rza niu ener gii, jak bo wiem wy ni ka z tre ści

art. 3 ust. 2 usta wy Pzp ko niecz ne jest usta le nie za ist nie nia do dat ko wej

prze słan ki, czy zgod nie z prze pi sa mi Pra wa ener ge tycz ne go speł nie nie

okre ślo nych ty mi prze pi sa mi wa run ków uzy ska nia kon ce sji nie po wo du -

je obo wiąz ku jej udzie le nia. W tym wzglę dzie do pusz czal ne są dwie in -

ter pre ta cje: in ter pre ta cja kon ser wa tyw na i li be ral na.

In ter pre ta cja kon ser wa tyw na
In ter pre ta cja kon ser wa tyw na opar ta jest na twier dze niu, że prze słan ki

po zy tyw ne i ne ga tyw ne udzie la nia kon ce sji na wy twa rza nie ener gii

stwa rza ją nad mier ną uzna nio wość po stro nie Pre ze sa URE i ma ją cha -

rak ter ocen ny. Do ty czy to w szcze gól no ści prze słan ki dys po no wa nia lub

moż li wo ści po zy ska nia od po wied nich środ ków fi nan so wych na dzia łal -

ność kon ce sjo no wa ną (art. 33 ust. 1 pkt 2) oraz prze słan ki po sia da nia od -

po wied nich moż li wo ści tech nicz nych (art. 33 ust. 1 pkt 3)5. Prze słan ki te

nie zo sta ły w Pra wie ener ge tycz nym do sta tecz nie do okre ślo ne, co

w prak ty ce ozna cza znacz ną swo bo dę po stro nie or ga nu kon ce syj ne go co

do za sto so wa nia tych wy mo gów w kon kret nym przy pad ku. Pre zes URE

stwier dza jąc ich speł nie nie dzia ła na za sa dzie uzna nia ad mi ni stra cyj ne -

go, brak jest bo wiem upo waż nie nia do wy da nia prze pi sów wy ko naw -

czych do Pra wa ener ge tycz ne go, któ re okre śla ły by w spo sób obiek tyw -

ny speł nie nie wa run ków prze wi dzia nych przez po wyż sze prze pi sy, m.in.

przez wska za nie kon kret nej kwo ty ka pi ta łu za kła do we go lub kon kret nej

wiel ko ści mi ni mal nej pro duk cji ener gii. Pra wo ener ge tycz ne nie pre cy -

zu je do te go spo so bu we ry fi ka cji przez Pre ze sa URE wia ry god no ści

oświad czeń zło żo nych przez wnio sko daw cę, ko niecz nych ce lem uzy ska -

nia kon ce sji. Ta ka sy tu acja stwa rza Pre ze so wi URE in stru ment umoż li -

wia ją cy mu ar bi tral ny wpływ na okre śle nie ka ta lo gu przed się bior ców

mo gą cych wy ko ny wać dzia łal ność po le ga ją cą na wy twa rza niu ener gii6.

Za strze że nia bu dzi rów nież po zo sta wa nie pod wpły wem wła dzy pu -

blicz nej (Pre ze sa URE) przez kon ce sjo na riu szy, któ rzy mo gą zo stać zo -

bo wią za ni na pod sta wie Pra wa ener ge tycz ne go do świad cze nia usług

sys te mo wych na rzecz ope ra to ra sys te mu prze sy ło we go. Dzia łal ność

ener ge tycz na pod da na jest rów nież dal szym ry go rom, tj. obo wiąz ko wi

ewi den cjo no wa nia kosz tów, obo wiąz kom in for ma cyj nym i spra woz -

daw czym wo bec Pre ze sa URE, obo wiąz kom zwią za nym z pla no wa niem

dzia łal no ści, obo wiąz ko wi kon ty nu owa nia dzia łal no ści po wy ga śnię ciu

kon ce sji. Ry go ry te w spo sób ewi dent ny ogra ni cza ją swo bo dę dzia łal no -

ści w tym ob sza rze.

Pew ne wąt pli wo ści, któ re mo gą po wstać od no śnie bra ku obiek tyw no -

ści prze sła nek udzie le nia kon ce sji, wią żą się z uży tym w art. 50 usta wy

Sdg po ję ciem rę koj mi pra wi dło we go wy ko ny wa nia dzia łal no ści ob ję tej

kon ce sją. Otóż zgod nie z pkt 2 te go ar ty ku łu przed pod ję ciem de cy zji

w spra wie udzie le nia kon ce sji lub jej zmia ny or gan kon ce syj ny mo że do -

ko nać spraw dze nia fak tów po da nych we wnio sku o udzie le nie kon ce sji

w ce lu stwier dze nia, czy przed się bior ca speł nia wa run ki wy ko ny wa nia

dzia łal no ści go spo dar czej ob ję tej kon ce sją oraz czy da je rę koj mię pra wi -

dło we go wy ko ny wa nia dzia łal no ści ob ję tej kon ce sją. Jak pod kre śla się

w dok try nie, rę koj mia pra wi dło we go wy ko ny wa nia dzia łal no ści ob ję tej

kon ce sją nie mo że sta no wić prze słan ki ne ga tyw nej udzie le nia kon ce sji

ze wzglę du na za mknię ty ka ta log prze sła nek od mo wy udzie le nia kon ce -

sji wska za ny w art. 56 ust. 1 usta wy Sdg oraz w Pra wie ener ge tycz ny m7.

In ter pre ta cja li be ral na
Zgod nie ze sta no wi skiem li be ral nym pro wa dze nie dzia łal no ści na pod -

sta wie kon ce sji na wy twa rza nie ener gii nie mie ści się w po ję ciu praw

szcze gól nych lub wy łącz nych w ro zu mie niu Dy rek ty wy 2004/17/WE

oraz usta wy Pzp. Wy ni ka to z fak tu, że ani usta wa Sdg, ani Pra wo ener ge -

tycz ne nie ogra ni cza ją licz by pod mio tów, któ rym kon ce sja na wy twa rza -

nie ener gii mo że być udzie lo na. Usta wo daw ca nie okre śla bo wiem a prio -
ri mak sy mal nej ilo ści pod mio tów mo gą cych uzy skać kon ce sję na wy twa -

rza nie ener gii. Tak więc o udzie le nie kon ce sji mo że ubie gać się nie ogra -

ni czo na licz ba wnio sko daw ców, a pra wo do uzy ska nia kon ce sji po sia da

każ dy wnio sko daw ca, któ ry speł ni okre ślo ne pra wem prze słan ki, zaś od -

mo wa przy zna nia kon ce sji jest do pusz czal na wy łącz nie w enu me ra tyw nie

wy li czo nych przy pad kach. Jak pod kre śla się w li te ra tu rze, je że li w da nym

przy pad ku nie za cho dzi żad na z usta wo wych prze sła nek od mo wy udzie -

le nia kon ce sji, brak jest pod staw do wy da nia de cy zji o od mo wie wy da nia

kon ce sji8. Nie moż na za tem mó wić o ar bi tral no ści Pre ze sa URE. Aby

ustrzec się przed za rzu tem, że Pre zes URE w spo sób dys kre cjo nal ny do -

ko nu je oce ny wnio sków kon ce syj nych, Pre zes URE pu bli ku je na swo jej

stro nie in ter ne to wej in for ma to ry dot. prze sła nek udzie la nia kon ce sji. Pre -

cy zu je w ten spo sób, wpraw dzie nie w for mie po wszech nie obo wią zu ją -

ce go pra wa, ale w for mie nie wią żą cych in struk cji od po wia da ją cych prak -

ty ce Pre ze sa URE w tym za kre sie, ka ta lo gi do ku men tów wy ma ga nych

przy wy stę po wa niu o udzie le nie kon ce sji. Tym sa mym Pre zes URE okre -

śla ja sne re gu ły okre śla ją ce spo sób pro wa dze nia po stę po wa nia. W świe -

tle po wyż sze go ma my do czy nie nia ze swo bod nym, ale zwią za nym prze -

pi sa mi pra wa, za kre sie władz twa ad mi ni stra cyj ne go9. Udzie la nie kon ce -

sji w związ ku z prze słan ka mi jej udzie le nia no si ce chy uzna nio wo ści ad -

mi ni stra cyj nej, ale zwią za nej. Ozna cza to, że speł nie nie usta wo wych

prze sła nek jest za ra zem wa run kiem ko niecz nym, jak i wy star cza ją cym

do udzie le nia kon ce sji 10.

Wśród prze sła nek po zy tyw nych i ne ga tyw nych udzie le nia kon ce sji

za war tych w Pra wie ener ge tycz nym i usta wie Sdg trud no zna leźć ta kie,

któ rych po sia da nie nie by ło by ko niecz ne or ga no wi ad mi ni stra cyj ne mu

dla oce ny za sad no ści przy zna nia kon ce sji z punk tu wi dze nia szcze gól ne -
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go cha rak te ru dzia łal no ści ja ką jest wy twa rza nie ener gii. Za tem trud no

prze słan ki te okre ślić mia nem: nie obiek tyw nych, nie pro por cjo nal nych

oraz dys kry mi na cyj nych. Ta kie sta no wi sko od po wia da rów nież tre ści

art. 6 ust. 1 Dy rek ty wy 2003/54, zgod nie z któ rym w od nie sie niu do bu -

do wy no wych jed no stek wy twór czych pań stwa Unii Eu ro pej skiej wpro -

wa dza ją pro ce du rę udzie la nia ze zwo leń, któ ra bę dzie pro wa dzo na zgod -

nie z obiek tyw ny mi, przej rzy sty mi i nie dy skry mi na cyj ny mi kry te ria mi.

Uzy ska nie kon ce sji nie po wo du je rów nież po wsta nia sto sun ku za leż -

no ści po mię dzy or ga nem pań stwa, a kon ce sjo na riu szem i nie wpły wa

na je go po zy cję na ryn ku, sko ro rów nież in ne za in te re so wa ne pod mio ty,

speł nia ją ce te sa me kry te ria, mo gą się ubie gać o przy zna nie im ta kich sa -

mych upraw nień i pod le ga jąc ta kie mu sa me mu wpły wo wi ze stro ny Pre -

ze sa URE 11.

W świe tle po wyż szych wy ja śnień in ter pre ta cja li be ral na jest bar dziej

uza sad nio na 12. Na to miast wy da je się, iż z udzie le niem praw szcze gól -

nych lub wy łącz nych bę dzie my mie li do czy nie nia w przy pad ku, o któ -

rym mo wa w art. 9i ust. 10 Pra wa ener ge tycz ne go, tj. wy zna cze niem

z urzę du przez Pre ze sa URE w dro dze de cy zji ad mi ni stra cyj nej tzw.

sprze daw cy z urzę du w ro zu mie niu art. 3 pkt 29 Pra wa ener ge tycz ne go.

W ta kim przy pad ku do cho dzi bo wiem do wy da nia wład cze go roz strzy -

gnię cia or ga nu ad mi ni stra cji pu blicz nej o cha rak te rze uzna nio wym i wy -

łą czo na zo sta je moż li wość pro wa dze nia tej dzia łal no ści przez in ne pod -

mio ty, co prze są dza o ist nie niu praw szcze gól nych lub wy łącz nych.

Prak ty ka ryn ko wa
i za gad nie nia pro ble ma tycz ne

Bez wzglę du na za sad ność przy ję cia in ter pre ta cji li be ral nej prze pi sów

usta wy Pzp wy ra żo nej w ni niej szym ar ty ku le, na uwa gę za słu gu je prak -

ty ka na te ry to rium Pol ski przed się biorstw ener ge tycz nych kon tro lo wa -

nych przez in ne pań stwa Unii Eu ro pej skiej. Prak ty ka ryn ko wa po ka zu je,

że ta kie przed się bior stwa po mi mo po sia da nia w Pol sce wa lo ru przed się -

biorstw pry wat nych sto su ją czę sto usta wę Pzp. Przy kła da mi ta kich pod -

mio tów są m.in. Vat ten fall He at Po land S.A. (na le żą cy do gru py Vat ten -

fall kon tro lo wa nej w 100% przez Szwe cję), For tum Po wer and He at Pol -

ska Sp. z o.o. (na le żą cy do gru py For tum kon tro lo wa nej w 50,76% przez

Fin lan dię), Elek tro cie płow nię Kra ków S.A. (na le żą cą do gru py EdF kon -

tro lo wa nej w 84% przez Fran cję) oraz Elek tro cie płow nię Cho rzów

„El cho” S.A. i Elek trow nię Ska wi na S.A. (na le żą ce do gru py CEZ kon -

tro lo wa nej w 69,78% przez Cze chy). Ta ka prak ty ka mo że być opar ta

w szcze gól no ści na biz ne so wej de cy zji, aby unik nąć po ten cjal nych lub

teo re tycz nych ry zyk lub kon se kwen cji zwią za nych z moż li wo ścią przy ję -

cia in ter pre ta cji kon ser wa tyw nej i unie waż nie niem za war tej umo wy, ale

rów nież na obo wiąz kach wy ni ka ją cych z usta wo daw stwa za gra nicz ne go

lub na wy mo gach kor po ra cyj nych lub jest po dyk to wa na in ny mi wzglę da -

mi (np. fi nan so wa nie za mó wie nia na stę pu je w stop niu po wy żej 50% ze

środ ków pu blicz nych po cho dzą cych z bu dże tu unij ne go). Ta ka prak ty ka

wy ni kać mo że rów nież z fak tu, że część przed się biorstw ener ge tycz nych

nie kon tro lo wa nych przez pań stwo pol skie (ale przez pań stwo inne) zo sta -

ła uwzględ nio na w nie wy czer pu ją cych wy ka zach pod mio tów za ma wia ją -

cych w ro zu mie niu Dy rek ty wy 2004/17 sta no wią cych za łącz nik I –X

do Dy rek ty wy 2004/17. Nie jest jed nak ja snym dla cze go pew ne pod mio -

ty zo sta ły wpi sa ne w tych wy ka zach i ja kie jest te go uza sad nie nie praw -

ne 13. Wo bec bra ku im ple men to wa nia Dy rek ty wy 2004/17 do pol skie go

po rząd ku praw ne go w ta ki spo sób, aby usta wa Pzp za wie ra ła wy kaz pod -

mio tów sek to ro wych ob ję tych re żi mem za mó wień pu blicz nych, wy da je

się, że ta kie wy ka zy ma ją cha rak ter wy łącz nie po moc ni czy i uzu peł nia ją -

cy. Ta kie wy ka zy zo sta ły przy go to wa ne przez Ko mi sję Eu ro pej ską

na pod sta wie in for ma cji przed sta wio nych przez od po wied nie pań stwa

Unii Eu ro pej skiej. Ozna cza to, że do ko na na kwa li fi ka cja praw na przed -

sta wia je dy nie oce nę państw Unii Eu ro pej skiej (po twier dzo nych przez

Ko mi sję Eu ro pej ską). Nie pod wa ża to na to miast pod sta wo wej za sa dy, że

do ko ny wa nie kwa li fi ka cji z punk tu wi dze nia za ma wia ją ce go na le ży do -
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ko ny wać w try bie prze pi sów kra jo wych usta wy Pzp in ter pre to wa nych

w zgo dzie z art. 2–7 Dy rek ty wy 2004/17 na pod sta wie zin dy wi du ali zo -

wa nych oko licz no ści spra wy i skon kre ty zo wa ne go pod mio tu.

Ma jąc na uwa dze przy ję tą prak ty kę re ko men do wa nym jest, aby pań -

stwo pol skie w try bie art. 8 Dy rek ty wy 2004/17 do ko na ło ak tu ali za cji

wy ka zu pod mio tów uwzględ nio nych w za łącz ni ku I -X do Dy rek ty -

wy 2004/17 usu wa jąc tym sa mym wszel kie wąt pli wo ści w kon tek ście

za kre su pod mio to we go re żi mu za mó wień sek to ro wych. Wska za nym jest

rów nież, aby kra jo wa izba od wo ław cza i są dy kra jo we ba da ły z na le ży -

tą sta ran no ścią oko licz ność ju rys dyk cji kra jo wej i kom pe ten cji do roz -

strzy ga nia spo rów w szcze gól no ści w sto sun ku do pod mio tów, któ re nie

są zo bo wią za ne do sto so wa nia usta wy Pzp. Im pli ku je to bo wiem, że ta -

kie pod mio ty nie uzy sku ją sta tu su za ma wia ją ce go w ro zu mie niu usta wy

Pzp i nie po win ny ko rzy stać ze szcze gól ne go re żi mu środ ków ochro ny

praw nej prze wi dzia ne go w usta wie Pzp.

Pod su mo wa nie
Przed sta wio na ana li za praw na do ty czą ca prze słan ki pod mio to wej sto -

so wa nia usta wy Pzp pro wa dzi do wnio sku, że in ter pre ta cja li be ral na jest

bar dziej uza sad nio na. Przed się bior stwa ener ge tycz ne pro wa dzą ce dzia -

łal ność po le ga ją cą na wy twa rza niu ener gii elek trycz nej lub cie pła

na pod sta wie kon ce sji wy da nej zgod nie z prze pi sa mi Pra wa ener ge tycz -

ne go, w przy pad ku gdy nie są pol ski mi pod mio ta mi pra wa pu blicz ne go

ani nie po zo sta ją pod do mi nu ją cym wpły wem ze stro ny pol skich pod -

mio tów pra wa pu blicz ne go, nie pod le ga ją obo wiąz ko wi sto so wa nia

prze pi sów Pzp. Wy ni ka to z fak tu, że kon ce sja na wy twa rza nie ener gii

nie sta no wi źró dła pra wa szcze gól ne go lub wy łącz ne go. O kon ce sję

na wy twa rza nie ener gii ma pra wo ubie gać się każ dy pod miot w dro dze

otwar tej pro ce du ry, a or gan ma obo wią zek jej udzie le nia po speł nie niu

okre ślo nych prze sła nek ma ją cych wa lor obiek tyw nych, pro por cjo nal -

nych i nie dy skry mi na cyj nych wa run ków.
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PGE Gór nic two i Ener ge ty ka Kon wen cjo nal na SA to je den z sze ściu

kon cer nów wcho dzą cych w skład naj więk szej fir my ener ge tycz nej w kra -

ju – Pol skiej Gru py Ener ge tycz nej. Przed mio tem dzia łal no ści spół ki jest

wy do by wa nie wę gla bru nat ne go oraz wy twa rza nie i dys try bu cja ener gii

elek trycz nej i cie pła, ob rót ener gią elek trycz ną i cie płem oraz ob rót pa li -

wa mi cie kły mi. Ilość ener gii elek trycz nej wy pro du ko wa nej w 2010 r.

w Gru pie Ka pi ta ło wej PGE wy nio sła 52,7 TWh (w tym PGE GiEK – 43,2

TWh). Moc za in sta lo wa na elek trow ni i elek tro cie płow ni to w GK

PGE 12,2 GW (w tym PGE GiEK 9,1 GW). Wy do by cie wę gla bru nat ne go

w ko pa niach się gnę ło 43,2 mln ton.

Ten pod miot go spo dar czy skła da się z cen tra li i 11 od dzia łów, któ re

znaj du ją się w róż nych mia stach Pol ski, na te re nie ośmiu wo je wództw – są

to ko pal nie wę gla bru nat ne go, elek trow nie kon wen cjo nal ne i elek tro cie -

płow nie. PGE GiEK SA jest naj więk szym pro du cen tem wę gla bru nat ne -

go, któ re go wy do by cie sta no wi 76% w ska li kra ju, a tak że li de rem w pro -

duk cji ener gii elek trycz nej – mo że wy pro du ko wać ok. 40% kra jo wej ener -

gii elek trycz nej. Jej udział w ryn ku dys try bu cji ener gii elek trycz nej wy no -

si 25%. Spół ka jest po nad to lo kal nym do staw cą cie pła w re gio nach, w któ -

rych funk cjo nu ją jej od dzia ły. Za trud nia po nad 21,5 tys. pra cow ni ków, jej

ka pi tał za kła do wy prze kra cza 6.5 mld zł.

Ko pal nia Wę gla Bru nat ne go Beł cha tów jest li de rem pol skie go gór -

nic twa wę gla bru nat ne go (naj więk sza w kra ju ko pal nia od kryw ko wa i jed -

na z naj więk szych w Eu ro pie). Ist nie je po nad 30 lat. Głów nym przed mio -

tem jej dzia łal no ści jest wy do by cie i sprze daż wę gla bru nat ne go. Beł cha -

tow ski wę giel jest naj tań szym pa li wem ener ge tycz nym w Pol sce, z któ re -

go pro du ko wa na jest naj tań sza ener gia w kra ju. Wy do by cie wy no si ok. 33

mln ton wę gla, co sta no wi 50% kra jo we go rocz ne go po zy ska nia te go su -

row ca ener ge tycz ne go (za so by zło ża sza co wa ne są na po nad 1 mld ton).

Ko pal nia Wę gla Bru nat ne go Tu rów wy do by wa i prze twa rza wę giel

bru nat ny i su row ce to wa rzy szą ce oraz je sprze da je. Ist nie je 100 lat, łą czy

tra dy cję z no wo cze sno ścią. Rocz nie wy do by wa ok. 12 mln ton wę gla,

zdej mo wa ne jest w tym cza sie 32 mln m3 na dkła du. Po wierzch nia od kryw -

ki wy no si 2487 ha.

Elek trow nia Beł cha tów wy twa rza ener gię elek trycz ną i cie pło. Pro -

duk cja ener gii elek trycz nej osią gnę ła wiel kość 28,8 TWh, co sta no wi -

ło 18,5% ener gii wy pro du ko wa nej w Kra jo wym Sys te mie Elek tro ener ge -

tycz nym. Jest to naj wyż szy udział w pro duk cji kra jo wej ener gii elek trycz -

nej spo śród wszyst kich jej wy twór ców. Ta elek trow nia ma po nad 55%

udział w kra jo wej pro duk cji ener gii elek trycz nej wy twa rza nej z wę gla bru -

nat ne go. Moc za in sta lo wa na El. Beł cha tów w koń cu 2010 r. wy no si -

ła 5342 MWe (dwa na ście blo ków zmo der ni zo wa nych w la -

tach 1997–2005). W ubr. za koń czo na zo sta ła bu do wa blo ku ener ge tycz ne -

go 858 MW (moc mak sy mal na 910 MW), któ ry speł nia wszyst kie wy ma -

ga nia wy ni ka ją ce z dy rek tyw Unii Eu ro pej skiej w dzie dzi nie emi sji za nie -

czysz czeń do at mos fe ry. 

Elek trow nia Opo le jest naj no wo cze śniej szą w kra ju elek trow nia opa -

la ną wę glem ka mien nym. Pro duk cja ener gii elek trycz nej w 2010 r. osią -

gnę ła 7,6 TWh, co sta no wi 5% ener gii wy pro du ko wa nej w Kra jo wym Sys -

te mie Elek tro ener ge tycz nym. Moc za in sta lo wa na wy no si 1492 MW.

W po ło wie lu te go br. kon sor cjum Raf ako, Po li mek su -Mo sto sta lu i Mo sto -

sta lu War sza wa pod pi sa ło kon trakt na bu do wę dwóch blo ków w tej elek -

trow ni (800–900 MW każ dy, war tość 9,4 mld zł). 

Elek trow nia Tu rów jest elek trow nią ciepl ną, kon den sa cyj ną, blo ko wą

z mię dzy stop nio wym prze grze wem pa ry i za mknię tym ukła dem wo dy

chło dzą cej. Ma za in sta lo wa nych 8 blo ków ener ge tycz nych. Pa li wem pod -

sta wo wym jest wę giel bru nat ny, do star cza ny prze no śni ka mi ta śmo wy mi

z KWB Tu rów. Blo ki nr 5 i 6 współ spa la ją rów nież bio ma sę le śną i rol ną.

Udział pro duk cji ener gii elek trycz nej El. Tu rów w pro duk cji kra jo wej wy -

no sił w 2010 r. ok. 7%, a jej moc się ga ła 1900 MWe (pro duk cja ener gii

elek trycz nej wy nio sła 10145,4 GWh). Zu ży cie wę gla bru nat ne go wy no si -

ło w tym cza sie 9 871 705,6 Mg, a bio ma sy – 114 627,44 Mg. El. Tu rów

jest jed nym z naj no wo cze śniej szych, speł nia ją cym wszyst kie wy mo gi

w dzie dzi nie pa ra me trów eko lo gicz nych Unii Eu ro pej skiej za kła dem pro -

du ku ją cym ener gię elek trycz ną.

