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Obo wią zu ją cy obec nie sys tem wspar cia wy twa rza nia ener gii z OZE i w ko ge ne ra cji, po le ga na praw nym obo wiąz ku po sia -
da nia przez przed się bior stwa sprze da ją ce ener gię od bior com koń co wym udzia łu ener gii wy two rzo nej z OZE lub w wy so ko -
spraw nej ko ge ne ra cji, po twier dzo nej umo rzo ny mi przez Pre ze sa URE zie lo ny mi, czer wo ny mi lub ewen tu al nie żół ty mi cer ty -
fi ka ta mi (świa dec twa mi po cho dze nia ener gii z OZE lub ko ge ne ra cji wę glo wej, lub ga zo wej). Po dob ny sys tem wspar cia zo stał
ostat nio wpro wa dzo ny w za kre sie efek tyw no ści ener ge tycz nej (bia łe cer ty fi ka ty). Obo wią zek ten jest zwy mia ro wa ny na każ -
dy rok roz po rzą dze niem mi ni stra go spo dar ki. W przy pad ku nie speł nie nia te go wy mo gu, przed się bior stwo jest zo bo wią za ne
uiścić opła tę za stęp czą, w wy so ko ści okre ślo nej co rocz nie przez Pre ze sa URE. Wy so kość tej opła ty prak tycz nie okre śla ce -
nę cer ty fi ka tów na ryn ku upraw nień ma jąt ko wych wy ni ka ją cych ze świa dectw po cho dze nia, co wzbu dza za strze że nia do ce -
lo wo ści funk cjo no wa nia skom pli ko wa ne go ryn ku upraw nień ma jąt ko wych.

Jed no li ty po ziom opła ty za stęp czej i jed no li ta, w związ ku z tym, ce na cer ty fi ka tów stwo rzy ły do bre wa run ki dla in we sto rów
ofe ru ją cych tech no lo gie o kosz tach wy twa rza nia znacz nie po ni żej cen ener gii z uwzględ nie niem cer ty fi ka tów. Do ty czy to
przede wszyst kim ener ge ty ki wia tro wej i współ spa la nia bio ma sy. Żad ne now sze tech no lo gie OZE nie są w tych wa run kach
kon ku ren cyj ne i z te go po wo du ten sys tem wspar cia mo że dzia łać tyl ko w ogra ni czo nym za kre sie. Ten za kres mo że zo stać
znacz nie zmniej szo ny, je śli elek trow nie wia tro we zo sta ną zmu szo ne do po kry wa nia wy wo ła nych przez nie do dat ko wych kosz -
tów sys te mo wych, a współ spa la nie zo sta nie ob cią żo ne kosz ta mi ob ni że nia efek tyw no ści wy ko rzy sta nia pa liw pier wot nych.

Głów ną wa dą obec ne go sys te mu wspar cia ener gii cer ty fi ko wa nej jest je go nie przej rzy stość, przy ni skiej sku tecz no ści w za -
kre sie sty mu la cji roz wo ju OZE i ko ge ne ra cji. W za sa dzie roz wi ja ne są tyl ko far my wia tro we i współ spa la nie, a w za kre sie ko -
ge ne ra cji już ko lej ny rok nie są wy peł nia ne obo wiąz ki usta lo ne roz po rzą dze niem mi ni stra go spo dar ki.

Mi ni ster stwo Go spo dar ki zda je so bie spra wę z wad obec ne go sys te mu i pro po nu je no we roz wią za nia w za kre sie wspar cia
ener gii od na wial nej w pro jek cie no wej usta wy o OZE, a w za kre sie ko ge ne ra cji w pro jek cie no wej usta wy – Pra wo ener ge -
tycz ne. Pro po nu je się wpro wa dze nie do cen cer ty fi ka tów zie lo nych tzw. współ czyn ni ków ko rek cyj nych, za leż nych od tech no -
lo gii, przy po zo sta wie niu ist nie ją ce go sys te mu wspar cia ze wszyst ki mi je go po zo sta ły mi wa da mi. Czy jed nak pro po no wa ne
me cha ni zmy usu ną ist nie ją ce wa dy i zwięk szą sku tecz ność sys te mu wspar cia? Czy nie jest czas na pod ję cie de cy zji ra dy kal -
nej – odej ście od obo wią zu ją ce go sys te mu i wpro wa dze nie roz wią zań spraw dzo nych w więk szo ści kra jów UE? O tych pro -
ble mach war to dys ku to wać. Z te go wzglę du ko lej ną edy cję dys ku sji re dak cyj nej na ła mach „Prze glą du Ener ge tycz ne go”, zor -
ga ni zo wa nej przez Izbę Go spo dar czą Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, po świę ci li śmy te ma to wi pod ha słem „Sys tem wspar -
cia wy twa rza nia ener gii z OZE i w ko ge ne ra cji oraz po pra wy efek tyw no ści ener ge tycz nej”.