Ze spół Elek trow ni Dol na Od ra. W je go skład wcho dzą Elek trow nia

Dol na Od ra w No wym Czar no wie k/Gry fi na oraz miesz czą ce się w Szcze -

ci nie Elek trow nie Po mo rza ny i Szcze cin. Pod sta wo wą ich dzia łal no ścią

jest wy twa rza nie i ob rót ener gią elek trycz ną oraz wy twa rza nie cie pła. Pro -

duk cja ener gii elek trycz nej w 2007 r. osią gnę ła ok. 5 % pro duk cji kra jo wej.

Moc elek trycz na za in sta lo wa na w elek trow niach (da ne z 2010 r.) wy no -

si 1975 MW, moc ciepl na 662 MW, a licz ba ko tłów ener ge tycz nych – 17.

Głów nym pa li wem jest wę giel ka mien ny, wy ko rzy sty wa na jest rów nież

bio ma sa w pro ce sie współ spa la nia. W 2011 r. zo stał od da ny do użyt ku naj -

no wo cze śniej szy i naj więk szy w Pol sce ko cioł o wy so kiej spraw no ści spa -

la nia, wy ko rzy stu ją cy 100% bio ma sy.

Ze spół Elek tro cie płow ni Byd goszcz. W je go skład wcho dzą trzy jed -

nost ki pro duk cyj ne: EC Byd goszcz I za opa tru ją ca w cie pło i ener gię elek -

trycz ną za chod nią i cen tral ną część Byd gosz czy, EC. Byd goszcz II – naj -

więk sza i naj no wo cze śniej sza, sta no wią ca pod sta wo we źró dło za si la nia

mia sta w cie pło i ener gię elek trycz ną. EC Byd goszcz III – szczy to wa, zlo -

ka li zo wa na na te re nie Za kła dów Che micz nych Za chem, or ga ni za cyj nie

wcho dzą ca w skład EC Byd goszcz II. Pod sta wo wą dzia łal no ścią spół ki

jest wy twa rza nie i ob rót ener gię elek trycz ną oraz wy twa rza nie, prze sył

i dys try bu cja cie pła. Pro duk cja ener gii elek trycz nej w 2008 r. wy nio -

sła 680 756 GWh, sto so wa ne pa li wo to wę giel ka mien ny i olej opa ło wy.

Moc osią gal na elek trycz na wy no si 191 MW, ciepl na – 866 MWt, pro duk -

cja cie pła 7 102 171 GJ, licz ba blo ków ener ge tycz nych – 12.

Elek tro cie płow nia Kiel ce jest naj więk szym pro du cen tem ener gii ciepl -

nej dla Kielc. Spół ka pro du ku je ener gię elek trycz ną i cie pło, zaj mu je się

tak że prze sy łem i dys try bu cją cie pła. Jej moc osią gal na wy no si 316 MWt,

pro duk cja cie pła w 2007 r. wy nio sła 1 657 606,6 GJ. W grud niu 2008 r.

ukoń czo no bu do wę blo ku ener ge tycz ne go o mo cy 10,5 MW, któ ry pro du -

ku je ener gię elek trycz ną i ciepl ną w sko ja rze niu z wy ko rzy sta niem bio ma -

sy. EC Kiel ce wy po sa żo na jest w ko cioł WP 140 o mo cy ciepl nej 140

MWt, 5 ko tłów wod nych o łącz nej mo cy ciepl nej 146 MWt, 1 blok ko ge -

ne ra cyj ny skła da ją cy się z ko tła pa ro we go OR 50 opa la ne go wę glem ka -

mien nym, ko tła pa ro we go OS 20 opa la ne go bio ma są, tur bi ny prze ciw -

pręż nej o mo cy 10MWe i sta cji cie płow ni czej o mo cy 30 MWt.

Elek tro cie płow nia Rze szów jest sa mo dziel ną jed nost ką or ga ni za cyj ną

pra cu ją cą w opar ciu o blok ga zo wo -pa ro wy i wę glo we ko tły wod ne.
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Głów nym pro fi lem jej dzia łal no ści jest pro duk cja cie pła na po trze by mia -

sta, a tak że ener gii elek trycz nej. Jej pro duk cja w 2007 r. wy nio sła 496 801

MWh, a cie pła 1 853 111 GJ. Sto so wa ne pa li wo to gaz ziem ny wy so ko me -

ta no wy i wę giel ka mien ny. Moc osią gal na elek trycz na wy no si 101 MW,

a ciepl na – 332,3 MW. Ist nie je 1 blok ener ge tycz ny i 5 ko tłów cie płow ni -

czych. 

Elek tro cie płow nia Lu blin -Wrot ków. Jej pod sta wo wą jed nost ką wy -

twór czą jest blok ga zo wo -pa ro wy pro du ku ją cy ener gie elek trycz ną i cie -

pło w sko ja rze niu z wy ko rzy sta niem ga zu ziem ne go wy so ko me ta no we go

ja ko pa li wa pod sta wo we go. EC jest naj więk szym źró dłem ener gii elek -

trycz nej i ciepl nej na Lu belsz czyź nie. Po sia da naj więk szy blok ga zo wo -

-pa ro wy w Pol sce (moc osią gal na elek trycz na to 231 MW, a ciepl na – 627

MW). Pro duk cja ener gii elek trycz nej w 2010 r. wy nio sła 1 155 500 MWh,

pro duk cja cie pła – 3 481 579 GJ. Prócz ga zu sto so wa nym pa li wem jest

wę giel ka mien ny.

Elek tro cie płow nia Go rzów. W jej skład wcho dzą dwie jed nost ki pro -

duk cyj ne. EC 1, to za kład zbu do wa ny w la tach 50; urzą dze nia EC 1 to

współ pra cu ją ce z blo kiem ga zo wo -pa ro wym tur bo ze spół prze ciw pręż ny

ty pu DDM -55 o mo cy elek trycz nej 5 MW i tur bo ze spół upu sto wo -prze -

ciw pręż ny 3P6 -6 o mo cy elek trycz nej 6 MW. Za kład EC 2 zo stał zbu do -

wa ny w la tach 70. W je go skład wcho dzą 2 ko tły pa ro we OP -140 o jed -

nost ko wej no mi nal nej mo cy ciepl nej 98,4 MW, tur bo ze spół cie płow ni czy

upu sto wo -kon den sa cyj ny TC 32 o mo cy elek trycz nej 32 MW i ko cioł

wod ny WP -70 o mo cy ciepl nej no mi nal nej 81,4 MW. Pod sta wo wą dzia łal -

no ścią przed się bior stwa jest pro duk cja cie pła i ener gii elek trycz nej, Pro -

duk cja ener gii elek trycz nej w 2009 r wy nio sła 640 793 MWh, a cie pła

– 1 748 086 GJ. Moc elek trycz na osią gal na wy no si 97,5 MW, a ciepl na

– 270 MW. EC ma 2 blo ki ener ge tycz ne. Sto so wa ne pa li wo to gaz ziem ny

za azo to wa ny i wę giel ka mien ny.

Elek tro cie płow nia Zgierz roz po czę ła dzia łal ność 1 ma ja 1998 r. ja ko

Ener ge ty ka Bo ru ta Sp. z o.o., tj. ja ko no wy pod miot go spo dar czy wy ło nio -

ny ze struk tur nie ist nie ją cych już Za kła dów Prze my słu Barw ni ków „Bo ru -

ta” SA, w opar ciu o elek tro cie płow nię prze my sło wą. EC. wy twa rza ener -

gię elek trycz ną w ko ge ne ra cji, a od 2008 r. wy twa rza nie cie pła i ener gii

elek trycz nej opar te jest na współ spa la niu wę gla, głów nie bru nat ne go i bio -

ma sy. Fir ma zaj mu je się dys try bu cją i sprze da żą swych pro duk tów. Pro wa -

dzi rów nież po bór i uzdat nia nie wo dy oraz sprze da je wę giel miesz kań com

mia sta i oko lic. EC Zgierz jest pod sta wo wym wy twór cą cie pła dla Zgie rza,

a tak że ener gii elek trycz nej dla Par ku Prze my sło we go Bo ru ta -Zgierz. Po -

sia da 3 ko tły pa ro we: OR 32 zbu do wa ny w la tach 60, moc ciepl na 25 MW,

ko cioł OF -100, za bu do wa ny w 1987 r. ja ko OP -140, w 2003 r. prze bu do -

wa ny na ko cioł z hy bry do wym ukła dem spa la nia z ko mo rą spa la nia py ło -

we go pod ko mo rą spa la nia flu idal ne go, o mo cy ciepl nej 69 MW (obec nie

ko cioł pod sta wo wy) i ko cioł OP -130 – za bu do wa ny w 1967 r., o mo cy

ciepl nej 91 MW (ko cioł re zer wo wy). EC po sia da rów nież 2 tur bo ze spo ły:

nr 1, 16,7 MW (za bu do wa ny w 1967 r.), tur bi na upu sto wa, obec nie ja ko re -

zer wo wa i nr 2, 19,6 MW (za bu do wa ny w 1969 r.), tur bi na upu sto wo -prze -

ciw pręż na, obec nie pod sta wo wa w se zo nie grzew czym. W 2009 r. pro duk -

cja ener gii elek trycz nej wy nio sła 27,2 GWh, a ciepl nej 619 325 GJ. Moc

osią gal na ciepl na wy niosła 160 MWt, a elek trycz na – 32,4 MWe. 

In sta la cja CCS
W od da nym do użyt ku w El. Beł cha tów blo ku ener ge tycz nym 858 MW

wy ko rzy sta ne są naj no wo cze śniej sze i naj lep sze do stęp ne tech no lo gie

oraz świa to we do świad cze nia w dzie dzi nie re ali za cji i wy po sa że nia du -

żych blo ków ener ge tycz nych. In we sty cja ta ma, zda niem PGE GiEK SA,

ogrom ne zna cze nie dla pol skiej elek tro ener ge ty ki, a tak że ma istot ne zna -

cze nie dla utrzy ma nia roz wo ju ca łe go re gio nu beł cha tow skie go i znacz nej

czę ści woj. łódz kie go. Obiekt przy go to wa ny jest rów nież do współ pra cy

z in sta la cją CSS, czy li ma sta tus tzw. CSS Re ady. Bu dzi ona kon tro wer sje

i ostre dys ku sje w świe cie ener ge ty ków, m.in. ze wzglę du na nie do pra co -

wa ne kwe stie tech no lo gicz ne, ogrom ny koszt i osła bie nie mo cy elek trow -

ni, je śli zo sta nie za in sta lo wa na. 

– Od 2009 r. w Elek trow ni Beł cha tów re ali zo wa ne jest no wa tor skie za -
da nie in we sty cyj ne z ob sza ru czy stych tech no lo gii wę glo wych – bu do wa
in sta la cji de mon stra cyj nej wy chwy ty wa nia, trans por tu i geo lo gicz ne go

skła do wa nia dwu tlen ku wę gla (CCS), zin te gro wa nej z no wo wy bu do wa -
nym blo kiem 858 MW – mó wi Be ata Na wrot -Mi ler, rzecz nik pra so wy

PGE GiEK. – Zgod nie z har mo no gra mem za koń cze nie re ali za cji pro jek tu
CCS pla no wa ne jest w 2016 ro ku. Obec nie tech no lo gia CCS nie ma ko -
mer cyj ne go za sto so wa nia w ener ge ty ce, dla te go pro jekt re ali zo wa ny
w Elek trow ni Beł cha tów jest pro jek tem de mon stra cyj nym, któ re go za da -
niem jest oce na i wy ka za nie moż li wo ści za sto so wa nia tech no lo gii CSS
na ska lę prze my sło wą w sek to rze ener ge tycz nym. 

Do daj my że Ko mi sja Eu ro pej ska przy zna ła El. Beł cha tów 180 mln eu -

ro na do fi nan so wa nie de mon stra cyj ne te go pro jek tu. W ro ku 2011 przed -

sta wi cie le kie row nic twa PGE GiEK uczest ni czy li w licz nych mię dzy na ro -

do wych kon fe ren cjach po święco nych te mu pro jek to wi, m.in. w Lon dy nie,

Brin di si we Wło szech, hisz pań skiej Pon fer ra dzie i Ło dzi. Od by ły się tak -

że spo tka nia z miesz kań ca mi Zie mi Łódz kiej w ce lu uzy ska nia spo łecz nej

ak cep ta cji dla pod ziem ne go skła do wa nia CO
2
.

Za mie rze nia
PGE GiEK roz po czę ła tak że pra ce nad no wy mi in we sty cja mi ogła sza -

jąc prze tar gi na no we mo ce wy twór cze w El. Tu rów, elek tro cie płow niach

Byd goszcz i Go rzów (ga zo wo -pa ro wy blok ko ge ne ra cyj ny mo cy od 100

do ok. 140 MWe) i El. Po mo rza ny ((też blok te go ty pu) wcho dzą cej

w skład Ze spo łu Elek trow ni Dol na Od ra. 

W ra mach re ali za cji pro jek tu bu do wy pierw szej w Pol sce elek trow ni ją -

dro wej, w ro ku 2011 r. m.in. pra co wa no nad wstęp nym stu dium wy ko nal -

no ści, roz po czę to wy bór po ten cjal nych lo ka li za cji. Usta lo no, że ba da nia

lo ka li za cyj ne i śro do wi sko we dla tych re ko men do wa nych lo ka li za cji

roz pocz ną się na wio snę 2012 r. Wy bór do ce lo wej lo ka li za cji na stą pi

w 2013 r. We wrze śniu w War sza wie od by ła się kon fe ren cja w kwe stii po -

ten cjal ne go wy bo ru tech no lo gii, w któ rej uczest ni czy ło sie dem firm lub

kon sor cjum firm z Ka na dy, Fran cji, Ame ry ki, Ko rei Płd. i Ja po nii. Uru -

cho mio no po stę po wa nie w ce lu wy bo ru do rad cy tech nicz ne go – in ży nie ra

kon trak tu tj. fir my po sia da ją cej do świad cze nie w przy go to wa niu i za rzą -

dza niu du ży mi pro jek ta mi in we sty cyj ny mi w dzie dzi nie ener ge ty ki ją dro -

wej. W kwe stii fi nan so wa nia pro jek tu ogło szo no prze targ na do rad cę, któ -

ry wy gra ła fir ma KPMG – bę dzie od po wie dzial na m.in. za ana li zę źró deł

i opcji fi nan so wa nia, wy pra co wa nie mo de lu fi nan so wa nia, czy ana li zę po -

ten cjal nych part ne rów biz ne so wych. W paź dzier ni ku 2011 r. zo sta ła za ini -

cjo wa na kam pa nia in for ma cyj no -edu ka cyj na nt. ener ge ty ki ją dro wej pt.

„Świa do mie o ato mie”. W tym ro ku pla no wa ne jest roz po czę cie po stę po -

wa nia prze tar go we go na do staw cę tech no lo gii, za koń cze nie po stę po wa nia

prze tar go we go na in ży nie ra kon trak tu i wy ko naw cę ba dań lo ka li za cyj no -

-śro do wi sko wych, kon ty nu acja prac nad pro jek tem, w szcze gól no ści

w kwe stii bu do wy i re ali za cji mo de lu fi nan so wa nia in we sty cji, roz bu do -

wy ze spo łu pro jek to we go i roz wo ju wła snych kom pe ten cji, dal szej współ -

pra cy z pod mio ta mi za an ga żo wa ny mi w pro jekt i dzia łań ko mu ni ka cyj -

nych, zwłasz cza w re gio nach po ten cjal nych lo ka li za cji elek trow ni ją dro -

wej. Pierw sza elek trow nia ją dro wa o mo cy ok. 3000 MW zo sta nie od da na

przez PGE w ro ku 2025 – wy ni ka z no wej stra te gii Gru py. Do tej po ry

przed sta wi cie le PGE twar do ob sta wa li przy ro ku 2020.

An drzej Uzn  ań ski
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Naj więk szą in we sty cją ener ge tycz ną na Sło -
we nii jest obec nie bu do wa no we go blo ku opa-
la ne go wę glem bru nat nym o mo cy 600 MW
w elek trow ni Šoštanj. Jej wła ści ciel, Ter mo -
elek trar na Šoštanj d.o.o., część prac po dzle cił
fir mie sło weń skiej, któ ra wy ko nu je głów ne pra -
ce żel be to we oraz no wą chłod nię ko mi no wą,
na to miast prze targ na re ali za cję czę ści ko tło -
wej, wraz z re ali za cją bu dyn ku głów ne go no we -
go blo ku, wy grał fran cu ski Al stom. Stwo rzył
kon sor cjum z udzia łem wła snych spół ek
(Al stom   Po wer i Al stom Bo iler Deutsch land),
zde cy do wał też, by do sta wę rusz to wań i ich
mon taż zre ali zo wa ła jed na fir ma. Ogło szo ny
przez Al stom Po wer Sys tems GmbH prze targ
wy grał Ra mi rent Pol ska SA.

– Elek trow nia Šoštanj jest po twier dze niem
uzna nia Ra mi rent ja ko eks per ta w do star cza niu
swo ich roz wią zań dla sek to ra prze my sło we go.
Pro jekt wspie ra na szą stra te gię w ofe ro wa niu
wy spe cja li zo wa nych usług pod czas bu do wy
i utrzy ma nia obiek tów prze my sło wych – ko men -
to wał wy gra nie prze tar gu To masz Wa le wan der,
Se nior Vi ce Pre si dent Ra mi rent Oyj od po wie -
dzial ny za seg ment Eu ro pa Cen tral na.

Gru pa Ra mi rent po wsta ła w Fin lan dii w 1955 r.
Od 10 lat no to wa na na Hel siń skiej Gieł dzie Pa-
pie rów War to ścio wych jest li de rem wśród eu ro -
pej skich firm spe cja li zu ją cych się w wy naj -
mie sprzę tu bu dow la ne go i rusz to wań na ryn ku
w Pół noc nej i Środ ko wej Eu ro pie. Współ pra cu je
z naj lep szy mi na świe cie do staw ca mi sprzę tu,
co gwa ran tu je naj wyż szą ja kość ofe ro wa nych
ma szyn i rusz to wań. W 13 pań stwach eu ro pej -
skich ma 406 punk ty ob słu gi, w któ rych za trud -
nia po nad 3200 pra cow ni ków. W 2011 r. Gru pa
Ra mi rent osią gnę ła war tość sprze da ży na po zio -
mie 650 mln eu ro.

Ra mi rent SA po wstał w 2000 r. i jest naj -
więk szym w Pol sce do staw cą in no wa cyj nych
roz wią zań w za kre sie wy naj mu sprzę tu bu dow -
la ne go i rusz to wań. Ofe ru je wy na jem sprzę tu
bu dow la ne go, pod no śni ków, kon te ne rów,
rusz to wań, po de stów, plat form i dźwi gów.
Do dys po zy cji klien tów są 42 od dzia ły na te re -
nie ca łe go kra ju (naj więk sza sieć od dzia łów

w Pol sce) i spe cjal ne od dzia ły pro jek to we de -
dy ko wa ne kon kret nym in we sty cjom bu dow la -
nym.

Ra mi rent SA, któ re go cen tra la mie ści się
w Szcze ci nie, za trud nia po nad 500 pro fe sjo nal -
nie przy go to wa nych spe cja li stów – eks per tów
z za kre su po szcze gól nych grup sprzę to wych
i wy naj mu. W 2011 r. fir ma po myśl nie prze szła
pro ces cer ty fi ka cji wdro żo nych sys te mów za -
rzą dza nia hi gie ną i bez pie czeń stwem pra cy
PN -N 18001:2004 oraz za rzą dza nia śro do wi -
sko we go zgod nie z nor mą ISO 14000:2004.

W Pol sce naj bar dziej spek ta ku lar ny mi in -
we sty cja mi, w któ rych re ali za cji uczest ni czył
Ra mi rent są: wy bu do wa ny w cią gu au to stra dy
A8 wan to wy Most Rę dziń ski we Wro cła wiu
– naj więk sza w Pol sce kon struk cja na jed nym
py lo nie (te le han dle ry, pod no śni ki, agre ga ty, za -
ple cze kon te ne ro we i in ne) i rusz to wa nia na Sta -
dio nie Na ro do wym w War sza wie. Za tę re ali za -
cję fir ma za ję ła II miej sce i zdo by ła na gro dę
„Srebr ny Ku p lun g” w fi na le III edy cji ogól no -
pol skie go kon kur su „Rusz to wa nie Ro ku”, któ -
re go ce lem jest pro mo cja do brych i bez piecz -
nych prak tyk przy pro jek to wa niu i sta wia niu
kon struk cji z rusz to wań oraz wy ko rzy sty wa nia
no wa tor skich roz wią zań w dzie dzi nie pro duk cji
tech no lo gii mon ta żu. Na to miast jej pra cow nik,
Piotr Ko sik, zdo był na gro dę „Brą zo wy Ku p lun g”
(III miej sce) w ka te go rii Mon ter Ro ku. Po przed -
nio na gro dzo no m.in. kon struk cję rusz to wa nia
do prac an ty ko ro zyj nych czę ści pły wa ją cej plat -
for my wiert ni czej Bed ford Do lphi ne w Gdań skiej
Stocz ni Re mon to wej oraz kon struk cję mo stu
w Pu ła wach.

Obec nie trwa ją pra ce przy bu do wie kom -
plek su miesz kal no -biu ro wo -han dlo wo -usłu go -
wo -re kre acyj ne go Sky To wer we Wro cła wiu
(Ra mi rent do star cza pra cu ją ce na wy so ko ści
po nad 200 m pod no śni ki i in ny nie zbęd ny sprzęt
bu dow la ny – po ukoń cze niu szkla nej ele wa cji
bu dyn ku je go cał ko wi ta wy so kość wy nie sie
212 m, za koń cze nie bu do wy pla no wa ne jest
w li sto pa dzie 2012 r.) i ter mi na lu ga zu skro plo -
ne go LNG w Świ no uj ściu (fir ma za pew nia za si -
la nie elek trycz ne, dźwi gi i wszyst kie za ple cza

biu ro we oraz sprzęt po trzeb ny do wy ko ny wa nia
prac na bu do wie). 

– Na bu do wie w Šoštanj Ra mi rent bę dzie
ge ne ral nym do staw cą usług rusz to wa nio wych
i roz wią zań w za kre sie do stę pu do prac na wy -
so ko ści – pre cy zu je za kres kon trak tu Ma rek
Ja niak, dy rek tor kon trak tu.

– Na plac bu do wy we szli śmy 15 lu te go.
Obec nie przy pro jek cie w Šoštanj za an ga żo-
wa nych jest tyl ko 13 osób, jed nak na prze-
ło mie 2012/2013 za trud nie nie wzro śnie
do 60–70 pra cow ni ków, a w szczy cie, czy li
w przy szłym ro ku, prze wi du je my ich na wet po -
nad 100. Je śli nie bę dzie opóź nień, to bu do wę
opu ści my w kwiet niu 2014 r., na to miast za koń -
cze nie in we sty cji i prze ka za nie w peł ni dzia ła ją -
cej jed nost ki mo cy pla no wa ne jest w li sto pa -
dzie 2014 r.

Rusz to wa nia, mi mo iż nie są in te gral ną czę -
ścią in we sty cji, sta no wią jed nak bar dzo waż ny
i nie zbęd ny ele ment bu do wy. Bez nich nie moż li -
we by ło by wy ko na nie mon ta ży kon struk cji, au -
to ma ty ki czy me cha ni ki blo ku ener ge tycz ne go.
Ra mi rent SA wy bra ny zo stał do tej re ali za cji nie -
przy pad ko wo, w ostat nich la tach fir ma by ła do -
staw cą usług rusz to wa nio wych przy bu do wie
blo ku ener ge tycz ne go w Beł cha to wie. Do świad -
cze nia na by te pod czas tych prac po zwa la brać
oraz wy gry wać fir mie Ra mi rent prze tar gi na ge -
ne ral ną do sta wę usług rusz to wa nio wych dla naj -
więk szych in we sty cji prze my sło wych.

Dla po trzeb in we sty cji w Sło we nii Ra mi rent SA
zde cy do wał otwo rzyć w Sło we nii swój za kład
i od 1 mar ca br. funk cjo nu je na lo kal nym ryn ku
ja ko Ra mi rent SA, Pod ružni ca v Slo ve ni ji. No wa
spół ka bę dzie miej scem pra cy oraz zle ce nio daw -
cą za rów no dla firm i osób z Pol ski jak i Sło we nii,
a być mo że i in nych kra jów Eu ro py.

War to do dać, że za wy ko na nie mon ta żu czę -
ści ci śnie nio wej i ru ro cią gów ko tła dla no we go
blo ku od po wia da opol ski Re mak, któ ry pod pi sał
kon trakt z Al stom Bo iler Deutsch land.

– Po nie waż Ra mi rent SA jest czę ścią Gru py
Ra mi rent, więc je śli bę dzie ta ka ko niecz ność
mo że my li czyć na współ pra cę z in ny mi jej spół -
ka mi. Ozna cza to, że za an ga żo wa nie w Sło we nii
nie prze szko dzi nam w re ali za cji in nych zle ceń
w Pol sce – mó wi Ma rek Ja niak.

Je rzy Bo ja no wicz

Ramirent na Słowenii



ENER GA Elek trow nie Ostro łę ka SA jest obec nie naj więk szym

pro du cen tem ener gii elek trycz nej i cie pła w pół noc no -wschod niej

Pol sce. Spół kę two rzą dwa za kła dy: Elek tro cie płow nia Ostro łę ka

A i Elek trow nia Ostro łę ka B. War to pod kre ślić, że fir ma jest rów -

nież jed nym z pio nie rów pro duk cji ener gii ze źró deł od na wial nych. Udział

bio ma sy w bi lan sie pro du ko wa nej ener gii wy no si 10 proc., a wkrót ce,

dzię ki uru cho mie niu no wych in sta la cji, ma wzro snąć na wet do 30 proc.

Po przez sze ro kie wy ko rzy sta nie te go pa li wa, a tak że re ali zo wa ną od lat

stra te gię re duk cji za nie czysz czeń, dzia łal ność elek trow ni wpi su je się

w naj now sze świa to we tren dy w dzie dzi nie ochro ny śro do wi ska.

Hi sto ria po wsta nia Elek trow ni Ostro łę ka przy po mi na nie co od wiecz -

ny spór o to, co by ło pierw sze – ku ra, czy jaj ko. Zda nia są po dzie lo ne.

Jed ni twier dzą, że elek trow nię wy bu do wa no na po trze by po bli skiej fa -

bry ki pa pie ru i ce lu lo zy. In ni, że by ło do kład nie od wrot nie. Nie za leż nie

od wy ni ku te go spo ru, fak tem jest, że de cy zja o jej bu do wie za pa dła

na po cząt ku lat 50. ubie głe go wie ku. Ja ko pierw szą uru cho mio no elek -

tro cie płow nię (obec nie Elek tro cie płow nia Ostro łę ka A), któ ra w 1956 r.

roz po czę ła pro duk cję ener gii elek trycz nej i cie pła na po trze by miesz kań -

ców mia sta oraz po wsta ją ce go wów czas prze my słu. Roz wój Ostro łę ki

i re gio nu dał im puls do roz bu do wy elek tro cie płow ni, a w kon se kwen cji

do pod ję cia de cy zji o bu do wie no wej elek trow ni za wo do wej. W 1972 r.

zo sta ła od da na do użyt ku i włą czo na do kra jo we go sys te mu ener ge tycz -

ne go Elek trow nia Ostro łę ka B o mo cy 600 MW. W wy ni ku po łą cze nia

obu za kła dów po wstał Ze spół Elek trow ni Ostro łę ka, któ ry do 1998 r.

funk cjo no wał ja ko przed się bior stwo pań stwo we. W lip cu 1998 r. do cho -

dzi do ko mer cja li za cji za kła du i prze kształ ce nia go w jed no oso bo wą

spół kę Skar bu Pań stwa. W stycz niu 2007 r., na sku tek kon so li da cji Kon -

cer nu Ener ge tycz ne go ENER GA SA z Ze spo łem Elek trow ni Ostro łę -

ka SA, po wsta je gru pa ka pi ta ło wa ENER GA.

Pro duk cja
Elek tro cie płow nia Ostro łę ka A do star cza ener gię ciepl ną od bior com

prze my sło wym i ko mu nal nym na ob sza rze ca łe go mia sta. Za kład mo że

wy pro du ko wać mak sy mal nie 320 MWt mo cy ciepl nej oraz 75 MW mo -

cy elek trycz nej. Rocz na pro duk cja ener gii elek trycz nej wy no si 157

GWh, zaś cie pła – 1.449 TJ. Elek tro cie płow nia dys po nu je czte re ma tur -

bo ze spo ła mi współ pra cu ją cy mi z pię cio ma ko tła mi ener ge tycz ny mi,

w tym jed nym flu idal nym o mo cy 35 MW, w ca ło ści przy sto so wa nym

do spa la nia bio ma sy. Do czę ści ko lek to ro wej ko tłow ni jest pod łą czo ny

ko cioł so do wy bę dą cy wła sno ścią fir my Sto ra En so Po land SA. Ener gia

elek trycz na jest wy twa rza na w sko ja rze niu z ener gią ciepl ną i wy pro wa -

dza na na na pię ciu 110 kV i 6 kV. Sze fo wie spół ki nie ukry wa ją, że czas

eks plo ata cji elek tro cie płow ni po wo li do bie ga koń ca. Urzą dze nia

w więk szo ści są prze sta rza łe, a ich ni ska spraw ność po wo du je, że

po 2015 r. prze sta ną speł niać nor my emi sji. Dla te go pla no wa ne jest za -

koń cze nie eks plo ata cji tej czę ści za kła du do koń ca przy szłe go ro ku.

Klien ci mo gą jed nak spać spo koj nie. Trwa ją pra ce nad „ucie płow nie -

niem” Elek trow ni B, co za pew ni kon ty nu ację do staw cie pła dla do tych -

cza so wych od bior ców. Po zwo li rów nież po pra wić efek tyw ność i ogra ni -

czyć emi sję za nie czysz czeń, w tym głów nie CO
2
.

Du żo le piej wy glą da sy tu acja Elek trow ni Ostro łę ka B, któ ra jest je dy -

ną w pół noc no -wschod niej Pol sce elek trow nią sys te mo wą, za pew nia ją -

cą bez piecz ne do sta wy ener gii do kra jo we go sys te mu elek tro ener ge tycz -

ne go. Skła da się z trzech blo ków ener ge tycz nych o mo cy 221 MW, 200

MW i 226 MW. Łącz na moc elek trow ni wy no si 647 MW, co sta no wi nie -

mal 2% mo cy sys te mu elek tro ener ge tycz ne go kra ju. Rocz na pro duk cja

oscy lu je w gra ni cach 3,3 TWh. Wy twa rza na ener gia elek trycz na jest wy -

pro wa dza na na na pię ciu 220 kV (blo ki nr 1 i 2) i 110 kV (blok nr 3). Mi -

mo że po zo sta je w eks plo ata cji od bli sko 40 lat, Elek trow nia B jest w peł -

ni spraw na. Dzię ki grun tow nej mo der ni za cji pod sta wo wych urzą dzeń

uda ło się zwięk szyć jej moc osią gal ną o 47 MW. Wpro wa dzo no no wo -

cze sne sys te my ste ro wa nia i nad zo ru, zmo der ni zo wa no ukła dy na wę gla -

nia, za mon to wa no, jed ną z naj więk szych w kra ju, in sta la cję do po zam -

ły no we go po da wa nia bio ma sy. Dzię ki tym in we sty cjom elek trow nia

speł nia wszyst kie ak tu al ne nor my ochro ny śro do wi ska. Pla no wa ne są

rów nież ko lej ne ulep sze nia, w tym mo der ni za cja ko tłów, któ ra umoż li wi

spa la nie więk szej ilo ści bio ma sy, mo der ni za cja urzą dzeń (na pę dów)

w ce lu zmniej sze nia zu ży cia ener gii elek trycz nej na wła sne po trze by

(bia łe cer ty fi ka ty) i in ne.

Laur zwy cięz cy
Wę giel ka mien ny na dal po zo sta je pod sta wo wym pa li wem wy ko rzy -

sty wa nym do pro duk cji ener gii elek trycz nej i cie pła. Tym nie mniej

ENER GA Elek trow nie Ostro łę ka SA są nie kwe stio no wa nym li de rem

pod wzglę dem pro duk cji ener gii ze źró deł od na wial nych. Po cząt ki wy -

ko rzy sta nia bio ma sy się ga ją koń ca lat. 90. W la tach 1997–1998 w Elek -
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Ostrołęka
stawia na zieloną energię

RY SZARD NIE DZIÓŁ KA, Pre zes
Za rzą du i Dy rek tor Ge ne ral ny
ENER GA Elek trow nie Ostro łę -
ka SA. Jest ab sol wen tem In sty -
tu tu Me cha ni ki Po li tech ni ki Bia -
ło stoc kiej oraz Po dy plo mo wych
Stu diów Me na dżer skich Szko ły
Głów nej Han dlo wej. Me ne dżer
z 20-let nim do świad cze niem.
Do 2007 ro ku kie ro wał fa bry ką
Phi lips Li gh ting Po land S.A.
w Kę trzy nie, któ rą prze pro wa dził

przez pro ces re struk tu ry za cji i pry wa ty za cji. Od po wia dał za licz ne in we -
sty cje, w tym m.in. za bu do wę cen trum kom pe ten cji pro duk cji opraw
oświe tle nio wych. W la tach 2007-2008 re ali zo wał pro jek ty in we sty cyj ne
kon cer nu Phi lips w Pol sce i na Ukra inie. W la tach 2008–2009 w ra mach
Phi lips Con su mer Li fe sty le nad zo ro wał w Ro sji roz wój pro duk cji
na tam tej szy ry nek. Z ENER GA Elek trow nie Ostro łę ka SA jest zwią za ny
od 2009 ro ku.



tro cie płow ni A prze pro wa dzo no mo der ni za cję ko tła nr 4 pod ką tem za -

go spo da ro wa nia od pa dów drzew nych. W 2005 r., przy wspar ciu środ -

ków UE, w Elek trow ni B wy bu do wa no in sta la cję do współ spa la nia bio -

ma sy z wę glem. Na po cząt ku te go ro ku zo sta ła uru cho mio na in sta la cja

do po zam ły no we go po da wa nia bio ma sy do ko tłów w Elek trow ni B, co

po zwo li dwu krot nie zwięk szyć udział te go pa li wa w bi lan sie ener ge tycz -

nym za kła du. Ale na tym nie ko niec. Już te raz po dej mo wa ne są kro ki ma -

ją ce na ce lu zwięk sze nie pro duk cji zie lo nej ener gii. Za cał ko wi cie pio -

nier ski na le ży uznać pro jekt za kła da ją cy kon wer sję jed ne go z blo ków

Elek trow ni B na pro duk cję ener gii w 100 proc. z bio ma sy. W ten spo sób

spół ka sa mo dziel nie wy peł ni wy ma ga nia po li ty ki ener ge tycz nej UE

do 2020 r. do ty czą ce pro duk cji ener gii ze źró deł od na wial nych. Ogrom -

ne za po trze bo wa nie na bio ma sę ro dzi po trze bę od po wied nie go za pew -

nie nia do staw. Elek trow nia po sia da za kład pro duk cyj ny w Sze pie to wie,

a do dat ko wo sta le współ pra cu je z po nad 40 do staw ca mi z re gio nu. Jak

pod kre śla ją sze fo wie spół ki pro duk cja zie lo nej ener gii zna cz nie po pra -

wia jej ren tow ność. 

Wszyst kie in we sty cje spół ki ENER GA Elek trow nie Ostro łę ka są ści -

śle pod po rząd ko wa ne re duk cji za nie czysz czeń me to da mi pier wot ny mi,

a więc ta ki mi, któ re za po bie ga ją ich po wsta wa niu w źró dle. Cho dzi o

przede wszyst kim sto so wa nie tzw. zie lo nych pa liw. Oprócz już wspo -

mnia nych, jed ną z naj waż niej szych in we sty cji pro eko lo gicz nych by ła

bu do wa w 2008 r. in sta la cji od siar cza nia spa lin w Elek trow ni Ostro łę ka

B. Rów nie waż ne by ło wpro wa dze nie sys te mu mo ni to rin gu za nie czysz -

czeń oraz mo der ni za cja elek tro fil trów. Wśród pla no wa nych in we sty cji

zwią za nych z do sto so wa niem za kła du do norm ochro ny śro do wi ska wy -

pa da wy mie nić bu do wę in sta la cji oda zo to wa nia spa lin, któ ra po win na

za koń czyć się do koń ca 2014 r. oraz dal szą mo der ni za cję skła do wi ska

po pio łów Łęg.

Po pra wa efek tyw no ści
Ostat ni rok przy niósł istot ne zmia ny w funk cjo no wa niu elek trow ni.

Po prze pro wa dze niu pro gra mu do bro wol nych odejść i wy dzie le niu

usług re mon to wych do od ręb nej spół ki (w ra mach pro gra mu kon so li da -

cji tych usług w gru pie ka pi ta ło wej ENER GA), za trud nie nie zmniej szy -

ło się o jed ną trze cią (z ok. 990 do 660 osób). Re duk cja za ło gi by ła ko -

niecz na, po nie waż elek trow nia mia ła je den z naj niż szych wskaź ni ków

efek tyw no ści mie rzo ny w ilo ści za trud nio nych na 1 MW mo cy za in sta -

lo wa nej.

– Chciał bym w tym miej scu pod kre ślić, że pro jek ty te zo sta ły zre ali zo -
wa ne z peł nym re spek to wa niem praw pra cow ni czych i związ ko wych,
w tym szcze gól nie wy ni ka ją cych z ukła du zbio ro we go pra cy i umo wy
spo łecz nej – za zna cza Ry szard Nie dziół ka, Pre zes Za rzą du ENER GA

Elek trow nie Ostro łę ka SA. – Pla nu je my dal sze ana li zy efek tyw no ścio we
i roz wa że nie,, out so ur cin gu” in nych usług ser wi so wych. Pra gnę
przy tym do dać, że kom pe ten cje pra cow ni ków pod wzglę dem zna jo mo ści
pro ce sów tech no lo gicz nych oce niam bar dzo wy so ko.

Zda niem władz spół ki obec ne zmia ny or ga ni za cyj ne po zwo lą na do -

sto so wa nie fir my do naj now szych stan dar dów za rzą dza nia, ja kie obo -

wią zu ją w kra ju i za gra ni cą, a tak że na po lep sze nie wskaź ni ków efek -

tyw no ści i wy ko rzy sta nia po sia da nych za so bów. Sło wem, uspraw nią jej

funk cjo no wa nie.

No wa elek trow nia
Bu do wa no wych mo cy wy twór czych jest jed nym z naj bar dziej pa lą -

cych pro ble mów, przed ja ki mi stoi pol ska ener ge ty ka, a w kon se kwen cji

ca ła go spo dar ka. Ro sną ce za po trze bo wa nie na ener gię po wo du je, że mo -

der ni za cja sta rych jed no stek już nie wy star cza. Trze ba, i to pil nie, bu do -

wać no we, do dat ko we mo ce. Wy da je się, że obec na stra te gia gru py

ENER GA wy cho dzi na prze ciw tym ocze ki wa niom. W ostat nim cza sie

zo sta ło za ini cjo wa nych kil ka na ście zu peł nie no wych in we sty cji w bu do -

wę źró deł wy twa rza nia, za rów no kon wen cjo nal nych o ni sko emi syj nych

pa ra me trach, jak i od na wial nych, o łącz nej mo cy ok. 2200 MW. War tość

tych pro jek tów jest sza co wa na na ok. 15 mld zł. Do naj bar dziej za awan -

so wa nych na le ży bu do wa no we go blo ku w elek trow ni Ostro łę ka o mo -

cy 1000 MW. Prze wi du je się, że no wa jed nost ka bę dzie pro du ko wać

oko ło 7,2 tys. GWh ener gii elek trycz nej rocz nie, czy li ty le ile zu ży wa ją

obec nie ta kie mia sta jak Kra ków, czy Po znań. Do pro duk cji ener gii

(a tak że cie pła) bę dzie wy ko rzy sty wa ny wę giel ka mien ny z do dat kiem

bio pa liw. W tej chwi li pro jekt znaj du je się na eta pie wy bo ru wy ko naw -

cy, któ re go po win ni śmy po znać w dru giej po ło wie ro ku. Wśród po ten -

cjal nych zwy cięz ców są czte ry kon sor cja: 1) Al stom, 2) PBG i Ra fa -

ko, 3) Po li mex -Mo sto stal i Hi ta chi oraz 4) Shan ghai Elec tric. W ostat -

nich dniach wy bra no in ży nie ra kon trak tu bu do wy, któ rym zo sta ła fir ma

ILF CON SUL TING EN GI NE ERS Pol ska. In we sty cja, któ rej war tość

sza co wa na jest na oko ło 7 mld zło tych, bę dzie fi nan so wa na z kre dy tu in -

we sty cyj ne go (kon sor cjum ban ków) i środ ków wła snych. Pla no wa ne

od da nie elek trow ni do użyt ku prze wi dzia ne jest na prze ło mie 2016

i 2017 r. Za re ali za cję ca łe go pro jek tu od po wia da po wo ła na w tym ce lu

spół ka Elek trow nia Ostro łę ka SA.

– Jest to bar dzo waż na in we sty cja z punk tu wi dze nia sta bil no ści kra -
jo we go sys te mu ener ge tycz ne go – oce nia Ro man Pion kow ski, Pre zes

Za rzą du Elek trow nia Ostro łę ka SA. – Pro szę pa mię tać, że Elek trow nia
w Ostro łę ce jest je dy ną elek trow nią sys te mo wą w tej czę ści kra ju. No wy
blok po pra wi za tem bez pie czeń stwo ca łe go sys te mu, za pew nia jąc do dat -
ko wą pro duk cję ener gii elek trycz nej dla ro sną cych po trzeb go spo dar ki.
Po za tym, bę dzie miał ogrom ne zna cze nie dla mia sta i re gio nu, gdzie dy -
na micz nie roz wi ja ją się usłu gi, prze mysł drzew no -pa pier ni czy, pro duk -
cja ma te ria łów bu dow la nych oraz prze twór stwo rol no -spo żyw cze.

Py ta ni o kie run ki roz wo ju ener ge ty ki, przed sta wi cie le obu spół ek pod -

kre śla ją po trze bę dy wer sy fi ka cji pro duk cji ener gii w opar ciu o wła sne

za so by. Wę giel, któ ry był do tych czas na szym pod sta wo wym su row cem

ener ge tycz nym, po wo li ustę pu je miej sca in nym no śni kom, ta kim jak

gaz. Do brym te go przy kła dem są pla no wa ne blo ki ga zo wo -pa ro we w EC

Sta lo wa Wo la i EC Byd goszcz, a tak że pla ny w tym za kre sie Ener ga SA.

Udział ener gii elek trycz nej pro du ko wa nej z in nych źró deł bę dzie za tem

sys te ma tycz nie rósł, co wca le nie ozna cza, że zmniej szy się zu ży cie wę -

gla. Trze ba bo wiem pa mię tać, że jed no cze śnie bę dzie ro sło za po trze bo -

wa nie go spo dar ki na ener gię elek trycz ną.

To masz Uznań ski
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RO MAN PION KOW SKI, Pre zes
Za rzą du Elek trow nia Ostro łę -
ka SA, dok tor na uk eko no micz -
nych. Jest Ab sol wen tem Wy dzia -
łu Elek tro ni ki Po li tech ni ki Gdań -
skiej. Me ne dżer z 25-let nim do -
świad cze niem. Od 1991 ro ku
zwią za ny z sek to rem elek tro -
ener ge tycz nym. Peł nił czo ło we
funk cje me ne dżer skie w kra jo -
wych spół kach ener ge ty ki za wo -
do wej w Gdań sku, Ło dzi i Płoc -

ku, kie ru jąc du ży mi pro ce sa mi re struk tu ry za cyj ny mi, m.in. or ga ni za cją
ob ro tu ener gią elek trycz ną i wy dzie le niem OSD. Ak tyw ny uczest nik sto -
wa rzy szeń bran żo wych.



Ener go pro jekt –War sza wa po wstał ja ko Eks po zy tu ra War sza wa
– Biu ra Pro jek tów Ener ge tycz nych Ener go pro jekt, z sie dzi bą
w War sza wie, Przed się bior stwo Pań stwo we w 1949 r. W na stęp -
nych la tach kil ka krot nie zmie niał na zwę, by w pierw szych la -

tach trans for ma cji ustro jo wej pań stwa, w mar cu 1994, w ra mach pry -
wa ty za cji, prze kształ cić się w spół kę pra cow ni czą, li czą ca obec nie
ok. 230. ak cjo na riu szy i osta tecz nie przy jąć na zwę Ener go pro jekt -
-War sza wa SA. 

Li der w dzie le pro jek to wa nia
W okre sie po nad 60. let niej dzia łal no ści fir ma za pro jek to wa ła obiek -

ty ener ge tycz ne o łącz nej mocy elek trycz nej za in sta lo wa nej po nad 23
tys. MW i ciepl nej osią gal nej po nad 12 tys. MW obej mu ją cych po -
nad 200 blo ków ener ge tycz nych, ko tłów i tur bo ze spo łów w elek trow -
niach, elek tro cie płow niach i cie płow niach zlo ka li zo wa nych w kra ju
i za gra ni cą (w tym: In die, Tur cja, Ru mu nia, b. Ju go sła wia, Gre cja,
b. Cze cho sło wa cja, ostat nio Bia ło ruś, Li twa i Re pu bli ka My na mar). 

Od 2000 r. głów nym za kre sem dzia łal no ści pro jek to wej jest peł nie -
nie funk cji Do rad cy Tech nicz ne go In we sto ra i pro jek tan ta Ge ne ral ne -
go Re ali za to ra EPC wy bra nych in sta la cji tech no lo gicz nych i obiek tów
bu dow la nych. Efek tem tych dzia łań są blo ki ga zo wo -pa ro we w:
EC Lu blin -Wrot ków (moc elek trycz na 235 MW i ciepl na 150 MW),
EC Rze szów (moc elek trycz na 101 MW i ciepl na 76 MW), EC Go rzów
(moc elek trycz na 50 MW) i MPEC Tar nów (moc elek trycz na 3,73 MW
i ciepl na 10 MW) oraz pierw sze w Pol sce blo ki wę glo we na pa ra me try
nad kry tycz ne: Pąt nów II (464 MW) i Beł cha tów 14. blok (858 MW).

Je go dzie łem są elek trow nie wod ne. Od po cząt ku swe go ist nie nia
przed się bior stwo roz wi nę ło pro jek to wa nie tych elek trow ni, ja ko od na -
wial nych źró deł ener gii. Bli sko 85% mo cy za in sta lo wa nej w pol skiej
hy dro ener ge ty ce po wsta ło wg je go pro jek tów.

Do daj my, iż na pod sta wie stu diów, ana liz, kon cep cji i pro jek tów fir -
my zre ali zo wa no sys te my i sie ci cie płow ni cze dla ta kich du żych miast
jak: War sza wa, Kra ków, Łódź, Gdańsk, Bia ły stok, Byd goszcz, To ruń,
Po znań, Ra dom, Szcze cin, Wro cław i śred nich ta kich jak m.in. Gru -
dziądz, Mie lec, Ostro łę ka, Olsz tyn, El bląg, Bo ga ty nia, Ka lisz, Tu rek. 

Pro fe sjo nal ny kon sul ting
Sto łecz ny Ener go pro jekt, ja ko fir ma kon sul tin go wo -in ży nie ryj na,

uczest ni czy w pra cach zwią za nych z od two rze niem i zwięk sze niem
mo cy za in sta lo wa nej w pol skim sek to rze elek tro ener ge tycz nym.
W ostat nich la tach świad czył licz ne usłu gi kon sul tin go we do ty czą ce
pla no wa nych no wych blo ków ener ge tycz nych o mo cy elek trycz nej
od 400 MW do ok. 1100 MW i stra te gii roz wo ju ist nie ją cych obiek tów
ener ge tycz nych w per spek ty wie na stęp nych 20–25 lat. 

I tak kon sul ting tech nicz ny obej mu je stu dia, ana li zy, kon cep cje
tech nicz no -eko no micz ne dla elek trow ni ciepl nych, elek tro cie płow -
ni i ko tłow ni, kon cep cje pro gra mo wo -prze strzen ne, fe asi bi li ty i op -
por tu ni ty stu dy, ma ster pla ny i pla ny stra te gicz ne oraz stu dia, ana -
li zy i kon cep cje tech nicz no -eko no micz ne sys te mów i sie ci cie płow -
ni czych, pro gra my ener ge tycz ne i kon cep cje za opa trze nia w cie pło,
ener gię elek trycz ną i gaz miast i gmin oraz ener ge ty kę wod ną. 