Spo śród za pro szo nych go ści udział
w dys ku sji wzię li:

– Prof. Do ro ta Chwie duk – Pre zes
Pol skie go To wa rzy stwa Ener gii
Sło necz nej,

– Dr Mi ro sław Du da – ARE,
– Grze gorz Wi śniew ski – Pre zes Za -

rzą du In sty tu tu Ener ge ty ki Od na -
wial nej.

Stro nę re dak cyj ną re pre zen to wał
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.

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

System wsparcia
wytwarzania energii z OZE

i w kogeneracji oraz poprawy
efektywności energetycznej
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Powstanie Mo sto sta lu Pu ła wy jest zwią za ne z roz wo jem Pu ław,
a w szcze gól no ści z bu do wą tzw. Wiel kiej Che mii. Ko rze nie spół ki
się ga ją 1963 ro ku, kie dy zo stał utwo rzo ny Od dział War szaw skie go
Przed się bior stwa Kon struk cji Sta lo wych i Urzą dzeń Prze my sło -
wych, w ce lu bu do wy in sta la cji tech no lo gicz nych na te re nie pu -
ław skich Za kła dów Azo to wych. W struk tu rach Mo sto sta lu War sza -
wa od dział pu ław ski po zo stał do 1994 ro ku. Wów czas prze kształ cił
się w spół kę z ogra ni czo ną od po wie dzial no ścią, na to miast w 1998
ro ku w spół kę ak cyj ną. Fir ma ca ły czas jest zna czą cym wy ko naw cą
usług dla miej sco wych za kła dów azo to wych pro wa dząc pra ce
na naj waż niej szych za da niach in we sty cyj nych jak i wy ko nu jąc za -
da nia re mon to we.

Na prze strze ni lat pro fil dzia łal no ści spół ki ule gał dy wer sy fi ka cji.
Re ali zu jąc pro duk cję i mon taż sta lo wych kon struk cji spół ka roz po -
czę ła w po ło wie lat 90. ub. wie ku dzia łal ność w sek to rze ener ge ty -
ki. Pierw sze pro jek ty ener ge tycz ne by ły zwią za ne z ochro ną śro do -
wi ska i re ali zo wa ne dla Elek tri mu oraz Mo sto sta lu War sza wa
w Niem czech (elek trow nia Nie de raus sen) i Skan dy na wii (mon ta że
ko tłów w spa lar niach od pa dów i elek tro fil trów). Udział w re ali za cji
tych za dań po zwo lił na zdo by cie cen nych do świad czeń, za rów no
przez ka drę tech nicz ną jak i pra cow ni ków.

Upa tru jąc swo jej szan sy w tym seg men cie, za rząd fir my pod jął
kon se kwent nie re ali zo wa ną stra te gię po sze rza nia dzia łal no ści
spół ki o mon ta że ko tłów i in sta la cji ochro ny śro do wi ska. Wią za ło
się to z ko niecz no ścią in we sty cji w ka pi tał ludz ki (po zy ska nie od -
po wied nio wy kształ co nych pra cow ni ków i ka dry tech nicz nej)
oraz w sys te my za pew nie nia ja ko ści i wy ma ga ne do pusz cze nia
fir my.

Spół ka wdro ży ła i po sia da Sys te my Za rzą dza nia Przed się bior -
stwem wg norm ISO 9001, ISO 14001, PN -N -18001, OHSAS
18001, SCC**2008/5.1. Pro wa dze nie dzia łal no ści w sze ro ko ro zu -
mia nym za kre sie urzą dzeń ci śnie nio wych wy ma ga zdo by cia od po -
wied niej cer ty fi ka cji – Mo sto stal Pu ła wy po sia da wszel kie nie zbęd -
ne upraw nie nia, ta kie jak: 
• upraw nie nia UDT do wy twa rza nia, mon ta żu i mo der ni za cji

ko tłów pa ro wych, ko tłów wod nych, ru ro cią gów pa ro wych,
ru ro cią gów prze sy ło wych do cie czy, ru ro cią gów prze sy ło -
wych do ga zów, ru ro cią gów tech no lo gicz nych do cie czy,
zbior ni ków bez ci śnie nio wych i ci śnie nio wych do ma te ria -
łów cie kłych za pal nych, zbior ni ków prze no śnych, sta łych
zbior ni ków ci śnie nio wych, zbior ni ków bez ci śnie nio wych
i zbior ni ków ci śnie nio wych do ma te ria łów tru ją cych lub żrą -
cych oraz ele men tów urzą dzeń ci śnie nio -
wych;