Kon sul ting eko no micz no -fi nan so wy to biz nes pla ny, ana li zy eko -
no micz no -fi nan so we, pro jek cje fi nan so we, wnio ski kre dy to we oraz
mo ni to ro wa nie i roz li cza nie in we sty cji. Z ko lei kon sul ting z za kre -
su ochro ny śro do wi ska to ra por ty o od dzia ły wa niu śro do wi ska wy -
ko ny wa ne dla po trzeb uzy ska nia de cy zji o wa run kach za bu do wy,
de cy zje o usta le nie lo ka li za cji in we sty cji ce lu pu blicz ne go i po zwo -
le nia na bu do wę: obiek tów ener ge tycz ne go spa la nia pa liw (np. bu -
do wa, roz bu do wa, mo der ni za cja), skła do wisk od pa dów pa le ni sko -
wych, li nii prze sy ło wych ener gii elek trycz nej i sie ci ciepl nych, elek -

trow ni wod nych, obiek tów hy dro tech nicz nych (uję cia, zbior ni ki,
sztucz ne sys te my za si la nia), oczysz czal ni ście ków, sta cji i baz pa liw,
li nii pro duk cyj nych do pro duk cji bio pa liw, spa lar ni od pa dów itp.
Ten kon sul ting obej mu je po nad to wnio ski o wy da nie po zwo le nia
zin te gro wa ne go, ana li zy i ope ra ty: w dzie dzi nie ochro ny po wie -
trza, wod no -praw ne w dzie dzi nie go spo dar ki wod no -ście ko wej,
w dzie dzi nie go spo dar ki od pa da mi (w cza sie bu do wy, eks plo ata cji
i li kwi da cji) oraz ana li zy i oce ny ha ła su, a tak że za gro żeń śro do wi -
sko wych dla po trzeb pry wa ty za cyj nych, ana li zy opty ma li za cyj ne
ukła dów chło dze nia, pro jek ty mo ni to rin gu śro do wi ska, ana li zy po -
-re ali za cyj ne, oce ny i ana li zy śro do wi sko we dla za ło żeń i pro gra -
mów ener ge tycz nych, ze wska za niem ko rzy ści eko lo gicz nych
przy ra cjo na li za cji go spo dar ki ener gią.

Do daj my do tych wy li czeń, iż Ener go pro jekt -War sza wa ja ko biu ro
pro jek to we wy ko nu je wie lo bran żo wą do ku men ta cję tech nicz ną we
wszyst kich jej fa zach, zgod nie z pol ski mi i eu ro pej ski mi nor ma mi
i stan dar da mi pro jek to wa nia. Co wię cej w ra mach ge ne ral nej re ali za cji
in we sty cji (funk cja EPC Con trac tor) ofe ru je peł ną usłu gę w za kre sie
pro jek to wa nia, do staw, wy ko naw stwa ro bót bu dow la no -mon ta żo -
wych, aż do wszel kich czyn no ści związa nych z od bio rem, uru cho mie -
niem i prze ka za niem do eks plo ata cji go to we go obiek tu.

– Ka pi ta ły wła sne Spół ki wy no szą po nad 14 mln zł, przy cho dy rocz -
ne w mi nio nych la tach oscy lo wa ły od 44 mln zł do 120 mln zł, róż ni ca
wy ni ka z przy cho dów z ty tu łu re ali za cji in we sty cji – mó wi An drzej Pa -
try cy, pre zes za rzą du i dy rek tor Ener go pro jek tu -War sza wa SA.  – Za -
trud nia my 208 osób, w tym 150 in ży nie rów wśród nich są spe cja li ści
od re ali za cji in we sty cji, są tak że tech no lo dzy, me cha ni cy, elek try cy, au -
to ma ty cy, ar chi tek ci, kon struk to rzy in sta la to rzy, hy dro tech ni cy, dro go -
wcy oraz spe cja li ści w dzie dzi nie ochro ny śro do wi ska i eko no mii. W za -
kre sach nie ob ję tych spe cjal no ścią fir my ko rzy sta my z po mo cy pod wy -
ko naw ców. Za ła ma nie ryn ku zle ceń mia ło miej sce w la tach 90. i w la -
tach 2002–2004, od ro ku 2005 na stą pi ła sta bi li za cja ryn ku, na to miast
obec nie ocze ku je my du że go wzro stu za po trze bo wa nia na świad czo ne
przez nas usłu gi.

Sło wo o elek tro ener ge ty ce
Po trze by in we sty cyj ne pol skiej ener ge ty ki są ogrom ne, to ba nal -

na praw da, o któ rej wie dzą nie tyl ko spe cja li ści.
– Nie wie my kie dy w rze czy wi sto ści pro gram ener ge tycz ny ru szy

– za uwa ża pre zes Pa try cy.  – Ja kie są per spek ty wy pol skiej ener ge ty ki?
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Doświadczenie i przyszłość

Mgr inż. AN DRZEJ PA TRY CY
pra cu je w „Ener go pro jek cie” od
1974 ro ku. Pro jek to wał naj więk -
sze w kra ju elek trow nie: Beł cha -
tów, Po ła niec, Ko zie ni ce, Pąt -
nów, Ada mów, Ko nin oraz elek -
tro cie płow nie: w War sza wie, Ło -
dzi, Trój mie ście, Bia łym sto ku,
Lu bli nie i wie le in nych obiek tów
w tym rów nież Elek trow nię Ją -
dro wą w Żar now cu. Prze szedł
wszyst kie szcze ble za wo do we

od sta no wi ska asy sten ta pro jek tan ta do pre ze sa spół ki. Zaj mo wał się
za wo do wo: pla na mi ge ne ral ny mi, kom pu te ry za cją, stu dia mi lo ka li za cyj -
ny mi, sys te ma mi cie płow ni czy mi, ze sta wie nia mi na kła dów in we sty cyj -
nych i ana li za mi eko no micz no -fi nan so wy mi. Wy kła dał na SGH, jest au -
to rem wie lu ar ty ku łów, re fe ra tów i pu bli ka cji. Od czerw ca 2000 r.
do dnia dzi siej sze go peł ni funk cję pre ze sa za rzą du Ener go pro jekt -War -
sza wa SA ukie run ko wu jąc jej dzia łal ność w trzech pod sta wo wych za -
kre sach: pro jek to wa nie, do radz two i ge ne ral na re ali za cji in we sty cji. 



Otóż przyj mu je się mo de lo wo zwy kle 240–300 tys. go dzin pra cy blo ku
ener ge tycz ne go, sło wem po 40–50 la tach na le ży je wy bu rzyć i zbu do -
wać no we (w mię dzy cza sie zwy kle po 20 la tach blo ki po win ny być mo -
der ni zo wa ne – w ce nie ok. 30 proc. war to ści od two rze nio wej). Naj wyż -
szy czas za my kać blo ki po wsta łe w la tach 60. i 70. i bu do wać no we. Je -
że li nie bę dzie nas w peł ni na to stać, to trze ba się ra to wać mo der ni zu -
jąc sta re, co mo że być per sal do nie opła cal ne ze wzglę du na wy mo gi
śro do wi sko we. Spraw ność sta rych blo ków wy no si 34–37 proc., a no -
wych, na pa ra me try nad kry tycz ne – 42–46 proc. W Eu ro pie za chod niej
stoi 11 tys. MWe nie od da nych do użyt ku z po wo du wa dli wej sta li z ja -
kiej zbu do wa no ko tły – one ciek ną, nie moż na ich uru cho mić. Pod no -
sze nie spraw no ści też ma swo je gra ni ce i wy ma ga pro fe sjo na li zmu. 

Py tam sze fa war szaw skie go Ener go pro jek tu o kwe stię bez pie czeń -
stwa ener ge tycz ne go kra ju. W od po wie dzi stwier dza, że trze ba bu do -
wać no we blo ki wę glo we i roz wi jać ener ge ty kę wod ną, któ ra, jak mó -
wi, z nie zna nych mu przy czyn jest u nas nie lu bia na. I do da je: Ma my
wy ko rzy sta ne tech nicz nie 16% za so bu ener ge tycz ne go rzek, a Fran -
cu zi 100%. Żal tej ener gii, któ ra bez pow rot nie ucie ka do mo rza.
W przy pad ku farm wia tro wych rocz ny czas ich wy ko rzy sta nia się -
ga 1200 go dzin, a w ro ku ma my 8 700 go dzin. Mu si my oszczę dzać
ener gię i to ro bi my, ale z wie lu urzą dzeń elek trycz nych nie spo sób
zre zy gno wać. Po win ni śmy rocz nie od da wać ok. 1000 MW mo cy, ale
te go nie ro bi my. To pro sty ra chu nek: je że li ma my za in sta lo wa ne 30
tys. MW to trze ba by rocz nie bu do wać 1000 MW, że by od two rzyć
te 30 tys. na na stęp ne 30 lat. Ma my obec nie 35 tys. MW, czy li co naj -
mniej 700–800 MW po win ni śmy rocz nie od da wać, że by utrzy mać
stan po sia da nia, nie mó wiąc o roz wo ju. Je śli te go nie zro bi my, to bę -
dzie my pła ci li Unii Eu ro pej skiej ka ry za emi sję ga zów cie plar nia -
nych. Czar ne chmu ry już wi szą nad pol ską ener ge ty ką. Co ma my
obec nie no we go? No we blo ki w elek trow niach: Opo le, Tu rów, Pąt -
nów, Ła gi sza, Opo le i Beł cha tów. 

Je że li nie bę dzie no wych in we sty cji to gro zi nam „czar ny” sce na -
riusz, ale nikt nie chce te go słu chać, a mia no wi cie: pod no sze nie ce ny
ener gii elek trycz nej i au to ma tycz ny spa dek na nią za po trze bo wa nia.
Jed nak oszczęd ność ener gii też ma swo je gra ni ce, od kąd zło ty stał się
pie nią dzem wy mie nial nym to wszy scy oszczę dza ją. Znam oso by, któ -
re już dzi siaj sie dzą przy jed nej ża rów ce. Je śli cho dzi o zu ży cie ener gii
to nie wi dzę roz rzut no ści. Oczy wi ście zbyt wy so ka jej ce na mo że do -
pro wa dzić do upad ku czę ści za kła dów prze my sło wych i wzro stu bez -
ro bo cia. To jest bar dzo groź na per spek ty wa, stąd trze ba zro bić wszyst -
ko aby te go „czar ne go” sce na riu sza unik nąć. 

Co do ener ge ty ki ją dro wej to trze ba ją bu do wać, to swo isty obo wią -
zek, je śli po waż nie mó wi my o ogra ni cze niu emi sji CO2 i in nych ga -
zów. Wy bu do wa nie blo ku 1000 MW po wo du je, że mo że pra co -
wać 4000 MW w sta rej tech no lo gii i re du ku je my emi sję CO2 o 20%,
a je śli po wsta ną dwa blo ki po 1500 MW to mo że my po zo sta wić, we -
dle po wyż szej za sa dy, 12 tys. MW. A co do pro te stów eko lo gów to

pro po nu ję wy łą czyć im świa tło, by ży li w zgo dzie z na tu rą. Trze ba
rzecz ja sna chro nić śro do wi sko, nie mniej tak jak to jest wi dzia ne
w Eu ro pie, każ da in we sty cja zwią za na jest z ja kimś uszczerb kiem
w śro do wi sku. Zrów no wa że nie po trzeb cy wi li za cji oraz wy ma gań
śro do wi ska po win no na stę po wać w dro dze kom pro mi su eko lo gów
i in ży nie rów i być roz wią zy wa ne za po mo cą in we sty cji kom pen sa cyj -
nych w na tu ral ne śro do wi sko, np. wy bu do wać sztucz ną wy spę, czy
za le sić ob sza ry wo kół no wej in we sty cji, to nie są wiel kie kosz ty, któ -
re ob cią ży ły by in we sty cję. 

By li śmy ge ne ral nym pro jek tan tem Elek trow ni Ją dro wej w Żar now -
cu. Obec nie dys po nu je my ka drą ok. 30. pro jek tan tów, któ rzy ukoń czy -
li stu dia z dzie dzi ny ener ge ty ki ją dro wej. Ja ko je dy ne w Pol sce biu ro
pro jek tów by li śmy ty po wa ni do dal szych prac przy pro jek to wa niu
ener ge ty ki ją dro wej i nie speł ni li śmy wa run ków in we sto ra wy ma ga -
nych w prze tar gu do peł nie nia ro li je go do rad cy tech nicz ne go i lo ka li -
za cyj ne go. Za tem mo że my li czyć je dy nie na ewen tu al ne pod wy ko -
naw stwo. Nie są dzę by pierw sza elek trow nia ją dro wa ru szy ła we dle
pla nów w ro ku 2020. Bar dziej re ali stycz ny jest rok 2022. 

Tech no lo gię se kwe stra cji, trans por tu i za tła cza nia pod zie mię CO2

tzw. CCS – An drzej Pa try cy, ja ko oby wa tel i in ży nier, uwa ża za
„zbrod nię”. Ob ni że nie spraw no ści elek trow ni na za si le nie w ener gię
in sta la cji CCS po wo du je bez pro duk tyw ne zwięk sze nie zu ży cia cięż -
ko po zy ska ne go i kosz tow ne go pa li wa. Ja ko in ży nie ro wie dba my
o każ dy uła mek pro cen tu spraw no ści elek trow ni, a tu tra ci my ją bez -
pro duk tyw nie, skła du jąc do te go tru ją cy gaz w zbior ni kach pod ziem -
nych, bez gwa ran cji ich bez ter mi no wej szczel no ści. UE wpro wa dzi ła
obo wią zek wdro że nia in sta la cji CCS dla no wych in we sty cji i z tym
nie ste ty bę dzie my się mu sie li zmie rzyć. W tym kon tek ście po ja wia się
pro blem ku po wa nia przez pol ską ener ge ty kę li mi tów emi sji CO2 i pro -
duk cja ener gii przez ist nie ją ce blo ki lub ko niecz ność bu do wy no wych
blo ków, jed nak z nie roz po zna ną do koń ca tech no lo gią CCS. Pierw -
szym obiek tem w kra ju re ali zu ją cym przy udzia le środ ków unij nych
pro gram bu do wy in sta la cji CCS jest Elek trow nia Beł cha tów. Cze ka -
my na do świad cze nia.

Po stu lat pre ze sa
Ener go pro jekt -War sza wa SA to fir ma o wiel kim do rob ku, nie mniej -

szym do świad cze niu i jest fir mą pol ską... Po słu chaj my jej pre ze sa:
– Ma rzy mi się, że by na si klien ci więk szą uwa gę po świę ca li ro dzi -

mym fir mom i pro jek tan tom, a praw ni cy by dą ży li do zmia ny usta wy
o za mó wie niach pu blicz nych. Dzi siaj nie je ste śmy w sta nie wy ko nać
żad ne go in no wa cyj ne go pro jek tu, bo wszę dzie trze ba się wy ka zać re fe -
ren cja mi. Nie ma jąc re fe ren cji na pro jek to wa nie no we go pro duk tu lub
sta re go bo czas mi nął, je ste śmy zmu sze ni do two rze nia kon sor cjów,
uczest ni cze nia w ukła dzie pod wy ko naw cy, tak nie po win no się dziać.
Je że li fir ma dzia ła na ryn ku po nad 60 lat i to co wy ko na ła spraw nie
dzia ła, to czy mu si przed sta wiać re fe ren cje? Je że li nie po tra fi my te go
sa mi za pro jek to wać, to dla wła sne go bez pie czeń stwa do bie rze my so bie
part ne ra z do świad cze niem.

Do dać do te go trze ba „for ma li sty kę” spo rzą dza nia ofert: trzy ra zy
pod pi su je my je den do ku ment do ofer ty, pierw szy raz: pod pis wła ści -
wy, dru gi raz: za zgod ność z ory gi na łem, a po tem trze ba jesz cze „pod -
cy fro wać”. Gdzieś po win na być gra ni ca roz sąd ku w kwe stii sto so wa -
nia usta wy o za mó wie niach pu blicz nych. Jest zbyt re stryk cyj na. To też
dzi wią się na wet za chod nie fir my, że są wy ma ga nia, któ re eli mi nu ją
do bre fir my z prze tar gu, bo za po mnia ły do łą czyć ja kie goś ma ło waż -
ne go do ku men tu. Na to miast sta wia nie ja ko głów ne go kry te rium wy bo -
ru ofe ren ta ce ny pro jek tu wpły wa na ja kość pro jek tu, a ta na osta tecz -
ną wy so kość na kła dów in we sty cyj nych.

Koń cząc po wiedz my i to, że sto łecz nej fir mie nie ob ca jest spo łecz -
na od po wie dzial ność biz ne su. Od wie lu lat Ener go pro jekt -War sza -
wa SA pro wa dzi dzia łal ność cha ry ta tyw ną wspo ma ga jąc rze czo wo i fi -
nan so wo or ga ni za cje, fun da cje, sto wa rzy sze nia, szpi ta le, do my dziec -
ka i oso by fi zycz ne (przede wszyst kim po trze bu ją ce dzie ci).

An drzej Uznań ski
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Elek tro mon taż Gdańsk SA to fir ma obec na na pol skim ryn -
ku od 1948 ro ku. Po wsta wa ła w burz li wym okre sie po wo -
jen nej od bu do wy kra ju i od sa me go po cząt ku skon cen tro wa -
ła się na pro duk cji i mon ta żu urzą dzeń elek trycz nych dla bu -

dow nic twa i prze my słu. W krót kim cza sie ob ję ła swym za się giem
ca łą pół noc ną Pol skę. Uru cho mio no za kła dy mon ta żo we w Szcze -
ci nie i Byd gosz czy wy ko nu ją ce kom plek so we in sta la cje i urzą dze -
nia elek trycz ne dla bu dow nic twa prze my sło we go. Fir ma pręż nie
się roz wi ja ła i w prze cią gu ki lu na stęp nych lat zo sta ła nie kwe stio -
no wa nym li de rem w swo jej bran ży. W ro ku 1990 Elek tro mon taż
Gdańsk zo stał prze kształ co ny w jed no oso bo wą spół kę Skar bu
Pań stwa, a w ro ku 1996 do szło do je go pry wa ty za cji.

Kom plet na ofer ta
Dziś Elek tro mon taż Gdańsk zaj mu je się przede wszyst kim

świad cze niem usług elek tro ener ge tycz nych w kra ju i za gra ni cą
oraz pro duk cją urzą dzeń dla pro jek tów lą do wych oraz prze my słu
stocz nio we go. Szcze gó ło wa ofer ta obej mu je pro duk cję roz dziel -
nic ni skie go i śred nie go na pię cia do 24 kV, wy ko ny wa nie in sta la -
cji elek trycz nych w za kre sie ni skich i śred nich na pięć w obiek tach
no wo wzno szo nych i re mon to wa nych. Spół ka po sia da wła sny za -
kład pro duk cyj ny zlo ka li zo wa ny w Gdań sku. War to pod kre ślić, że
fir ma ofe ru je swo im klien tom kom plek so we roz wią za nia obej mu -
ją ce pro jek to wa nie, przy go to wa nie do ku men ta cji, do sta wy, mon -
taż, a na stęp nie uru cho mie nie urzą dzeń i in sta la cji, świad cząc rów -
nież usłu gi gwa ran cyj ne i ser wi so we.

Elek tro mon taż Gdańsk dys po nu je te re nem o po wierzch ni pra -
wie 5 ha. Znaj du je się tu za kład pro duk cyj ny, ma ga zy ny i bu dy nek
ad mi ni stra cyj ny. Fir ma dys po nu je wy kwa li fi ko wa ną i do świad -
czo ną we współ pra cy z świa to wy mi fir ma mi za ło gą. Jej trzon sta -
no wią wy so kiej kla sy spe cja li ści – in ży nie ro wie, pra cow ni cy tech -
nicz ni i elek tro mon te rzy, w su mie po nad 200 osób. To dzię ki nim
– jak pod kre śla jej kie row nic two – spół ka od nio sła ryn ko wy suk -
ces.

Le gi ty mo wa nie się od po wied ni mi gwa ran cja mi ja ko ści i rze tel -
no ści w świe ce ro sną cej kon ku ren cji jest wy zwa niem, przed któ -
rym sta je co raz wię cej firm. W tro sce o klien ta Elek tro mon taż
Gdańsk SA ja ko jed no z pierw szych przed się biorstw w kra ju wdro -
żył sys tem za rzą dze nia ja ko ścią zgod ny z wy ma ga nia mi nor my ja -
ko ścio wej ISO 9001, a po nim sys tem bhp zgod ny z OHSAS 18001
oraz sys tem śro do wi sko wy zgod ny z nor mą ISO  14001. Fir ma jest
tak że przy go to wa na do re ali za cji do staw dla woj ska, uwzględ nia -
jąc roz sze rzo ne wy ma ga nia ja ko ścio we zgod ne z wy ma ga nia mi
AQAP.

Z my ślą o ener ge ty ce
Elek tro mon taż Gdańsk po sia da bo ga tą ofer tę dla sek to ra ener ge -

tycz ne go, któ ra obej mu je m.in. pro jek to wa nie, do sta wy, mon taż,
na stęp nie roz ruch ukła dów ener ge tycz nych i au to ma ty ki w ener ge -
ty ce roz pro szo nej; do sta wy, mon taż i roz ruch czę ści elek trycz nej
dla obiek tów prze my sło wych i ener ge ty ki za wo do wej; kom plek -
so wą re ali za cję czę ści elek trycz nych w far mach wia tro wych. Je śli
cho dzi o te ostat nie, to fir ma wy ko na ła kil ka te go ty pu obiek tów
w Pol sce (Ki sie li ce, Ko nie cwałd k/Mal bor ka, Łę go wo k/Ki sie lic).
Jed nak pod sta wo wym ce lem dzia łań w tym sek to rze jest bu dow -
nic two ener ge tycz ne, a więc przede wszyst kim elek trow nie za wo -
do we i elek tro cie płow nie. Re ali za cji tych pla nów sprzy ja do świad -
cze nie i zna ko mi te re fe ren cje zdo by te w kra ju i za gra ni cą.
Na prze strze ni ostat nich 10 lat fir ma bra ła udział w mo der ni za cji
trzech blo ków w Elek trow ni Ostro łę ka, w re mon cie blo ku w Elek -

trow ni Beł cha tów, wy ko na ła rów nież pra ce re mon to we w Elek tro -
cie płow ni Wy brze że.

– Ma my peł ną świa do mość, że mo der ni za cja pol skiej ener ge ty ki
jest nie uchron na. Za le ży nam bar dzo na do brej współ pra cy z tą
bran żą – pod kre śla Edward Lip ski, Pre zes Za rzą du i Dy rek tor
Ge ne ral ny Elek tro mon taż Gdańsk SA. – Ufam, że du że in we sty cje
w ener ge ty ce za wo do wej na bio rą w koń cu wła ści we go tem pa. Ak -
tu al nie je ste śmy na eta pie skła da nia ofert na re ali za cję wie lu
obiek tów ener ge tycz nych w Pol sce. Pro wa dzi my roz mo wy w spra -
wie bu do wy no we go blo ku w Elek tro cie płow ni El bląg. Przy go to -
wu je my się rów nież do re ali za cji no wych blo ków w Elek trow ni
Opo le. Po nad to, chce my wziąć udział w bu do wie elek tro cie płow ni
na te re nie gdań skiej ra fi ne rii, z któ rą od lat ści śle współ pra cu je my.
Wie my, że w pla nach jest bu do wa elek trow ni ga zo wej w Gru dzią -
dzu o mo cy 800 MW. Tu rów nież chce my być part ne rem biz ne so -
wym. Czas po ka że, ile z tych pro jek tów uda się nam fak tycz nie zre -
ali zo wać.

Za do wo le ni klien ci
Przez ostat nie 20 lat Elek tro mon taż Gdańsk zre ali zo wał wie le

obiek tów z ob sza ru bu dow nic twa ogól ne go (bu dyn ki uży tecz no ści
pu blicz nej, cen tra han dlo we, ho te le) oraz bu dow nic twa prze my -
sło we go. Od wie lu lat fir ma współ pra cu je z gdań skim Lo to sem,
dla któ rej wy ko na ła sze reg prac, ostat nio w ra mach „Pro gra -
mu 10+”. Wśród klu czo wych klien tów wy pa da wy mie nić ta kich
po ten ta tów ryn ku bu dow la ne go jak Po li mex -Mo sto stal, Bu di mex,
Pol -Aqua, War bud, Bu dus oraz świa to wych po ten ta tów jak Bech -
tel, Sie mens, Lur gi i wie lu in nych. Zresz tą sze fo wie spół ki nie
ukry wa ją, że sek tor bu dow nic twa prze my sło we go trak tu ją prio ry -
te to wo i per spek ty wicz nie. W więk szo ści re ali zo wa nych pro jek -
tów Elek tro mon taż Gdańsk wy stę pu je w ro li pod wy ko naw cy. Do -
ty czy to rów nież sek to ra ener ge tycz ne go. Ale zda rza ją się obiek ty
ener ge tycz ne, któ re wy ko nu je ja ko ge ne ral ny wy ko naw ca. Tak by -
ło w przy pad ku bu do wy czę ści elek trycz nej w Elek tro cie płow ni
Wła dy sła wo wo i Elek trow ni Stru ga.

War to pod kre ślić, że Elek tro mon taż Gdańsk SA po sia da wie lo -
let nie do świad cze nie w pro jek to wa niu, pro duk cji i mon ta żu urzą -
dzeń elek trycz nych na stat kach. Są to in sta la cje trud ne w re ali za -
cji, wy ma ga ją ce ogrom nej wie dzy i zdol no ści. Jak za pew nia ją jej
sze fo wie, fir ma mo że pod jąć się wy ko na nia każ de go obiek tu.

– Obec nie bu du je my je den z naj więk szych na świe cie dźwi gów
pły wa ją cych do sta wia nia elek trow ni wia tro wych na mo rzu – mó -
wi Le onard Ob szyń ski, Dy rek tor Biu ra Kon tak tów Za gra nicz -
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nych Elek tro mon taż Gdańsk SA. – Obiekt po wsta je w Stocz ni Crist
zlo ka li zo wa nej na te re nie by łej Stocz ni Gdy nia. Jest to ogrom na
jed nost ka, bar dzo skom pli ko wa na tech no lo gicz nie, o du żym na sy -
ce niu in sta la cji elek tro ener ge tycz nych. Jej udźwig bę dzie wy no -
sić 1.200 ton. Dla po rów na nia udźwig naj więk sze go dźwi gu znaj -
du ją ce go się na te re nie Por tu Gdy nia wy no si „je dy nie” 300 ton.
W tym pro jek cie je ste śmy od po wie dzial ni za do sta wę roz dziel nic
wcho dzą cych w skład sys te mu dys try bu cji mo cy oraz wy ko naw -
stwo in sta la cji elek trycz nych.

Eks port
Od prze szło 50 lat Elek tro mon taż Gdańsk jest obec ny na ryn -

kach za gra nicz nych. Przez ten okres fir ma wy pra co wa ła so bie sil -
ną po zy cję i zdo by ła cen ne do świad cze nie. Śla dy tej dzia łal no ści
mo że my zna leźć nie mal w każ dym za kąt ku glo bu – w Eu ro pie,
Afry ce (ostat nio w Su da nie), na Da le kim i Bli skim Wscho dzie,
a na wet na Ku bie. W 1993 ro ku Spół ka otwo rzy ła Biu ro Tech nicz -
ne w Mo na chium, skąd świad czy usłu gi na te re nie po łu dnio wych
Nie miec. W ra mach dzia łal no ści te go Biu ra wy ko na no wie le
obiek tów ku ba tu ro wych dla sek to ra pu blicz ne go oraz prze my słu,
m.in. dla kon cer nu BMW. W ostat nim cza sie fir ma jest szcze gól -
nie ak tyw na w kra jach skan dy naw skich. Kil ka lat te mu wspól nie
z ame ry kań skim kon cer nem Bech tel re ali zo wa ła Fa bry kę Elek trod
Wę glo wych w Nor we gii. W tej chwi li bie rze udział w bu do wie
elek trow ni ją dro wej Ol ki lu oto 3 w Fin lan dii ja ko do staw ca in sta -
la cji elek trycz nych we współ pra cy z nie miec ką fir mą Sie mens.
Zdo by te w ten spo sób do świad cze nie z po wo dze niem wy ko rzy stu -
je w kra ju.

– Eks port ma dla nas nie zwy kle istot ne zna cze nie, ale dą ży my
do te go, aby port fel za mó wień kra jo wych i za gra nicz nych był jak
naj bar dziej zdy wer sy fi ko wa ny. Sta ra my się za cho wać rów no wa gę
we wszyst kich seg men tach na szej dzia łal no ści tak, aby ża den z nich
nie był do mi nu ją cy. W ten spo sób chro ni my się przed ewen tu al nym
za ła ma niem ryn ku. Na prze strze ni ostat nich lat udział eks por tu
w przy cho dach fir my kształ to wał się na po zio mie 20 proc. Je dy nie
w la tach 2006–2007 prze kro czył 50 proc. – wy ja śnia Pre zes Lip -
ski.

Sta wia jąc czo ła kry zy so wi
Skut ki kry zy su fi nan so we go, któ ry przy wę dro wał do nas zza

oce anu, nie oszczę dzi ły ni ko go. Ry nek bu dow la ny w Eu ro pie wy -
raź nie się skur czył. Wie le za gra nicz nych firm w po szu ki wa niu
zby tu na swo je to wa ry i usłu gi za wi ta ło do na sze go kra ju. W efek -
cie kon ku ren cja za ostrzy ła się, a na jej skut ki nie trze ba by ło dłu -
go cze kać. W ostat nim cza sie Elek tro mon taż Gdańsk SA, po dob -
nie jak in ne fir my z bran ży, od no to wał znacz ny spa dek zmó wień.
Ce ny ofe ro wa ne przez in we sto rów, głów nie z sek to ra pu blicz ne go,
są w wie lu przy pad kach nie do przy ję cia. Ro śnie licz ba przed się -
biorstw, któ re ma ją pro ble my z ter mi no wą re ali za cją płat no ści oraz
za cho wa niem płyn no ści fi nan so wej. Moż na za ob ser wo wać jesz -
cze jed no ne ga tyw ne zja wi sko. Fir my, któ re wy gry wa ją prze tar gi
(za wsze de cy du je naj niż sza ce na) co raz czę ściej sto su ją nie uczci -

we prak ty ki w sto sun ku do swo ich pod wy -
ko naw ców – na rzu ca ją im nie ko rzyst ne wa -
run ki fi nan so we, za le ga ją z płat no ścia mi.
Urzęd ni cy od po wie dzial ni za or ga ni za cję
prze tar gów zda ją się w ogó le nie do strze -
gać te go pro ble mu. Dla te go zda niem przed -
sta wi cie li spół ki, oprócz ce ny trze ba pil nie
wpro wa dzić do dat ko we kry te ria wy bo ru
wy ko naw cy ta kie jak: do świad cze nie, ja -
kość, wia ry god ność, nie za wod ność. Trze ba
się rów nież za sta no wić, czy w pro ce du rach
prze tar go wych nie po win ni uczest ni czyć
obok urzęd ni ków, nie za leż ni eks per ci.

– Uwa żam, że nie stoi nic na prze szko -
dzie, aby przy wy bo rze wy ko naw cy wy ko rzy stać wzor ce, któ re
od lat spraw dza ją się w Eu ro pie i na świe cie. W wie lu kra jach,
jesz cze przed roz po czę ciem pro ce du ry prze tar go wej, żą da się
od po ten cjal ne go wy ko naw cy wy peł nie nia kwe stio na riu sza, w któ -
rym znaj du ją się szcze gó ło we py ta nia do ty czą ce je go kon dy cji fi -
nan so wej, po zio mu za trud nie nia, kwa li fi ka cji pra cow ni ków, re fe -
ren cji, a na wet pro ce sów są do wych, w któ rych bie rze udział. Je że -
li kan dy dat przej dzie we ry fi ka cję po zy tyw nie, wy sy ła ne jest do nie -
go za py ta nie ofer to we – tłu ma czy Edward Lip ski. I do da je – Je że -
li cho dzi o kry zys i ro sną cą kon ku ren cję, to jak każ da fir ma z bran -
ży, ra dzi my so bie z tym pro ble mem głów nie po przez cię cie kosz tów.
Mam tu na my śli przede wszyst kim za nie cha nie lub od su nię cie
w cza sie in we sty cji, ogra ni cze nie kosz tów eks plo ata cyj nych,
w osta tecz no ści de cy du je my się na re duk cję za trud nie nia. Sło wem,
umie my do sto so wać się do sy tu acji, ja ka obec nie pa nu je na ryn ku.
Pra gnę zwró cić uwa gę na jesz cze jed no zja wi sko. Fir my za gra -
nicz ne, któ re dzia ła ją na na szym ryn ku, wza jem nie się wspie ra ją
– nie miec kie współ pra cu ją z nie miec ki mi, fran cu skie z fran cu ski mi
itd. Nie ste ty, po dob nej za leż no ści nie ma w przy pad ku przed się -
biorstw re pre zen tu ją cych ro dzi my ka pi tał. Stąd pol skie fir my
przy naj więk szych in we sty cjach są naj mo wa ne głów nie do wy ko -
ny wa nia ro bót, a nie do star cza nia tech no lo gii, czy know -how. To
zja wi sko do ty czy rów nież sek to ra ener ge tycz ne go.

Wy bie ga jąc w przy szłość
Per spek ty wy roz wo ju pol skiej ener ge ty ki są obie cu ją ce, choć

cią gle cze ka my na kon kret ne de cy zje po li tycz ne w tej dzie dzi nie
– czy pój dzie my w stro nę ener ge ty ki wę glo wej, ga zo wej, ją dro -
wej, ja ki bę dzie udział OZE w bi lan sie ener ge tycz nym kra ju.
Trwa ją dys ku sje nad lo ka li za cją pierw szej elek trow ni ato mo wej
w Pol sce. A czas ucie ka. Od pół to ra ro ku trwa ją przy go to wa nia
do bu do wy elek trow ni ją dro wej w ob wo dzie ka li nin gradz kim.
Pierw szy re ak tor ma roz po cząć pra cę w 2016 ro ku. Ro sja nie nie
ukry wa ją, że chcą eks por to wać ener gię do Pol ski i na Li twę. Czy
po uru cho mie niu tej jed nost ki bę dzie jesz cze sens bu do wać elek -
trow nię ato mo wą w Pol sce? Czy bę dzie to po czą tek uza leż nie nia
się od do staw ener gii elek trycz nej od na szych są sia dów?

Dla te go w oce nie przed sta wi cie li gdań skiej spół ki de cy zje
w ener ge ty ce po win ny za pa dać szyb ciej niż do tej po ry. Pla nu jąc
roz wój te go sek to ra po win ni śmy przede wszyst kim kie ro wać się
wła snym in te re sem eko no micz nym, bo jak po ka zu ją do tych cza so -
we do świad cze nia wspól na po li ty ka eu ro pej ska w tej dzie dzi nie
jesz cze nie ist nie je. Po trzeb na jest dy wer sy fi ka cja źró deł ener gii
przy uwzględ nie niu po ten cja łu, ja kim dys po nu je my. A są to przede
wszyst kim zło ża wę gla, wo da i wiatr. War to przy po mnieć, że w la -
tach 60-tych ubie głe go wie ku po wstał pro jekt bu do wy 8 za pór
wod nych na Wi śle od War sza wy do Gdań ska, na zwa ny ro bo czo
Ka ska dą Dol nej Wi sły. Mi mo am bit nych pla nów, uda ło się po sta -
wić je dy nie ta mę we Wło cław ku. Z przy czyn eko no micz nych całe
przed się wzię cie zo sta ło prze rwa ne. Zda niem pre ze sa Edwar da
Lip skie go war to wró cić do te go po my słu.

To masz Uznań ski
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EDWARD LIP SKI (ur. 1948 r.), Pre zes Za rzą du
i Dy rek tor Ge ne ral ny Elek tro mon ta żu Gdańsk SA.
Jest ab sol wen tem Wy dzia łu Bu do wy Ma szyn Po -
li tech ni ki Gdań skiej. Z fir mą zwią za ny od 1968 r.,
czy li od po cząt ku swo jej ka rie ry za wo do wej. Po -
zna jąc wszyst kie ob sza ry pro duk cji, wpro wa dzał
do nich in no wa cyj ne roz wią za nia. Dzię ki du że mu
za an ga żo wa niu w roz wój fir my piął się w jej struk -
tu rze or ga ni za cyj nej. Od 1991 r. peł ni funk cję
Pre ze sa Za rzą du. Dzia ła jąc w śro do wi sku go spo -
dar czym Wy brze ża, bę dąc ak tyw nym człon kiem
róż nych or ga ni za cji, w tym dzia ła ją cych na rzecz
ochro ny śro do wi ska, nie jed no krot nie otrzy my wał
wy róż nia nia i był lau re atem wie lu na gród.



WZgro ma dze niu wzię ło udział 56 upeł no moc nio nych przed sta -
wi cie li firm człon kow skich na le żą cych do Izby oraz za pro sze -

ni go ście. Pre zes Da riusz Lu be ra ser decz nie po wi tał człon ków
Izby, ży cząc owoc nych ob rad.

Pre zes Da riusz Lu be ra za pro po no wał na prze wod ni czą ce go ob -
rad Wal ne go Zgro ma dze nia An drze ja  Pa try ce go – pre ze sa Ener -
go pro jek tu War sza wa S.A. Kan dy da tu ra zo sta ła przy ję ta jed no gło -
śnie przez Wal ne Zgro ma dze nie.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Man da to wo -Wy bor czej Edward Ga jer -
ski stwier dził, że na sa li jest obec nych 56 osób na 111 firm człon kow -
skich IGE iOŚ,  co sta no wi 50,45%. W związ ku z tym jest kwo rum.

II Nad zwy czaj ne Wal ne Zgro ma dze nie Izby Go spo dar czej Ener -
ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska zo sta ło zwo ła ne zgod nie ze Sta tu tem
Izby i by ło peł no praw ne do po dej mo wa nia uchwał i prze pro wa -
dze nia Wal ne go Zgro ma dze nia.

Prze wod ni czą cy ob rad An drzej Pa try cy od czy tał pro jekt uchwa -
ły nr 3/2011 z 16 li sto pa da 2011 r. do ty czą cy zmia ny w § 44 Sta tu -
tu IGE iOŚ. Od by ło się gło so wa nie nad uchwa łą w try bie taj nym.
Uchwa ła zo sta ła prze gło so wa na: 54 oso by gło so wa ło za, a 2 oso -
by by ło prze ciw. Nie by ło osób wstrzy mu ją cych się od gło su. Nikt
z ze bra nych nie zgło sił żad nych wol nych wnio sków.

Prze wod ni czą cy ob rad ogło sił za koń cze nie obec ne go Wal ne go
Zgro ma dze nia i za pro sił wszyst kich na spo tka nie wi gi lij no -no wo -
rocz ne.

UCHWA ŁA
II Nad zwy czaj ne go Wal ne go Zgro ma dze nia 

Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska
II Nad zwy czaj ne Wal ne Zgro ma dze nie Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki
i Ochro ny Śro do wi ska za twier dza zmia nę w § 44 sta tu tu Izby Go spo dar -
czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, po le ga ją cą na wy kre śle niu frag -
men tu: „przy obec no ści co naj mniej 50% upraw nio nych do gło so wa nia”. 
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.
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II Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie
Sprawozdawcze Izby
(13 grudnia 2011 r., Warszawa)

Wi gi lij no -no wo rocz ne spo tka nie człon ków i sym pa ty ków Izby
Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska od było się

13 grud nia 2011 r. w Sa li „Lu dwi kow skiej” Ho te lu Po lo nia Pa la -
ce w War sza wie. Po dwuletniej przerwie, przeznaczonej na
renowację, Hotel Polonia Palace został ponownie otworzony.
Uczestnicy spotkania mogli więc gościc w zupełnie odnowionych,
nowoczesnych i eleganckich wnętrzach.

Uro czy stość zgro ma dzi ła nader liczne grono go ści re pre zen tu ją -
cych za rów no elek trow nie, elek tro cie płow nie, za kła dy ener ge tycz -
ne jak i za ple cze pro duk cyj no -usłu go we sek to ra ener ge tycz ne go.   

Uro czy ste spo tka nie było do sko na łą oka zją do pod su mo wa nia
mi ja ją ce go ro ku oraz roz mów w nie for mal nej at mos fe rze na te mat
ocze ku ją cych pol ską ener ge ty kę szans i wy zwań w ro ku 2012.

Spotkanie
wigilijno-noworoczne

Kon fe ren cja „No we pra wo ener ge tycz ne i no wa usta wa o od -
na wial nych źró dłach ener gii” od by ła się w Ho telu She ra ton

w War sza wie, w Sa li Am ster dam Athens, 28 lu te go 2012 r. Or ga -
ni za to ra mi by li Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do -
wi ska oraz Kan ce la ria Wier ciń ski, Kwie ciń ski, Ba ehr Sp.k.

Pro jek ty ustaw, o któ rych mo wa w tytule ma ją nie zwy kle istot -
ne zna cze nie dla sek to ra ener ge tycz ne go. Sta no wią one fun da men -
ty re gu la cji de cy du ją cej za rów no o kształ cie ryn ku ener gii elek -
trycz nej jak i opła cal no ści kon kret nych pro jek tów. Fakt opu bli ko -
wa nia tych pro jek tów przez Mi ni ster stwo Go spo dar ki dał szan sę
na de ba tę podczas konferencji, któ rej kon klu zje bę dą przed sta wio -
ne w to ku prac le gi sla cyj nych przez or ga ni za cje bran żo we sek to ra
ener ge tycz ne go. Udział przed sta wi cie li rzą du, przed sta wi cie li firm
ener ge tycz nych i eks per tów w Kon fe ren cji za pew nił pre zen ta cję
róż nych punk tów wi dze nia.

War to do dać, że Izba przed sta wi ła swe bar dzo ob szer ne sta no wi sko
w spra wie pro jek tu no wej usta wy o od na wial nych źró dłach ener gii,
w któ rym usto sun ko wa ła się do licz nych, pro po no wa nych za pi sów.

Nowe prawo energetyczne
i nowa ustawa
o odnawialnych
źródłach energii

Pod czas po sie dze nia Za rzą du Izby, któ re od by ło się 14 mar ca br.,
w po czet człon ków Izby przy ję to na ste pu ją ce fir my:

• RE MAK – ROZ RUCH S.A., z sie dzi bą w Opo lu, Pre zes Za rzą -
du, Dy rek tor – Wła dy sław Ma daj,

• WE MO – GRO UP, z sie dzi bą w miej sco wo ści Gi dle, Ma riusz
Ma li głów ka – wła ści ciel,

• STRA BAG Sp. z o.o., z Prusz ko wa, Pre zes Za rzą du – Al fred
Watzl,

• SPÓŁ KA ENER GE TYCZ NA „JA STRZĘ BIE” S.A., z Ja strzę bia -
-Zdroju, Pre zes Za rzą du, Dy rek tor Na czel ny – Ja ro sław Par ma,

• ENER GO APA RA TU RA S.A., z Ka to wic, Pre zes Za rzą du – To -
masz Mi cha lik,

• AMI TECH PO LAND Sp. z o.o., z Gdań ska, Pre zes Za rzą du –
An drzej Pie lasz kie wicz,

• EASYFA IRS PO LAND Sp. z o.o., z Kra ko wa, Pre zes Za rzą du –
Ewa Woch -Ko śmi der.

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

„Od na wial ne Źró dła Ener gii”, któ ra od była się 6 i 7 mar ca br.,
to wa rzy sząc Tar gom ENEX 2012 w Kiel cach.

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

Kon fe ren cja była w tym ro ku wy jąt ko wo bo ga ta w wy stą pie nia
kom pe tent nych władz oraz przed sta wi cie li wy spe cja li zo wa nych or -
ga ni za cji i elek trow ni. Szcze gól ne miej sce po świę co ne zo sta ło te ma -
to wi obiek tów de dy ko wa nych do pro duk cji ener gii elek trycz nej
z bio ma sy, któ rych stan obec ny i przy szłość omó wili prak ty cy
– przed sta wi cie le elek trow ni i elek tro cie płow ni. Po dzie lili się też oni
do świad cze nia mi ze współ spa la nia bio ma sy. Ta ka wy mia na in for ma -
cji po słu żyła z pew no ścią lep sze mu wy ko rzy sta niu współ spa la nia. 

Zo sta ła rów nież omó wio na kwe stia roz wo ju innych źró deł ener -
gii, w tym mor skiej ener ge ty ki wia tro wej. W cza sie przerw moż na
się było za po znać z bo ga tą eks po zy cją, np. róż ne go ro dza ju urzą -
dzeń dla ener ge ty ki wia tro wej, czy so lar nej.

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

*   *   *
Na Tar gach ENEX 2012 Izba wy stą pi ła ze sto iskiem ko lek tyw -

nym, w któ rym wy sta wi ły się fir my: In sty tut Au to ma ty ki Sys te -
mów Ener ge tycz nych Sp. z o.o., Bi re ta Pro fes sio nal Trans la -
tions s.c., Fa bry ka Ko tłów SE FA KO S.A. Sto isko tęt ni ło ży ciem,
by ło miej scem wie lu biz ne so wych spo tkań.

Targi ENEX 2012

Kon fe ren cja pt „Za mó wie nia pu blicz ne w Ener ge ty ce” od była
się w dniu 22 lutego 2012 r. w War sza wie, w Ho telu She ra ton.

Co raz wię cej nie zbęd nych in we sty cji w sek to rze ener ge tycz nym
wy ma ga pra wi dło we go sto so wa nia prze pi sów Pra wa za mó wień
pu blicz nych przy za mó wie niach na do sta wy i usłu gi. Pra wo za mó -
wień pu blicz nych jest pod sta wo wym na rzę dziem me ry to rycz nym
dla de cy den tów i ko mi sji prze tar go wych w każ dej fir mie. Izba
Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska po czu ła się
w obo wiąz ku zor ga ni zo wa nia kon fe ren cji dla de cy den tów i służb
zaj mu ją cych się po stę po wa niem w za kre sie za mó wień pu blicz -
nych.

Miała ona na ce lu po głę bie nie zna jo mo ści pra wa za mó wień
pu blicz nych i wy ja śnie nie wy stę pu ją cych wąt pli wo ści i pro ble -
mów w trak cie sto so wa nia te go pra wa w prak ty ce. Jest to nie -
zbęd ne zwłasz cza, że od bie ra ne są sy gna ły o po peł nia nych błę dach
i nie pra wi dło wo ściach przy sto so wa niu usta wy o za mó wie niach
pu blicz nych w prze tar gach na in we sty cje w ener ge ty ce. 

Jak zwy kle szko le nie po pro wa dzili wy so kiej kla sy spe cja li ści,
ma ją cy dłu go let nie do świad cze nie w kre owa niu Pra wa za mó wień
pu blicz nych, w szcze gól no ści w od nie sie niu do ener ge ty ki. Głów -
nym pre le gen tem był Wło dzi mierz Dzier ża now ski – Pre zes Gru -
py Do rad czej Sien na i by ły Wi ce pre zes Urzę du Za mó wień Pu -
blicz nych. Konferencji towarzyszyła dyskusja. Uczest ni cy otrzy -
mali za świad cze nie o ukoń cze niu szko le nia.

Zamówienia publiczne
w energetyce
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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 marzec/czerwiec Szkolenie zawodowe „Energetyka podstawy wiedzy” Warszawa IGEiOS i ITC PW
– I stopień

2 22 luty Konferencja „Zamówienia publiczne w energetyce” Warszawa IGEiOŚ, Grupa Doradcza Sienna

3 28 luty Konferencja „Nowe Prawo energetyczne i nowa Warszawa IGEiOŚ i WKB
ustawa o OZE”

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 kwiecień Konferencja „Perspektywy polskiej energetyki Krynica Górska IGEOŚ i górnictwo
na węglu”

7 21–23 maj Budowa i pierwsze doświadczenia z eksploatacji Wodnik/Bełchatów IGEiOŚ 
bloku 950 MW w Bełchatowie

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

9 31 maj Walne Zgromadzenie Członków IGEiOŚ i spotkanie Warszawa IGEiOŚ
integracyjne

10 12–14 czerwiec Power Gen Kolonia, Niemcy Stoisko kolektywne

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

12 4 październik Jubileusz 20-lecia IGEiOŚ Warszawa IGEiOŚ

M
i ło nam po in for mo wać, że biu ro tłu ma czeń spe cja li stycz nych Bi re ta
Pro fes sio nal Trans la tions Kem piń ska & Woź nia kow ska s.c.
zmie ni ło sie dzi bę. In ten syw ny roz wój fir my, za trud nie nie no wych

pra cow ni ków i po trze ba więk szej prze strze ni biu ro wej wpły nę ły

na de cy zję o prze pro wadz ce. Po dzie się ciu la tach lo ka li za cji w In sty tu cie

Ener ge ty ki na Sie kier kach biu ro zo sta ło prze nie sio ne na Ka ba ty.

Z tej oka zji 9 lu te go Bi re ta zor ga ni zo wa ła dla swo ich Klien tów, sym pa ty ków

oraz pra cow ni ków uro czy ste spo tka nie. Go ść mi na przy ję ciu, któ re od by ło się

w no wym biu rze przy ul. Bro ni kow skie go 3/1, by li mię dzy in ny mi przed sta wi -

cie IGE iOŚ – dy rek tor Sła wo mir Kry stek, dy rek tor Ry szard Po po wicz, Mo -
ni ka Ja rosz oraz człon ko wie Izby (przed sta wi cie le firm: Al stom Po wer, EPID,

Fo ster Whe eler Ener gia, Hi ta chi Eu ro pe, Mo sto stal War sza wa, PGNiG, Po li -

mex-Mo sto stal, SNC La va lin). Spo tka nie by ło wspa nia łą oka zją do nie for mal -

nych roz mów biz ne so wych w wy śmie ni tym to wa rzy stwie, z do dat kiem pysz -

ne go je dze nia oraz przy akom pa nia men cie zna ko mi tej hisz pań skiej Ca vy, któ -

rej spon so rem był Mas Xa rot – klub wi na  re pre zen tu ją cy bez po śred nie go im -

por te ra win z Hisz pa nii.

Do dat ko wą oka zją do świę to wa nia był rów nież okrą gły ju bi le usz. Fir ma Bi -

re ta ob cho dzi bo wiem w tym ro ku swo je 10- le cie roz po czę cia dzia łal no ści.

W cza sie 10 lat ist nie nia Bi re ta sta ła się jed nym z nie licz nych biur tłu ma czeń,

któ re mu uda ło się osią gnąć wy so ką ja kość i zdo być do świad cze nie w ob słu dze

wy so ce spe cja li stycz nych pro jek tów z bran ży ener ge tycz nej, ga zow ni czej

i ochro ny śro do wi ska. Od po cząt ku dzia łal no ści zo rien to wa na jest na pro fe sjo -

nal ną i ter mi no wą ob słu gę tłu ma czeń.

Z oka zji ju bi le uszu chcie li by śmy ser decz nie po dzię ko wać wszyst kim na -

szym Klien tom za udzie lo ne nam za ufa nie oraz pra cow ni kom za trud wło żo ny

w bu do wa nie na szej fir my.

Ma my na dzie ję, że no wa sie dzi ba przy czy ni się do dal sze go roz wo ju fir my,

co bez po śred nio prze ło ży się na wy so ką ja kość świad czo nych przez na sze biu -

ro usług.

Nowa siedziba na 10-lecie BIRETY



To wa rzy szy ła ona kon fe ren cji „Pro ble my Ba daw cze Ener ge ty ki
Ciepl nej – Re se arch & De ve lop ment in Po wer En gi ne ering”
(13–16.12.2011 r.), zor ga ni zo wa nej przy współ udzia le Ko mi te tów Pro -
ble mów Ener ge ty ki oraz Ter mo dy na mi ki i Spa la nia Pol skiej Aka de -
mii Na uk, w po ro zu mie niu z Izbą Go spo dar czą Ener ge ty ki i Ochro ny
Śro do wi ska. Or ga ni zo wa na co 2 la ta jest uzna nym fo rum wy mia ny po glą -
dów mię dzy pra cow ni ka mi ener ge ty ki i na uki oraz pre zen ta cji ofert na uki
dla prze my słu ener ge tycz ne go. Nad se sją ho no ro wy pa tro nat ob ję li rek tor
Po li tech ni ki War szaw skiej oraz mi ni stro wie go spo dar ki i śro do wi ska,
i pre zes Urzę du Do zo ru Tech nicz ne go.

Se sję pro wa dził dzie kan Wy dzia łu Me cha nicz ne go Ener ge ty ki i Lot nic -
twa PW, prof. dr hab. inż. Je rzy Ba na szek. Prof. nzw. dr hab. inż. Ro man
Gaw roń ski, pro rek tor PW ds. ogól nych, w wy stą pie niu oko licz no ścio wym
stwier dził, iż w In sty tu cie są re ali zo wa ne pra ce na uko wo -ba daw cze
i wdro że nio we, a na stęp nie od czy tał list z ży cze nia mi od rek to ra PW, prof.
dr hab. inż. Wło dzi mie rza Kur ni ka.

– ITC jest jed nym z dwóch in sty tu tów MEL -u re ali zu ją cym ce le dy dak -
tycz ne i na uko we. W In sty tu cie od wie lu lat są pro wa dzo ne ba da nia pod -
sta wo we, ba da nia zło żo nych pro ce sów wy mia ny cie pła i ma sy, ukła dów
ciepl nych, si łow ni kla sycz nych ją dro wych, ener ge ty ki od na wial nej, ma ga -
zy no wa nia ener gii, opty ma li za cji pro ce sów spa la nia i wie lu in nych.
Na szcze gól ne pod kre śle nia za słu gu ją re ali zo wa ne w tym In sty tu cie roz le -
głe ba da nia sto so wa ne, ukie run ko wa ne głów nie na bu do wę i eks plo ata cję
ma szyn oraz urzą dzeń ukła dów ener ge tycz nych, efek tyw ność ener ge tycz ną
pro ce sów eks plo ata cyj nych w ener ge ty ce, prze my śle i go spo dar ce ko mu -
nal nej, na do sto so wa nie pol skich elek tro cie płow ni do za ostrzo nych norm
emi sji spa lin czy na wy ko rzy sta nie ener gii pro mie nio wa nia sło necz ne go
w bu dow nic twie, na no we sys te my za pło nu i spa la nia w sil ni kach, na tłu -
mie nie wy bu chów w zbior ni kach i in sta la cjach prze my sło wych i wie le in -
nych. Dzię ki kil ku dzie się ciu umo wom ty pu B+R ja kie In sty tut za warł
w ostat nich la tach z ze wnętrz ny mi pod mio ta mi go spo dar czy mi, głów nie
w kra jo wej ener ge ty ce, Wy dział do stał pierw szą ka te go rię w gru pie jed no -
stek na ro do wych. Bar dzo waż nym osią gnię ciem władz In sty tu tu jest for -
mal ne wy pro mo wa nie ener ge ty ki na sa mo dziel ny kie ru nek kształ ce nia
i dys cy pli nę na uko wą. W mu rach te go in sty tu tu wy pro mo wa li śmy pierw -
sze go w Pol sce dok to ra w dys cy pli nie na uko wej ener ge ty ka – po wie dział
prof. Je rzy Ba na szek.

Z ko lei Mi ni ster Go spo dar ki w swo im li ście gra tu la cyj nym po dzię ko -
wał za wno szo ny wkład w roz wój pol skie go szkol nic twa wyż sze go i ener -
ge ty ki: – Szcze gól nie wy so ko ce nię za an ga żo wa nie przed sta wi cie li In sty -
tu tu w kształ to wa niu po staw i współ two rze niu wła ści wych ram dla funk -
cjo no wa nia ener ge ty ki w na szym kra ju w dłu gim pro ce sie bu do wa nia jed -
no li te go, wspól ne go unij ne go ryn ku ener gii, z uwzględ nie niem za sad
ochro ny śro do wi ska. Wy ra żam szcze gól ne uzna nie za kon se kwent ną i pro -
fe sjo nal ną pra cę dy dak tycz ną, owo cu ją ca przede wszyst kim kształ ce niem
wy so ko kwa li fi ko wa nej ka dry dla pol skie go prze my słu ener ge tycz ne go, bez
któ rej bran ża ta nie mo gła by się da lej pręż nie roz wi jać. 

Wśród gra tu lu ją cych 50 lat dzia łal no ści ITC by li Zbi gniew Bic ki, wi -
ce pre zes, i Sła wo mir Kry stek, dy rek tor ge ne ral ny Izby Go spo dar czej
Ener ge ty ki i Ochrony Śro do wi ska. Zbi gniew Bic ki po wie dział, iż ży cie
za czy na się po pięć dzie siąt ce i ser decz nie po gra tu lo wał ju bi la to wi w imie -
niu zrze szo nych w Izbie przed się biorstw i jej Za rzą du. Do dał też, że hi sto -
ria In sty tu tu w ja kimś stop niu po kry wa się z je go ży cio ry sem, bo 45 lat te -
mu za czy nał swo ją edu ka cję w tym bu dyn ku.

– Wy bie ra jąc się na MEL my śla łem o kie run ku ener ge ty ka ją dro wa. 45
lat mi nę ło i nie uda ło nam się, nie ste ty, do cze kać elek trow ni ją dro wej.
Mam na dzie ję, że te raz to się uda. Do ro bek In sty tu tu to przede wszyst kim
rze sza ab sol wen tów, któ rzy pra cu ją w prze my śle ener ge tycz nym na bar dzo
od po wie dzial nych sta no wi skach, wpły wa ją na po li ty kę ener ge tycz ną kra -
ju i ją re ali zu ją. Do ro bek In sty tu tu two rzy oczy wi ście też ka dra, któ ra tych
ab sol wen tów wy kształ ci ła. Ka dra, któ ra oprócz dzia łal no ści dy dak tycz nej,
pro wa dzi rów nież dzia łal ność na uko wą. Prof. Ja nusz Le wan dow ski jest
sze fem ze spo łu eks per tów przy IGEiOŚ i bar dzo in ten syw nie wspie rał nas
przy przy go to wy wa niu pro jek tów ak tów praw nych, głów nie do ty czą cych
im ple men ta cji dy rek tyw unij nych w za kre sie ochro ny śro do wi ska.

Po wy stą pie niach oko licz no ścio wych dyr. Ja nusz Le wan dow ski za pre -
zen to wał „50 lat In sty tu tu – su biek tyw ne spoj rze nie na hi sto rię”.

In sty tut Tech ni ki Ciepl nej za mie rzał już w 1939 r. zbu do wać prof. Boh -
dan Ste fa now ski (1883–1976), pol ski ter mo dy na mik, ab sol went Wy dział
Bu do wy Ma szyn Szko ły Po li tech nicz nej we Lwo wie (1904), wów czas
kie row nik Ka te dry Ter mo dy na mi ki Tech nicz nej i La bo ra to rium Ma szyn
PW, na któ rej w 1938 r. utwo rzył Ka te drę Teo rii Ma szyn Ciepl nych.
W 1945 r. zo stał po wo ła ny na or ga ni za to ra i rek to ra Po li tech ni ki Łódz kiej,
na któ rej utwo rzył Ka te drę Tech ni ki Ciepl nej oraz La bo ra to rium Ciepl ne.
W 1948 r. wra ca do War sza wy i obej mu je Ka te drę Teo rii Ma szyn Ciepl -
nych. Rok póź niej roz po czy na for mal ne dzia ła nia w ce lu wy bu do wa nia
bu dyn ku ITC. W 1951 r. roz po czął bu do wę przy szłe go gma chu In sty tu tu
Tech ni ki Ciepl nej. W 1954 r. od da no do użyt ku bu dy nek A, a w 1960 r.
– ha le (la bo ra to ria).

In sty tut Tech ni ki Ciepl nej PW po wo ła no w 1961 r., już po odej ściu prof.
Ste fa now skie go na eme ry tu rę, a 15.06.1963 usta lo no pierw szą for mal ną
struk tu rę – prof. B. Ste fa now ski zo stał prze wod ni czą cym Ra dy Na uko wej.

Obec nie w struk tu rze ITC jest 5 za kła dów: Apa ra tu ry Pro ce so wej
i Chłod nic twa, Ma szyn i Urzą dzeń Ener ge tycz nych, Pomp, Na pę dów i Si -
łow ni, Sil ni ków Lot ni czych oraz Ter mo dy na mi ki. In sty tut uczest ni czy
w pro jek tach fi nan so wa nych przez Unię Eu ro pej ską. To Pro gra my Ra mo -
we: DESC, HY SA FE, SA FE KI NEX, ECO -EN GI NES, BE AU TY i ESPO -
SA oraz wspo ma ga ją ce współ pra cę eu ro pej ską (COST), a tak że pro jek ty
fi nan so wa ne z Fun du szy Struk tu ral nych UE (Pro gra my Ope ra cyj ne):
TER MET – PO IG (No we ma te ria ły kon struk cyj ne o pod wyż szo nej prze -
wod no ści ciepl nej), TE WI – PO IG („Plat for ma In for ma tycz na TE WI” po -
nadre gio nal na sieć kom pu te ro wa z pro gra mo wa niem umoż li wia ją ca pro -
jek to wa nie, bu do wa nie, za rzą dza nie ży ciem pro duk tu), PRPW – POKL
(„Pro gram Roz wo jo wy Po li tech ni ki War szaw skiej” – na ucza nia w ję zy ku
an giel skim na kie run ku Ener ge ty ka – spe cjal ność Po wer En gi ne ering)
i Pro jekt Szko le nio wy – POKL („ Po pu la ry za cja osią gnięć na uki pol skiej
i świa to wej w za kre sie przy szło ścio wych ba dań w pro ce sach spa la nia
w sil ni kach tło ko wych”).

JB
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50-lecie Instytutu Techniki Cieplnej PW
– 50 lat w ży ciu czło wie ka zda rza się tyl ko raz, na to miast w ży -
ciu te go In sty tu tu – pierw szy raz – po wie dział prof. dr hab. inż.
Ja nusz Le wan dow ski, ab sol went ME iL PW, dy rek tor In sty tu tu
Tech ni ki Ciepl nej Po li tech ni ki War szaw skiej im. Boh da na Ste fa -
now skie go, wi ta jąc obec nych na spe cjal nej se sji po świę co nej
ju bi le uszo wi 50-le cia ITC.



INFORMACJE

32

DUŃ SKI RZĄD WY ZNA CZA
PRIO RY TE TY SWEJ PRE ZY DEN CJI

1 stycz nia te go ro ku Da nia prze ję ła prze wod ni cze nie Ko mi sji
Eu ro pej skiej, za po wia da jąc pro gram dzia łań sku pio ny na czte rech
ob sza rach: eko no mii, wzro ście, śro do wi sku i spo łe czeń stwie. Mi -
mo że wie le dzia łań po dej mo wa nych bę dzie bez po śred nio
w związ ku z kry zy sem go spo dar czym i fi nan so wym, Da nia stoi
na sta no wi sku, że pla ny do ty czą ce ener ge ty ki i kli ma tu po win ny
być po wią za ne z pla no wa niem wzro stu.

Rząd Da nii za mie rza kon ty nu ować pra ce nad Dy rek ty wą w spra -
wie efek tyw no ści ener ge tycz nej. Do koń ca bie żą ce go pół ro cza
Duń czy cy chcą uzy skać kom pro mis w spra wie dzia łań, któ re mia -
ły by do pro wa dzić do uzy ska nia wskaź ni ka efek tyw no ści na po zio -
mie 20% w per spek ty wie ro ku 2020. Za po wie dzia no dal sze ne go -
cja cje nad pro jek tem pa kie tu do ty czą ce go in fra struk tu ry ener ge -
tycz nej, rów nież w za kre sie do ty czą cym fi nan so wa nia pro jek tów.
Pla no wa ne jest przy ję cie wnio sków ra dy ds. pla nu dzia łań dla
ener ge ty ki do ro ku 2050, któ re po słu żą do wy zna cze nia pre cy zyj -
niej szych ce lów i ka mie ni mi lo wych w tym za kre sie na okres
po ro ku 2020, a tak że po wrót do roz mów na te mat pla nu dzia łań
w za kre sie ogra ni cza nia emi sji CO2.

Da nia bę dzie pro wa dzić unij ne i mię dzy na ro do we ne go cja cje
w spra wie wy mia ny in for ma cji do ty czą cych śro do wi ska, na po -
trze by ma ją cych od być się w ro ku 2012 mię dzy na ro do wych kon -
fe ren cji w spra wie zrów no wa żo ne go roz wo ju (Rio+20) i kli ma tu
(Ka tar). Pla no wa ne jest przy ję cie za ło żeń dla 7. Pro gra mu Dzia łań
Śro do wi sko wych UE oraz de ba ty w spra wie fi nan so wa nia pro gra -
mu LI FE 2014–2020, czy li plat for my wy mia ny naj lep szych prak -
tyk mię dzy pań stwa mi człon kow ski mi, zwięk sza nia emi sji w kon -
se kwen cji eks pan sji upraw na bio pa li wa (ang. in di rect land -use
chan ge), sub stan cji nie bez piecz nych i związ ków siar ki w pa li wach
mor skich.

Źró dło – Eu re lec tric Da ily News, 11.01.2012 ro ku

NO WE WY DA NIE ROCZ NI KA
ENER GE TYCZ NE GO EU RE LEC TRIC

12 stycz nia, Eu re lec tric za pre zen to wa ło w Par la men cie Eu ro pej -
skim no we wy da nie rocz ni ka sta ty stycz ne go ener ge ty ki. Mi mo że
pu bli ka cja uka za ła się już z po cząt kiem grud nia ubie głe go ro ku,
w se sji udział wzię ło 60 par la men ta rzy stów, co po twier dza za in te -
re so wa nie po li ty ków da ny mi do ty czą cy mi ener ge ty ki eu ro pej skiej.

Ze bra ne da ne wska zu ją, że w ro ku 2010 na stą pił wzrost po py tu
na ener gię, któ ry się gnął po zio mu od no to wa ne go w ro ku 2008,
a więc sprzed kry zy su. Do po zio mu 870 GW wzrósł tak że po ziom
mo cy za in sta lo wa nej urzą dzeń wy twór czych. Od na wial ne źró dła
ener gii roz wi ja ły się naj szyb ciej spo śród wszyst kich źró deł ener -
gii, sta no wiąc przy tym 75% no wo za in sta lo wa nych mo cy. Wzro -
sła pro duk cja ener gii elek trycz nej, w od po wie dzi na ro sną ce za po -
trze bo wa nie. Do efek tyw nej i eko no micz nej pro duk cji ener gii wy -
ko rzy sty wa ne by ły wszyst kie tech no lo gie. Zróż ni co wa nie to jest
bar dzo waż ne z uwa gi na za pew nie nie bez pie czeń stwa ener ge tycz -
ne go oraz rów no wa gi po mię dzy wy ko rzy sta niem od na wial nych
źró deł ener gii i bar dziej ela stycz nych jed no stek wy twór czych.

Pod czas de ba ty przed sta wio no rów nież wnio ski pły ną ce z uzy -
ska nych da nych dla pla nu dzia łań do ty czą ce go od na wial nych źró -
deł ener gii, czy li stra te gii roz wo ju tych źró deł na po trze by re ali za -
cji ce lów do ro ku 2020.

Źró dło – Eu re lec tric Da ily News, 16.01.2012 ro ku

RA PORT W SPRA WIE EMI SJI
GA ZÓW CIE PLAR NIA NYCH

W po ło wie grud nia ubie głe go ro ku Eu ro pej ska Agen cja ds. Śro -
do wi ska (Eu ro pe an Envi ron ment Agen cy) opu bli ko wa ła ra port
tech nicz ny pt. „Użyt kow ni cy koń co wi emi sji ga zów cie plar nia -
nych z ener gii”. Ce lem Agen cji by ło lep sze zro zu mie nie prze -
szłych tren dów zwią za nych z emi sją ga zów cie plar nia nych w sek -
to rze ener ge ty ki, po przez opra co wa nie me to do lo gii re dy stry bu cji
emi sji od wy twór ców do jej od bior ców.

Me to do lo gia wy od ręb nia bez po śred nich i po śred nich użyt kow -
ni ków koń co wych emi sji ga zów cie plar nia nych, w tym sek to ry
trans for mu ją ce ener gię oraz koń co wych użyt kow ni ków ener gii.
Ga zy cie plar nia ne emi to wa ne prze sek to ry trans for mu ją ce ener gię,
któ re moż na przy pi sać użyt kow ni kom koń co wym, są de fi nio wa ne
ja ko „emi sje po śred nie”. Dla przy kła du, ta część emi sji, któ ra po -
cho dzi z pro duk cji cie pła dla od bior ców do mo wych, okre śla na jest
ja ko emi sje po śred nie wy twór ców ener gii.

We dług Ra por tu, na sek tor ener ge tycz ny i nie za mie rzo ne emi sje
przy pa da ło 41% bez po śred nich emi sji zwią za nych z wy twa rza -
niem ener gii, ja kie wy ge ne ro wa no w kra jach UE -27 w ro ku 2009.
Po zo sta łe 59% to emi sje, któ re moż na przy pi sać okre ślo nym użyt -
kow ni kom koń co wym. Da ne do ty czą ce po zio mów emi sji, w tym
bez po śred nich (B) i po śred nich (P), są na stę pu ją ce: prze mysł 26%
(B – 15%, P – 11%), trans port 29% (B – 25%, P – 4%), han del 15%
(B – 10%, P – 5%), go spo dar stwa do mo we 25% (B – 12%, P
– 13%), i po zo sta łe sek to ry 5% (B – 2%, P – 3%).

Źró dło – Eu re lec tric Da ily News, 12.01.2012 ro ku

MA PA DRO GO WA DLA ENER GE TY KI
DO RO KU 2050

15 grud nia ze szłe go ro ku Ko mi sja Eu ro pej ska ofi cjal nie przy ję -
ła plan dzia łań dla ener ge ty ki do ro ku 2050. Do ku ment ten sta no -
wi kom pro mis po mię dzy dy rek to ria tem ge ne ral nym ds. ener gii
a po zo sta ły mi dy rek to ria ta mi. Istot ne by ło po ro zu mie nie z dy rek -
to ria tem ds. kli ma tu, któ re go plan dzia ła nia w spra wie kon ku ren -
cyj nej ni sko emi syj nej go spo dar ki okre śla ścież kę doj ścia do ob ni -
że nia do ro ku 2050 po zio mu emi sji ga zów cie plar nia nych
o 80–95% w sto sun ku do po zio mu z ro ku 1990.

Plan zbu do wa ny zo stał w opar ciu o dwa bie żą ce tren dy i pięć
sce na riu szy ogra ni cza nia emi sji CO2. Po wstać ma no wy sys tem
ener ge tycz ny, któ ry w du żo więk szym niż obec nie stop niu bę dzie
ba zo wał na ener gii elek trycz nej, ja ko na rzę dziu zmniej sza nia emi -
sji w go spo dar ce i przez spo łe czeń stwo. Prze wi du je się odej ście
od tech no lo gii, któ rym to wa rzy szą wy so kie kosz ty pa li wa, do roz -
wią zań o wy so kich kosz tach ka pi ta ło wych, ale ni skich kosz tach
pa li wa. Du żą ro lę ode grać ma ją tak że efek tyw ność ener ge tycz na
oraz od na wial ne źró dła ener gii. Za kła da ny udział ener gii ze źró deł
od na wial nych w każ dym z roz pa try wa nych sce na riu szy na po zio -
mie co naj mniej 55% koń co we go zu ży cia ener gii, prze są dza więk -
szą de cen tra li za cję pro duk cji ener gii i cie pła. Prze wi du je się rów -
nież wy ko rzy sta nie tech no lo gii gro ma dze nia i prze cho wy wa nia
CO2 oraz źró deł ją dro wych.

W oce nie Ko mi sji Eu ro pej skiej po trzeb na jest na tych mia sto wa
im ple men ta cja stra te gii UE dla ener ge ty ki do ro ku 2020 oraz przy -
ję cie ak tu al nie dys ku to wa nych pro po zy cji, m.in. Dy rek ty wy
w spra wie efek tyw no ści ener ge tycz nej i pa kie tu in fra struk tu ral ne -
go. Wy ma ga ne jest tak że przy spie sze nie dzia łań na rzecz utwo rze -
nia ryn ku we wnętrz ne go do ro ku 2014. Ce ny ener gii po win ny le -

Energetyka na świecie
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piej od zwier cie dlać jej kosz ty. Ko mi sja za po wie dzia ła tak że przy -
stą pie nie do prac nad ra mo wą po li ty ką w za kre sie od na wial nych
źró deł ener gii do ro ku 2020, tak aby okre ślo ne zo sta ły ka mie nie
mi lo we dla dzia łań w tym ob sza rze do ro ku 2050. 

Źró dło – Eu re lec tric Da ily News, 16.12.2011 ro ku

RO LA SPÓŁ EK DYS TRY BU CYJ NYCH
W TWO RZE NIU IN TE LI GENT NYCH

SIE CI
W związ ku z trwa ją cy mi dys ku sja mi do ty czą cy mi Dy rek ty wy

w spra wie efek tyw no ści ener ge tycz nej, Eu re lec tric opu bli ko wa ło
w stycz niu bie żą ce go ro ku do ku ment po świę co ny ro li spół ek dys -
try bu cyj nych w ob sza rze in te li gent nych sie ci i efek tyw no ści ener -
ge tycz nej.

In te li gent ne sie ci sta no wią klu czo we na rzę dzie do osią ga nia
ener ge tycz nych ce lów UE, w szcze gól no ści umoż li wia ją in te gra -
cję od na wial nych źró deł ener gii – któ re w więk szo ści przy łą czo ne
są do sie ci roz dziel czej – i re ali za cję ce lów do ty czą cych efek tyw -
no ści ener ge tycz nej. Bar dziej in te li gent ne sie ci ozna cza ją mniej -
szą emi sję CO2.

Pod czas gdy spół ki dys try bu cyj ne po win ny mieć moż li wie naj -
lep sze wa run ki do in we sto wa nia w in te li gent ne tech no lo gie, in we -
sty cje zwią za ne z pod no sze niem efek tyw no ści ener ge tycz nej mu -
szą mieć uza sad nie nie biz ne so we, a re gu la cje praw ne win ny to od -
zwier cie dlać. Prze pi sy do ty czą ce dzia ła nia spół ek dys try bu cyj -
nych czę sto nie uwzględ nia ją we wła ści wy spo sób in no wa cji, kła -
dąc na cisk na re duk cję kosz tów. W do ku men cie wska za no, że in te -
li gent ne sie ci wspie ra jąc re ak cję po py to wej stro ny ryn ku, do star -
cza jąc na rzę dzi ta kich jak in te li gent ne licz ni ki, któ re umoż li wia ją
ko rzy sta nie z in no wa cyj nych pro duk tów ce no wych (ce ny dy na -
micz ne, ce ny ze staw ką kry tycz ną, itp.). No wa in fra struk tu ra ma
za chę cić in nych uczest ni ków ryn ku do in no wa cyj no ści i po dej mo -
wa nia dzia łal no ści, rów nież w ob sza rze efek tyw no ści ener ge tycz -
nej. Spół ki dys try bu cyj ne ma ją pro mo wać i wdra żać roz wią za nia
na rzecz in nych pod mio tów, zwią za ne głów nie z udo stęp nia niem
in for ma cji. We dług Eu re lec tric, kra jo we pla ny dzia łań w za kre sie
in te li gent nych sie ci po win ny wska zy wać za chę ty i na rzę dzia
praw ne, któ re bę dą sto so wa ne w ce lu eli mi no wa nia ba rier re gu la -
cyj nych i mo ty wo wa nia spół ek do in we sto wa nia w in fra struk tu rę
sie cio wą. 

Źró dło – Eu re lec tric Da ily News, 13.01.2012 ro ku

PIO NIER SKIE PO RO ZU MIE NIE
NOR WE GIA – SZWE CJA

W SPRA WIE OZE
Nor we gia i Szwe cja za war ły 1 stycz nia te go ro ku po ro zu mie nie

do ty czą ce współ pra cy na po trze by re ali za cji kra jo wych ce lów wy -
ni ka ją cych z Dy rek ty wy w spra wie od na wial nych źró deł ener gii.
Wy ko rzy sta ny w tym za kre sie zo stał tzw. me cha nizm ko ope ra cji,
okre ślo ny po sta no wie nia mi wspo mnia nej Dy rek ty wy. Po ro zu mie -
nie za war te przez te dwa skan dy naw skie kra je mo że po słu żyć
za wzór dla in nych państw człon kow skich.

Dy rek ty wa w spra wie od na wial nych źró deł ener gii za chę ca pań -
stwa UE do róż no rod nych form współ pra cy na rzecz uzy ska nia za -
ło żo nych udzia łów od na wial nych źró deł ener gii w pro duk cji ener -
gii. Są to dla przy kła du wy mia na naj lep szych prak tyk i in for ma cji
oraz no we roz wią za nia ta kie jak „trans fe ry sta ty stycz ne”, wspól ne
pro jek ty po dej mo wa ne z pań stwa mi UE lub spo za UE. W prak ty -
ce współ pra ca po mię dzy kra ja mi w tym za kre sie nie wy stę pu je.
Za wy jąt kiem ini cja ty wy Nor we gii i Da nii, tyl ko Wło chy i Luk -
sem burg pla nu ją obec nie po dob ne dzia ła nia.

Wy ko rzy sta nie me cha ni zmów ko ope ra cji mo gło by spra wić, że
stra te gie w za kre sie od na wial nych źró deł ener gii by ły by do żo bar -
dziej efek tyw ne. Szcze gól nie du ży po ten cjał dla współ pra cy po sia -

da ją pań stwa skan dy naw skie. Ko mi sja Eu ro pej ska po win na usta -
no wić ra my dla ta kiej współ pra cy oraz po wo łać fo ra dla przed sta -
wi cie li kra jów człon kow skich i prze my słu. Istot ne jest, aby pla no -
wa na na 2014 rok ak tu ali za cja Dy rek ty wy w spra wie od na wial -
nych źró deł ener gii uwzględ nia ła wdro że nie sys te mu wspie ra nia
od na wial nych źró deł ener gii na ob sza rze ca łej UE, spój ne go z roz -
wią za nia mi przy ję ty mi dla ryn ku ener gii. 

Źró dło – Eu re lec tric Da ily News, 09.01.2012 ro ku

NO WE URE GU LO WA NIA DO TY CZĄ CE
HUR TO WE GO OB RO TU ENER GIĄ

Z koń cem 2011 ro ku we szło w ży cie Roz po rzą dze nie w spra wie
in te gral no ści i trans pa rent no ści hur to we go ryn ku ener gii (RE -
MIT). No we pra wo wpro wa dza de fi ni cje nie upraw nio ne go han dlu
przez oso by ma ją ce do stęp do in for ma cji nie jaw nych (ang. in si der
tra ding) i ma ni pu la cji ryn ko wej. W ce lu sko or dy no wa nia dzia łań
kra jo wych re gu la to rów w za kre sie wdra ża nia Roz po rzą dze nia,
Agen cja ds. Współ pra cy Re gu la to rów Ener gii (ACER) wy da ła
nie wią żą ce wy tycz ne, któ re bę dą okre so wo ak tu ali zo wa ne.

RE MIT za ka zu je nad użyć na hur to wych ryn kach ener gii elek -
trycz nej oraz ga zu po le ga ją cych na: wy ko rzy sty wa niu in for ma cji
we wnętrz nych na po trze by re ali za cji trans ak cji kup na i sprze da ży
(in for ma cje mo gą ce wpły wać na ce ny trans ak cji po win ny być
wcze śniej ujaw nio ne); za wie ra nia trans ak cji, któ re mo gą ge ne ro -
wać fał szy we sy gna ły do ty czą ce po da ży, po py tu lub cen; roz po -
wszech nia nia fał szy wych in for ma cji i plo tek, któ re mo gły by wpro -
wa dzać w błąd na te mat hur to we go ryn ku ener gii.

Mo ni to ro wa nie ryn ku ener gii pod ką tem ewen tu al nych nad użyć
pro wa dzić ma ją wspól nie kra jo wi re gu la to rzy oraz ACER. Agen -
cja bę dzie mia ła cza so wy do stęp do kom plet nych in for ma cji na te -
mat trans ak cji na ryn ku hur to wym. Do da nych tych do stęp bę dą
mie li rów nież po szcze gól ni re gu la to rzy, któ rzy od po wie dzial ni bę -
dą za po głę bio ne ana li zy przy pad ków i na kła da nie sank cji. 

Źró dło – Eu re lec tric Da ily News, 19.01.2012 ro ku

STAN DAR DY BEZ PIE CZEŃ STWA
DLA ENER GE TY KI JĄ DRO WEJ

Po tra gicz nych zda rze niach, ja kie mia ły miejsce w elek trow ni
Fu ku shi ma w ro ku ubie głym, or ga ni za cje zwią za ne z ryn kiem
ener gii UE pod ję ły roz mo wy na te mat pły ną cych z ka ta stro fy
wnio sków, do ty czą cych bez pie czeń stwa elek trow ni nu kle ar nych.

Re pre zen tu ją ce pra co daw ców sto wa rzy sze nie Eu re lec tric oraz
przed sta wi cie le związ ków za wo do wych – EP SU/EM CEF, uzgod -
ni li tekst po ro zu mie nia obej mu ją ce go za gad nie nia zwią za ne z bez -
pie czeń stwem, wa run ka mi bhp, trans pa rent no ścią i od po wie dzial -
no ścią, li kwi da cją elek trow ni oraz kwa li fi ka cja mi pra cow ni ków.
Wspól ne sta no wi sko po wsta ło m.in. z my ślą o trwa ją cych pra cach
le gi sla cyj nych w za kre sie te stów bez pie czeń stwa elek trow ni ją dro -
wych (ang. stress te sts).

Stro ny po ro zu mie nia sto ją na sta no wi sku, że wy twa rza nie ener -
gii nu kle ar nej w UE po win no speł niać naj wyż sze wy ma ga nia
w za kre sie bez pie czeń stwa, i że po trzeb ne jest ujed no li co ne po dej -
ście w tym ob sza rze. Po pie ra ją one za po wia da ne te sty bez pie czeń -
stwa elek trow ni, pod no sząc jed no cze śnie kwe stię na rzę dzi, któ re
za pew nią wdro że nie re ko men da cji wy ni ka ją cych z te stów.

Od no sząc się do wstęp nych re ko men da cji spo łecz nych part ne -
rów, Ko mi sja Eu ro pej ska pod kre śla, że no we re gu la cje praw ne po -
win ny okre ślać ogól ne za sa dy lo ka li zo wa nia, pro jek to wa nia, bu -
do wy i pro wa dze nia ru chu elek trow ni nu kle ar nych; po szcze gól ne
pań stwa po win ny za rzą dzać ry zy kiem z uwzględ nie niem kra jów
są sied nich; na le ży przy jąć jed no li te w EU za sa dy od po wie dzial no -
ści, a pro gra my ba daw cze po win ny w więk szym stop niu do ty czyć
spraw bez pie czeń stwa.

Źró dło – Eu re lec tric Da ily News, 21.12.2011 ro ku



W sys te mach cie płow ni czych co raz sze rzej sto su je się obec nie za -
sob ni ki cie pła. Ma ją one sze ro kie za sto so wa nie. Dzię ki za sto so -
wa niu za sob ni ka moż li we jest mię dzy in ny mi:

• zmi ni ma li zo wa nie cza su pra cy urzą dzeń szczy to wych,
• zmi ni ma li zo wa nie ilo ści uru cho mień ko tłów czy tur bin,
• za po bie ga nie  od sta wie niom blo ków w okre sach ni skie go za po trze -

bo wa nia na cie pło,
• wy rów na nie ob cią żeń dzia ła ją cych urzą dzeń,
• mak sy ma li za cja pro duk cji i sprze da ży ener gii elek trycz nej w szczy -

tach elek tro ener ge tycz nych,
• do trzy my wa nie pro gno zy dnia po przed nie go, tzn. zmi ni ma li zo wa -

nie sprze da ży oraz za ku pu ener gii elek trycz nej na ryn ku bi lan su ją -
cym,

• po kry wa nie szczy to we go za po trze bo wa nia na cie pło,
• zwięk sze nie bez pie czeń stwa za si la nia sie ci cie płow ni czej w sy tu -

acjach awa ryj nych,
• za sob ni ki bez ci śnie nio we mo gą słu żyć ja ko sta bi li za cja ci śnie nia

oraz ja ko na czy nia zbior cze.
W związ ku z za cho dzą cy mi zmia na mi na ryn ku ener gii elek trycz nej

(zmia ny or ga ni za cji ryn ku i zmia na struk tu ry cen) co raz szcze rzej sto so wa -
ne są za sob ni ki cie pła ze wzglę du na opty ma li za cję sprze da ży ener gii elek -
trycz nej. Na ry sun ku 1 przed sta wio no prze bieg zmian za po trze bo wa nia
na cie pło oraz za po trze bo wa nia na ener gię elek trycz ną. Na le ży przy jąć, że
z du żą do kład no ścią roz kład cen ener gii elek trycz nej pod czas do by po kry -
wa się z prze bie giem zmian cen ener gii elek trycz nej. Na tej pod sta wie wi -
dać, że szczyt pro duk cji ener gii elek trycz nej w ukła dach z tur bi na mi prze -
ciw pręż ny mi przy pa da na okres kie dy są naj niż sze ce ny ener gii elek trycz -
nej. Je że li za ło ży my, że pro duk cja ener gii elek trycz nej i cie pła jest moż li -
wa tyl ko w urzą dze niach sko ja rzo nych z tur bi na mi prze ciw pręż ny mi, to
za sto so wa nie za sob ni ka po wo du je, że wiel kość pro duk cji cie pła i ener gii
elek trycz nej w ta kich ukła dach w za sa dzie nie zmie nia się. Mi mo bra ku
zmia ny wiel ko ści pro duk cji ener gii elek trycz nej przy cho dy za pro duk cję
ener gii elek trycz nej ro sną, po nie waż zwięk sza się pro duk cję ener gii elek -
trycz nej w okre sie wy so kich cen i zmniej sza się w okre sie ni skich cen.

Więk szość ukła dów pro du kuje jed nak tyl ko część ener gii elek trycz nej
w urzą dze niach sko ja rzo nych, a część w urzą dze niach nie sko ja rzo nych. Dzię -
ki za sto so wa niu za sob ni ka moż li we jest zwięk sze nie wy ko rzy sta nia urzą dzeń
sko ja rzo nych, a przez to zwięk sze nie pro duk cji ener gii elek trycz nej.

Wy mie nio ne wcze śniej fak ty spo wo do wa ły, że co raz wię cej elek tro cie -
płow ni w Pol sce jest za in te re so wa nych bu do wą za sob ni ka cie pła. W ce lu
efek tyw ne go wy ko rzy sta nia do stęp nej po jem no ści za sob ni ka nie zbęd ne jest
opty mal ne ste ro wa nie je go pra cą. Za da nie jest na ty le skom pli ko wa ne, że
nie zbęd ne jest wspar cie, któ re mo że za pew nić opro gra mo wa nie. W dal szej
czę ści pu bli ka cji zo sta ło opi sa ne wdro że nie sys te mu ste ro wa nia w jed nej
z więk szych elek tro cie płow ni w Pol sce, któ re zo sta ło wy ko na ne przez Po li -
tech ni kę War szaw ską Uczel nia ne Cen trum Ba daw cze Ener ge ty ki i Śro do -
wi ska oraz Trans i tion Tech no lo gies S.A. Sys tem zo stał wdro żo ny wio -
sną 2011 ro ku. Je go za da niem jest wspo ma ga nie pra cy ope ra to ra po przez
wy zna cze nie pro gno zy opty mal ne go ła do wa nia i roz ła do wa nia za sob ni ka,
wy zna cza nie pla nów pro duk cji lub opty ma li za cji pro ce su ła do wa nia za sob -
ni ka, w ce lu speł nie nia za ło żo ne go pla nu pro duk cji ener gii elek trycz nej.

Za sob ni ki cie pła na świe cie i w Pol sce
Kra jem, w któ rym od wie lu lat sto so wa ne są za sob ni ki cie pła jest Da -

nia. W Da nii od lat nie bu du je się ukła dów sko ja rzo nych bez za sob ni ka
cie pła. Jed nym z cie kaw szych przy kła dów jest Elek tro cie płow nia Avedøre
(Da nia). Wy po sa żo na zo sta ła w dwa za sob ni ki o po jem no ści 22 000 m3

każ dy (łącz nie 8000 GJ). Obiekt po ło żo ny jest na po łu dniu Ko pen ha gi.
Wy po sa że nie sta no wią dwa blo ki z tur bi na mi upu sto wo -kon den sa cyj ny -
mi, pierw szy o mo cy elek trycz nej 250 MW oraz cie płow ni czej 330 MW,
dru gi od po wied nio 560 MW i 520 MW. Elek tro cie płow nia jest jed ną z za -
si la ją cych sys tem cie płow ni czy Ko pen ha gi. Blok ener ge tycz ny Avedøre 1
jest jed nost ką opa la ną wę glem. Więk szy blok Avedøre 2 zo stał uru cho -
mio ny pod ko niec 2001 r., dzia ła on w opar ciu o układ wie lo pa li wo wy si -
łow ni pa ro wej o pa ra me trach nad kry tycz nych z dwo ma nie za leż ny mi ko -
tła mi: na wę giel i bio ma sę, z moż li wo ścią ko rzy sta nia rów nież z wę gla
i ga zu. Blok ten od zna cza się bar dzo wy so ką spraw no ścią kon wer sji ener -
gii che micz nej pa li wa w ener gię elek trycz ną (48,3% net to). Za sob nik cie -
pła w Avedøre sta no wi ze spół dwóch zbior ni ków ci śnie nio wych. Z po wo -
du róż ni cy ci śnień (15 bar w sie ci, oko ło 5 bar w zbior ni kach) sys tem wy -
po sa żo no w układ ła do wa nia i roz ła do wa nia za sob ni ka. Aby zwięk szyć
efek tyw ność, oko ło 50% wy dat ku przy roz prę ża niu czyn ni ka po kry wa ne
jest z za bu do wa nej tur bi ny wod nej. Jest ona me cha nicz nie po łą czo na
z jed ną z pomp. Dzię ki te mu re du ko wa ne jest zu ży cie ener gii. Stru mień
cie pła po zy ski wa ny z aku mu la to ra wy no si 330 MJ/s. W ko pen ha skim sys -
te mie cie płow ni czym pra cu je jesz cze je den ci śnie nio wy za sob nik cie pła
– zbu do wa ny w ro ku 2003 w Elek tro cie płow ni Ama ger. Je go kon struk cja
jest zbli żo na do za sob ni ków z Avedøre, po jem ność to 4000 GJ.

Ko lej nym przy kła dem duń skie go obiek tu po sia da ją ce go za sob nik cie pła
jest Elek tro cie płow nia Fyn (Fyns) zlo ka li zo wa na w miej sco wo ści Oden se
na wy spie Fu nen. Pra cu ją w niej dwa blo ki kon den sa cyj ne z upu stem cie -
płow ni czym. Blok nu mer 3 o mo cy elek trycz nej 235 MW z ko tłem ga zo -
wo -wę glo wym oraz blok wę glo wy nu mer 7 o mo cy 405 MW. Moc cie -
płow ni cza tych jed no stek to od po wied nio 325 MW oraz 450 MW. Uru cho -
mio ny w 1991 ro ku blok nu mer 7 jest jed nost ką na pa ra me try nad kry tycz -
ne o pa ra me trach pa ry świe żej 250 bar / 540°C i spraw no ści wy twa rza nia
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Rys. 1. Ide owy prze bieg zmian za po trze bo wa nia na cie pło i ener gię elek trycz ną
pod czas do by



ener gii elek trycz nej 43,5% net to. Elek tro cie płow nia Fyns wy twa rza rocz -
nie 1,87 TWh ener gii elek trycz nej oraz 2,4 TWh cie pła przy zu ży ciu oko -
ło 20 mln m3 ga zu oraz 800 tys. ton wę gla. W ro ku 2008 uru cho mio no no -
wą, opa la ną bio ma są, jed nost kę wy twór czą o mo cy 32 MW. Elek tro cie -
płow nia Fyns dys po nu je naj więk szym w Da nii aku mu la to rem cie pła o ob -
ję to ści 75 tys. m3 (13 500 GJ od da wa na moc do 600 MW). Je go wy mia ry
to 37,3 m (przy obu do wie – 41 m w cen trum) wy so ko ści oraz 49,5 m śred -
ni cy. Po jem ność wod na brut to 72 000 m3, net to 65 000 m3. Jest to kon struk -
cja sto sun ko wo ni ska (sto su nek wy so ko ści do śred ni cy w gra ni cach
H/D = 0,8 wo bec stan dar do wo sto so wa nej war to ści te go pa ra me tru oko -
ło 1,5). Za si la nie aku mu la to ra jest moż li we rów nież z dwóch mniej szych
jed no stek o mo cy elek trycz nej 10 MW i 14 MW. Ich moc cie płow ni cza to
od po wied nio 29 MW oraz 35 MW. Pa li wem są od pa dy.

Ko lej ny in te re su ją cy przy kład sta no wi za sob nik cie pła w Oden se, któ -
ry  pra cu je ja ko at mos fe rycz ny, za si la sieć ni sko pa ra me trycz ną (tem pe ra -
tu ra wo dy w se zo nie grzew czym nie prze kra cza 92ºC). W zi mie moż li we
sta je się od sta wie nie jed no stek ko ge ne ra cyj nych na okres no cy, je śli ce na
ener gii elek trycz nej jest ni ska. Moż li we jest rów nież wstrzy ma nie pro duk -
cji cie pła w okre sie szczy to we go za po trze bo wa nia na ener gię elek trycz ną.
W le cie elek tro cie płow nia mo że być wy łą cza na na okres peł ne go week en -
du, w zi mie na oko ło 6÷8 go dzin.

Na stęp nym duń skim te go ty pu obiek tem jest Elek tro cie płow nia Linz Süd.
Wy po sa żo na zo sta ła w chwi li bu do wy (1993) w dwa ukła dy ga zo wo -pa ro we
z tur bi ną ga zo wą Fra me 6F współ pra cu ją cą z dwu pręż nym ko tłem od zy sk -
ni co wym. Z ko tłów za si la na jest upu sto wo -kon den sa cyj na tur bi na pa ro wa.
Do dat ko wo za bu do wa no tam ko lej ną tur bi nę ga zo wą Fra me 6, po cząt ko wo
prze zna czo ną do pra cy szczy to wej. W ko lej nym eta pie mo der ni za cji do tur -
bi ny tej do bu do wa no układ od zy sku cie pła oraz ko lej ną tur bi nę pa ro wą. Ob -
cią że nie szczy to we cie płow ni cze moż li we jest do po zy ska nia z dwóch ko -
tłów wod nych o mo cy po 28 MW każ dy. Łącz na moc elek tro cie płow ni by ła
rów na przed ostat nią mo der ni za cją 167 MW po stro nie elek trycz nej
oraz 370 MW po stro nie cie płow ni czej. W elek tro cie płow ni za in sta lo wa no,
oprócz ukła dów z tur bi na mi ga zo wy mi, ma ły blok pa ro wy (prze ciw pręż na
tur bi na o mo cy 8 MW, moc cie płow ni cza 22 MW) opa la ny bio ma są.

Pierw szym uru cho mio nym w Pol sce za sob ni kiem w du żej elek tro cie -
płow ni jest dzia ła ją cy obec nie za sob nik w EC Sie kier ki w War sza wie.
W pla nach są re ali za cje za sob ni ków w EC Kra ków, EC Biel sko Bia ła, EC
Bia ły stok.

Obiekt roz wa żań
Pre zen to wa ne wdro że nie zre ali zo wa no w EC Sie kier ki w War sza wie.

W jej ukła dzie tech no lo gicz nym moż na wy róż nić dwie za sad ni cze czę ści:
ko lek to ro wą i blo ko wą. Pod sta wę czę ści ko lek to ro wej sta no wi układ 5
tur bin i 4 ko tłów pra cu ją cych na wspól ny ko lek tor. W tej czę ści EC tyl ko
jed na tur bi na po sia da moż li wość pra cy kon den sa cyj nej. Po zo sta łe ma szy -
ny są prze ciw pręż ne lub upu sto wo -prze ciw pręż ne. Pod sta wę czę ści blo -
ko wej sta no wią 4 blo ki cie płow ni cze, w tym 3 wy po sa żo ne w tur bi ny
prze ciw pręż ne. Część pod sta wo wą ukła du pod grza nia wo dy sie cio wej sta -
no wią pod grze wa cze pod sta wo we za si la ne z po szcze gól nych tur bin.
Do pra cy szczy to wej słu żą szczy to we pod grze wa cze za si la ne z upu stów
tur bin i ko tły wod ne. Za sob nik cie pła jest przy sto so wa ny do współ pra cy

z po szcze gól ny mi blo ka mi lub/oraz czę ścią ko lek to ro wą. Ta kie roz wią za -
nie po zwa la na ela stycz ne za rzą dza nie je go pra cą. Roz wa ża ny za sob nik
cie pła to zbior nik bez ci śnie nio wy z po dusz ką pa ro wą o pa ra me trach
przed sta wio nych w ta be li 1.

Opis sys te mu opty ma li za cyj ne go
Za pro jek to wa ny sys tem sta no wi na rzę dzie do rad cze w pro ce sie pla no -

wa nia pro duk cji w EC Sie kier ki. Głów nym je go ce lem jest ob li cza nie
opty mal nych prze bie gów pra cy po szcze gól nych urzą dzeń tak, aby zop ty -
ma li zo wać pra cę za sob ni ka.

W tym miej scu warto za zna czyć, że w ce lu opty ma li za cji pra cy za sob -
ni ka na le ży zop ty ma li zo wać pra cę urzą dzeń współ pra cu ją cych z za sob ni -
kiem. Urzą dze nia te wpły wa ją w spo sób bez po śred ni na pra cę za sob ni ka.
Na pra cę urzą dzeń bez po śred nio współ pra cu ją cych z za sob ni kiem wpły -
wa ją po zo sta łe urzą dze nia. W związ ku z tym nie da się zbu do wać efek -
tyw ne go sys te mu opty ma li za cji pra cy za sob ni ka bez opty ma li za cji ca łej
EC. W związ ku z tym opi sy wa ny sys tem opty ma li za cji pra cy za sob ni -
ka de fac to opty ma li zu je pra cę ca łej EC.

Ar chi tek tu rę in for ma tycz ną sta no wią cą osno wę sys te mu do rad cze go
do wspo ma ga nia pla no wa nia pra cy za sob ni ka przed sta wio no na ry sun -
ku 2. Cen tral nym ele men tem jest ser wer ESS. Je go za da niem jest prze cho -
wy wa nie i prze ka zy wa nie in for ma cji mię dzy po zo sta ły mi kom po nen ta mi
(war to ści zmie rzo nych lub wy li czo nych wiel ko ści, ale tak że gra fi ki ope -
ra tor skie). Swo je war to ści prze cho wu je on w ba zie My SQL.

Ko lej nym ele men tem sys te mu jest ze staw tzw. za si la czy (za zna czo ny
na czer wo no). Za da niem każ de go z za si la czy jest po bie ra nie war to ści z od -
po wied nie go źró dła i prze ka zy wa nie ich ser we ro wi. Sys tem ten od po wie -
dzial ny jest za po bie ra nie tzw. da nych ży wych, tj. do ty czą cych pa ra me trów
po szcze gól nych urzą dzeń. Da ne te po bie ra ne są z elek tro nicz ne go sys te mu
ste ro wa nia pra cą EC, któ ry w tym przy pad ku sta no wi sys tem PI. Wszyst -
kie da ne do ty czą ce pre dyk cji (za po trze bo wa nia na cie pło, ce ny ener gii
na gieł dzie czy do pusz czal ne sta ny urzą dzeń) są po bie ra ne przez od dziel ny
za si lacz z in ne go źró dła. Źró dłem pre dyk cji mo gą być al bo pli ki w for ma -
cie MS-Excel, al bo da ne w ba zie (w tym przy pad ku MS -SQL).

Da ne ży we przed dal szym uży ciem są spraw dza ne pod wzglę dem po -
praw no ści. Re ali zu je to mo duł wa li da to ra da nych. 

Mo duł agre ga tów ma za za da nie wy ko ny wa nie ob li czeń po moc nicz -
nych, np. war to ści pa ra me trów ukła du, któ re nie są do stęp ne w sys te mie
a mo gą zo stać wy li czo ne. Opty ma li za tor wy li cza opty mal ne sta ny urzą -
dzeń na za da nym ho ry zon cie cza su. Wy ni ki opty ma li za cji (w po sta ci pre -
dyk cji mo cy urzą dzeń) prze ka zu je ser we ro wi ESS. Pre zen ta cji wy ni ków
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Ta be la 1. Ze sta wie nie pod sta wo wych pa ra me trów za sob ni ka cie pła

Pa ra metr Jed nost ka War tość

Wy so kość efek tyw na zbior ni ka [m] 40,95

Pro mień we wnętrz ny zbior ni ka [m] 15,00

Mak sy mal na po jem ność ro bo cza zbior ni ka [tys. m3] 28,95

Mak sy mal na ilość cie pła w za sob ni ku [GJ] 4125

Pręd kość prze pły wu wo dy [m/s] 2,30

Czas ła do wa nia / roz ła do wy wa nia [h] 4,40

Mak sy mal ny prze pływ [m3/h] 6 578,60

Mak sy mal ny efekt ła do wa nia/ roz ła do wa nia
(dla ∆T = 50°C) [MW] 371,06

Rys. 2. Ar chi tek tu ra sys te mu in for ma tycz ne go



ob li czeń do ko nu je ter mi nal ESS dzia ła ją cy na sta cji klienc kiej. Wy świe tla
on sze reg pro gra mo wal nych na eta pie wdra ża nia gra fik z war to ścia mi sy -
gna łów (w po sta ci ta be li lub gra ficz nie w po sta ci tren du) oraz mo że stwo -
rzyć ra por ty w po sta ci pli ków MS -Excel. Ter mi nal ESS jest po za tym bar -
dzo wy god nym na rzę dziem do ana li zy war to ści po mia rów z sys te mów
elek tro nicz ne go ste ro wa nia.

Mo duł ko or dy na to ra za dań ma za za da nie ste ro wać pro cą po szcze gól -
nych mo du łów. Przed sta wio ny sys tem opty ma li za cji jest de dy ko wa ny
do uru cha mia nia na żą da nie (wy zwo le nie ob li czeń wy ko nu je ope ra tor).
Opty ma li za tor uru cha mia ny jest tak że au to ma tycz nie co go dzi nę. Dzię ki
od po wied niej kon struk cji sys te mu ar chi wi za cji wy ni ków po szcze gól ne
wy wo ła nia opty ma li za cji nie za ma zu ją so bie na wza jem wy ni ków. Kon tro -
lę nad tym, gdzie są wy ni ki, któ rej opty ma li za cji i kie dy je usu wać spra -
wu je wła śnie mo duł ko or dy na to ra. Moż li wo ści wy ko rzy sta nia sys te mu
kom pu te ro we go do opty mal ne go za rzą dza nia pra cą za sob ni ka zo sta ły
omó wio ne sze rzej w [5].

Wy ni ki dzia ła nia sys te mu opty ma li za cji
pra cy za sob ni ka

Ana li zę wy ni ków opty ma li za cji wy ko na nych za po mo cą opro gra mo -
wa nia do rad cze go prze pro wa dzo no w opar ciu o da ne po cho dzą ce z do -
tych czas wy ko rzy sty wa nych pro gra mów wspo ma ga ją cych pla no wa nie
pro duk cji. Jak wspo mnia no wcze śniej, za sad ni cze ko rzy ści z wy ko rzy sta -
nia opro gra mo wa nia do rad cze go wy ni ka ją z mak sy ma li za cji zy sków ze
sprze da ży ener gii elek trycz nej po przez mi ni ma li za cję kosz tów jej wy twa -
rza nia oraz opty mal ne go wy ko rzy sta nia do bo we go pro fi lu cen ener gii
elek trycz nej. 

Ob cią że nie ciepl ne EC Sie kier ki w okre sie przej ścio wym oscy lu je
w gra ni cach mak sy mal nej mo cy osią gal nej dla pra cy w peł nym sko ja rze -
niu, okre so wo ją prze kra cza jąc. Z punk tu wi dze nia pra cy za sob ni ka jest
okres, w któ rym moż li we są po ten cjal ne zy ski. W ukła dzie pra cy bez za -
sob ni ka ko niecz ne by ło by okre so we wy ko rzy sta nie pra cy szczy to wych
źró deł cie pła w po sta ci ko tłów wod nych. Na ry sun ku 3 przed sta wio no wy -
nik opty ma li za cji dla da ne go okre su bez wy ko rzy sta nia za sob ni ka cie pła.
Na wy kre sie przed sta wio no bez wy mia ro wą war tość mo cy ciepl nej, tj.
war tość mo cy od nie sio na do osią gal nej war to ści mo cy ciepl nej w sko ja -
rze niu. Wi dać na nim, że li nia prze ry wa na, re pre zen tu ją ca za po trze bo wa -
nia na cie pło, po kry wa się z prze bie giem zmian pro duk cji cie pła w urzą -
dze niach wy twór czych.

Opty ma li za tor ob cią ża urzą dze nia wy ko rzy stu jąc w pierw szej ko lej no -
ści część blo ko wą o naj wyż szym współ czyn ni ku sko ja rze nia, na stęp nie
tur bi ny czę ści ko lek to ro wej oraz okre so wo uru cha mia ko tły wod ne dla
po kry cia okre sów szczy to we go za po trze bo wa nia na cie pło. Sys tem
do uło że nia gra fi ku pra cy wy ko rzy stu je lo gi kę od cią ża nia urzą dzeń opty -
ma li zu jąc dzię ki te mu kosz ty roz ru chów i re gu la cji urzą dzeń. 

Ja ko ko lej ne ilu stra cje dzia ła nia sys te mu do rad cze go przed sta wio no
gra fi ki pra cy urzą dzeń w sce na riu szu z moż li wo ścią wy ko rzy sta nia za sob -

ni ka cie pła. Wi docz ne jest wy ko rzy sta nie za sob ni ka skut ku ją ce wy rów na -
niem ob cią że nia jed no stek wy twór czych. Opty ma li za tor, tak jak w po -
przed nim przy pad ku, sta ra się re gu lo wać urzą dze nia mi w spo sób mi ni ma -
li zu ją cy ogól ny koszt wy twa rza nia ener gii mak sy ma li zu jąc jed no cze śnie
przy cho dy ze sprze da ży ener gii po przez wy ko rzy sta nie za sob ni ka cie pła.
Po rów nu jąc gra fik pra cy urzą dzeń bez za sob ni ka i ten z za sob ni kiem wi -
dać wy raź nie róż ni cę po le ga ją cą na utrzy ma niu w wa rian cie z za sob ni -
kiem ob cią że nia urzą dzeń sko ja rzo nych w „do li nach” za po trze bo wa nia
na cie pło na nie zmie nio nym po zio mie. Cie pło bę dą ce nad wyż ką uży te zo -
sta je na na ła do wa nie za sob ni ka, a ener gia elek trycz na wy pro du ko wa na
na tym cie ple sprze da wa na jest na ryn ku bi lan su ją cym lub gieł dzie ener -
gii w za leż no ści od pro fi lu cen. Zysk po wsta je tak że z ogra ni cze nia pra cy
ko tłów wod nych. W wa rian cie z aku mu la to rem opty ma li za tor na sa mym
po cząt ku po dej mu je de cy zję o roz ła do wy wa niu za sob ni ka wie dząc, że
wy so kie za po trze bo wa nie na cie pło po ja wia się tyl ko przez pierw sze kil -
ka na ście go dzin opty ma li za cji. Roz ła do wa nie za sob ni ka po zwa la na unik -
nię cie uru cho mie nia dwóch ko tłów wod nych, a póź niej sze ła do wa nie
w do li nach za po trze bo wa nia po zwa la na ogra ni cze nie ko lej nych uru cho -
mień źró deł szczy to wych.

Pre zen to wa ny prze bieg zmian ob cią że nia w wa rian cie z wy ko rzy sta -
niem za sob ni ka jest oczy wi sty. Ta kie wy ni ki są spo dzie wa ne. Wy ko na nie
ta kie go pla nu pro duk cji nie jest jed nak oczy wi ste. Za sob nik ma ogra ni -
czo ną po jem ność. Wy zna cze nie chwil cza so wych, w któ rych po win -
no/mu si na stą pić uru cho mie nie ła do wa nia/roz ła do wa nia za sob ni ka jest
bar dzo trud ne, po nie waż na le ży uwzględ nić jed no cze śnie:
• prze bieg zmian za po trze bo wa nia na cie pło,
• prze bieg zmian cen ener gii elek trycz nej,
• ogra ni cze nia po jem no ści za sob ni ka,
• ogra ni cze nia pręd ko ści ła do wa nia/roz ła do wa nia za sob ni ka,
• wy bór ze sta wu urzą dzeń wy twór czych, któ re pra cu ją z po dzia łem

na urzą dze nia sko ja rzo ne i nie sko ja rzo ne.
W przy pad ku za sob ni ka naj trud niej sze jed nak jest to, że każ da roz wa -

ża na chwi la wpły wa na wy ni ki, któ re moż na otrzy mać i ogra ni cze nia w in -
nych chwi lach cza so wych. W związ ku z tym za gad nie nie ta kie mu si być
roz wią zy wa ne przez bar dzo wy daj ny sys te mu.

Pod su mo wa nie 
W EC Sie kier ki w War sza wie za in sta lo wa ny zo stał naj więk szy w Pol -

sce za sob nik cie pła. W re zul ta cie wspól nych prac pro wa dzo nych przez
VHP, ITC PW i TT opra co wa no oraz wdro żo no na prze ło mie lat
2010/2011 sys tem do rad czy słu żą cy wspo ma ga niu pra cy ope ra to ra po -
przez wy zna cze nie pro gno zy opty mal ne go ła do wa nia i roz ła do wa nia za -
sob ni ka.

Za pro po no wa ne roz wią za nie opty ma li za cyj ne do ty czy elek tro cie płow -
ni o jed nym z naj bar dziej zło żo nych ukła dów tech no lo gicz nych. Je go
przy go to wa nie po prze dzi ły dłu go trwa łe pra ce re ali zo wa ne w ra mach za -
dań gran to wych [1] oraz w bez po śred niej współ pra cy z VHP.
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Rys. 3. Wy nik opty ma li za cji sys te mu do rad cze go w ho ry zon cie 4-dób, bez wy ko -
rzy sta nia za sob ni ka (Qsk jest to sto su nek mo cy bie żą cej do osią gal nej mo cy
w sko ja rze niu)

Rys. 4. Wy nik opty ma li za cji sys te mu do rad cze go w ho ry zon cie 4-dób, z wy ko rzy -
sta niem za sob ni ka (Qsk jest to sto su nek mo cy bie żą cej do osią gal nej mo cy
w sko ja rze niu)



Sys tem oka zał się na -
rzę dziem słu żą cym istot -
nej po pra wie efek tyw no -
ści wy ko rzy sta nia za sob -
ni ka w po rów na niu do na -
rzę dzi sto so wa nych do -
tych czas w EC. Jest on
wy ko rzy sty wa ny do spo -
rzą dza nia opty mal nej pro -
gno zy pro duk cji ener gii

elek trycz nej w opar ciu o prze wi dy wa ne w ho ry zon cie kil ku dnio wym ob -
cią że nie cie płow ni cze Elek tro cie płow ni.

Po rów na nie wy ni ków opty ma li za cji wy ko na nych za po mo cą opro gra -
mo wa nia do rad cze go z wy ni ka mi opty ma li za cji za po mo cą do tych czas
wy ko rzy sty wa ne go na rzę dzia (ERO) przed sta wio no na rys. 5 dla przy kła -
do wo wy bra ne go mie sią ca (kwie cień 2011). Przy rost efek tów jest tu wy -
ni kiem sze re gu czyn ni ków, mię dzy in ny mi: bar dziej agre syw ne go wy -
ko rzy sta nia moż li wo ści za sob ni ka cie pła, bę dą ce go efek tem świa do -
me go wy ko rzy sta nia lo kal nie po ja wia ją cych się eks tre mów, opty ma li -
za cji w dłuż szym ho ry zon cie cza su, do dat ko wo opty ma li za cji uru cho -
mień oraz od sta wień urzą dzeń, do sko nal szych mo de li urzą dzeń i al go -
ryt mów opty ma li za cji opar tych na więk szej ilo ści da nych wej ścio -
wych, przede wszyst kim pro gno stycz nych. 

Pre zen to wa ne na ry sun kach wy ni ki sta no wią tyl ko przy kła do wy re zul -
tat ob li czeń pro gra mu opar ty na do sto so wa niu roz dzia łu ob cią żeń do pro -
gno zy. Wy nik rze czy wi sty do ty czy sy tu acji nie za wsze z pro gno zą się po -
kry wa ją cej, od no śnie za po trze bo wa nia na cie pło. Do dat ko wo ewen tu al ne
awa rie urzą dzeń zmie nia ją ce moż li wo ści pro duk cyj ne oraz wspo mnia ne
od chył ki rze czy wi ste go za po trze bo wa nia sys te mu od pro gno zy po wo du ją
ko niecz ność po dej mo wa nia de cy zji o od mien nym od pro po no wa ne go
pier wot nie przez opro gra mo wa nie po dzia le ob cią że nia. W prak ty ce eks -

plo ata cyj nej ma my więc do czy nie nia z ko niecz no ścią re gu lar ne go po wta -
rza nia ta kich ob li czeń. 
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Rys. 5. Po rów na nie wy ni ków opty ma li za cji uzy ska -
nych z wy ko rzy sta niem sys te mu do rad cze go oraz
we dług do tych czas sto so wa ne go na rzę dzia (ERO)

W ra mach stra te gicz ne go pro gra mu ba daw cze go – Za awan -
so wa ne tech no lo gie po zy ski wa nia ener gii: Opra co wa -
nie tech no lo gii dla wy so ko spraw nych „ze ro -emi syj -
nych” blo ków wę glo wych zin te gro wa nych z wy chwy -

tem CO
2

ze spa lin – RA FA KO S.A. pod ję ło się za pro jek to wa nia
ko tła dla ta kie go blo ku ener ge tycz ne go. Pra ce pro jek to we roz po -
czę ły się od ana li zy do stęp nych ma te ria łów, po zwa la ją cych na za -
pro jek to wa nie ko tła o mak sy mal nych, moż li wych do osią gnię cia
pa ra me trach. Z prze pro wa dzo nych ob li czeń wy trzy ma ło ścio wych
przy wy ko rzy sta niu pro gra mów TRD -EN oraz AN SYS otrzy ma no
na stę pu ją ce pa ra me try: tem pe ra tu ra pa ry pier wot nej 653°C, ci -
śnie nie pa ry pier wot nej 303 bar, tem pe ra tu ra pa ry wtór nie prze -
grza nej 672°C, ci śnie nie pa ry wtór nej 60 bar. Pa ra me try te przy -
ję te zo sta ły do za pro jek to wa nia ko tła o wy daj no ści oko ło 2250 ton
pa ry na go dzi nę, co po win no umoż li wić wy ge ne ro wa nie mo cy
elek trycz nej brut to rzę du 900 MWe oraz uzy ska nie spraw no ści
blo ku net to po wy żej 48%.

Ostat nie stop nie prze grze wa cza pa ry pier wot nej i wtór nej oraz
ru ro cią gi łą czą ce ko cioł i tur bi nę sta no wią klu czo we ele men ty ci -

śnie nio we pod wzglę dem wa run ków pra cy. Ele men ty te są naj bar -
dziej na ra żo ne na dzia ła nie wy so kich tem pe ra tur i ci śnień. Ele -
men tem kry tycz nym są rów nież ścia ny szczel ne (mem bra no we)
ko mo ry pa le ni sko wej. Ze wzglę du na spe cy fi kę kon struk cyj ną
ścian mem bra no wych, do bór ma te ria łu do ich wy two rze nia pod le -
ga szcze gól nej uwa dze w od nie sie niu do wła ści wo ści, ja kie po wi -
nien ta ki ma te riał po sia dać. Ścia ny mem bra no we po win ny być wy -
ko na ne z ma te ria łu o do brych wła sno ściach pla stycz nych, spa wal -
ni czych (nie wy ma ga ją ce go ob rób ki ciepl nej po spa wa niu) oraz
du żej od por no ści na utle nia nie się od stro ny czyn ni ka (pa ry), a tak -
że od por no ści na ko ro zję wy so ko tem pe ra tu ro wą od stro ny spa lin.
Na ry sun ku 1 przed sta wio no „ewo lu cję ma te ria ło wą” ja ka za cho -
dzi ła w bu do wie ko tłów.

Ko tły na pa ra me try Ul tra Nad kry tycz ne wy ma ga ją od pro jek tan -
tów za sto so wa nia ma te ria łów jesz cze nie spraw dzo nych i nie ma ją -
cych żad ne go „do świad cze nia” w rze czy wi stych wa run kach pra cy.
RA FA KO S.A., opra co wu jąc za ło że nia oraz pro jek tu jąc ko cioł
na tak wy so kie pa ra me try, speł nia wy ma ga nia wszyst kich obo wią -
zu ją cych norm i prze pi sów oraz wy ko rzy stu je wy tycz ne, we dług

Materiały dla kotłów
na parametry

Ultra Nadkrytyczne (USC)



któ rych obec nie bu du je się blo ki ener ge tycz ne. W bu do wie ta kie -
go ko tła zna la zły się mię dzy in ny mi ta kie ma te ria ły jak HR6W,
Sa ni cro®25 (sta le au ste ni tycz ne) oraz Al loy 617 i DMV 617 mod.
(nad sto py ni klu). Za sto so wa nie tych ma te ria łów po zwa la na za pro -
jek to wa nie ko tła na wy żej wspo mnia ne pa ra me try. Obec nie
RA FA KO S.A. jest na eta pie opty ma li za cji ko tła pod wzglę dem
ciepl no -me cha nicz nym. Za sto so wa nie no wych ma te ria łów ma
swo je aspek ty eko no micz ne. Ma te ria ły po zwa la ją ce na otrzy ma nie
tak wy so kich pa ra me trów po zwa la ją na oszczęd ność pa li wa oraz
znacz nie zmniej sza ją emi sję CO2. Wy kre sy 1, 2 przed sta wia ją jak
zu ży cie pa li wa oraz emi sja CO2 za le żą od spraw no ści blo ku ener -
ge tycz ne go, bez po śred nio za leż nej od pa ra me trów wy two rzo nej
pa ry.

Wy kres 1 przed sta wia go dzin ne zu ży cie wę gla ka mien ne go dla
po szcze gól nych blo ków pra cu ją cych z róż ną spraw no ścią. Jak
moż na za uwa żyć z wy kre su 1, w od nie sie niu do blo ków pra cu ją -
cych ze spraw no ścią 32%, róż ni ca w za po trze bo wa nia na pa li wo
wy no si ~130 t/h, co jak wi dać na wy kre sie 2, da je oszczęd ność
oko ło 700 000 ton wę gla na rok.

Zu ży cie wę gla ma bez po śred nie prze ło że nie na ilość wy two rzo -
ne go CO2. Wy kre sy 3 i 4 przed sta wia ją ilo ści CO2, ja kie wy twa rza
blok ener ge tycz ny o okre ślo nej spraw no ści w cią gu ro ku eks plo -
ata cji. Róż ni ca mię dzy blo ka mi o spraw no ści 32% a blo kiem z ko -
tłem wg kon cep cji RA FA KO, to po nad 2 500 000 ton mniej CO2
rocz nie.

Do ko nu jąc prze li cze nia ilo ści wy pro du ko wa ne go CO2 na wy -
two rzo ną 1 MWh otrzy mu je my 340 kg CO2 mniej w at mos fe rze.
Da ne te zo sta ły przed sta wio ne na wy kre sie 4.

Da ne przed sta wio ne w for mie wy kre sów od no szą się do jed ne -
go ro dza ju wę gla i do tych sa mych wa run ków pra cy blo ków ener -
ge tycz nych.

Przed sta wio ne w ar ty ku le wy ni ki zo sta ły uzy ska ne w ba da niach
współ fi nan so wa nych przez Na ro do we Cen trum Ba dań i Roz wo ju
w ra mach umo wy SP/E/1/67484/10 – Stra te gicz ny Pro gram Ba daw -
czy – Za awan so wa ne tech no lo gie po zy ski wa nia ener gii: Opra co wa -
nie tech no lo gii dla wy so ko spraw nych „ze ro -emi syj nych” blo ków
wę glo wych zin te gro wa nych z wy chwy tem CO2 ze spa lin.

Krzysz tof Cie szyń ski, Adam Su to wicz

Wszyst kie da ne po cho dzą ze źró deł RA FA KO S.A.
Pra wa au tor skie za strze żo ne.
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Wyk. 2. Rocz ne zu ży cie wę gla ka mien ne go w za leż no ści od spraw no ści blo ku
ener ge tycz ne go

Wyk. 1. Go dzin ne zu ży cie wę gla ka mien ne go w za leż no ści od spraw no ści blo ku
ener ge tycz ne go

Rys. 1. „Ewo lu cja ma te ria ło wa” w bu do wie ko tłów

Wyk. 3. Rocz na emi sja CO2 w za leż no ści od spraw no ści blo ku ener ge tycz -
ne go

Wyk. 4. Ilość wy emi to wa ne go CO2 na wy pro du ko wa nie 1 MWh w za leż no ści
od spraw no ści blo ku ener ge tycz ne go
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