• cer ty fi kat we ry fi ka cji wg wy ma gań nor my
DIN EN ISO 3834 -2, AD 2000-Merk blatt
HP 0;

• cer ty fi kat do wy twa rza nia urzą dzeń ci śnie -
nio wych zgod nie z Dy rek ty wą 97/23/WE,
Mo duł G;

• cer ty fi kat SLV o nada niu kla sy E wg nor my
DI N18800 -7.
Fir ma za trud nia wy so ko wy kwa li ko wa nych

pra cow ni ków ka dry tech nicz nej, w tym in ży -
nie rów z ty tu łem Eu ro pej skie go In ży nie ra Spa -
wal ni ka (EWE), wy ko nu je ob rób kę ciepl ną spo -
in we wła snym za kre sie. Po sia da  bar dzo do -
brze wy po sa żo ne La bo ra to rium Ba dań Nie -
nisz czą cych wy ko nu ją ce peł ny za kres ba dań
(RT, UT, MT, PT, VT), z per so ne lem po sia da ją -
cym upraw nie nia Le vel 2 i 3 wg EN 473 do ich
wy ko ny wa nia. Za trud nie nie w fir mie wy no -
si obecnie 1300 osób. Fir ma ma do świad cze -

nie w spa wa niu prak tycz nie wszyst kich ga tun ków sta li spo ty ka -
nych w ener ge ty ce, w tym „słyn nej” ostat nio sta li T24.

Na prze strze ni lat Mo sto stal Pu ła wy zdo był re no mę wśród uzna -
nych zle ce nio daw ców, za rów no za gra nicz nych jak i kra jo wych, da -
jąc się po znać ja ko so lid ny wy ko naw ca, wy ko nu ją cy pra ce bar dzo
do brze ja ko ścio wo i zgod nie z har mo no gra ma mi umow ny mi. 

Fir ma zo sta ła do ce nio na i za uwa żo na na ryn ku ener ge tycz nym
po przez wy ko ny wa nie prac po za gra ni ca mi Pol ski – w Skan dy na -
wii, Niem czech, Fran cji, Szwaj ca rii, Au strii, Ho lan dii, Bel gii, Wiel kiej
Bry ta nii, Es to nii. W chwi li obec nej spół ka re ali zu je kil ka pro jek tów
ko tło wych: mon taż ko tła so do we go (Re co ve ry Bo iler) w Szwe cji,
ko tły BFB w Szwe cji i Fin lan dii, ko cioł CFB w Ho lan dii. Port fel zle ceń
obej mu je rów nież wła śnie pro wa dzo ny mon taż In sta la cji Od siar -
cza nia dla 5 ko tłów ty pu OP -230 w elek tro cie płow ni za kła dów azo -
to wych „Pu ła wy” w Pu ła wach. Ta in we sty cja war ta jest wzmian ki,
z ra cji te go, iż pro ces od siar cza nia spa lin od by wać się będzie rzad -
ko spo ty ka ną me to dą amo nia kal ną, w wy ni ku cze go otrzy my wa ny
bę dzie siar czan amo nu, któ ry z ko lei zo sta nie uży ty do pro duk cji
no wej ga my na wo zów sztucz nych.

Je śli cho dzi o przy szłość – Mo sto stal Pu ła wy z na dzie ją pa trzy
na kra jo wy ry nek ener ge tycz ny, któ ry z ra cji za po wia da nych (i nie -

zbęd nych, choć by na ko niecz ność od two rze -
nia mo cy) in we sty cji sta je się oczkiem w gło -
wie nie tyl ko firm pol skich, ale i po ten ta tów za -
gra nicz nych li czą cych na uszczk nię cie te go
tor tu. Po nad to, po wie lu la tach, w Pol sce za czy -
na się rów nież dłu go ocze ki wa na bu do wa spa -
lar ni od pa dów ko mu nal nych.

Z per spek ty wy zre ali zo wa nych i bę dą cych
w re ali za cji zle ceń mo że my po wie dzieć, że fir -
ma ma bar dzo bo ga te do świad cze nia na po lu
mon ta żo wym w ener ge ty ce (od du żych ko -
tłów CFB i BFB dla ener ge ty ki za wo do wej, po -
przez róż no ra kie ko tły na bio ma sę do ko tłów
rusz to wych w spa lar niach od pa dów). Tak sze -
ro ki za kres dzia łal no ści fir my po wo du je sto so -
wa nie bar dzo ela stycz nych i jed no cze śnie
efek tyw nych me tod za rzą dza nia i po sia da nia
za ło gi zdol nej po do łać róż no ra kim wy zwa -
niom spo ty ka nym przy tak nie sza blo no wym

cha rak te rze dzia łal no ści fir my.
Ja ro sław Mu ciek, Ane ta Sa łu da

Mostostal Puławy dla energetyki

Mostostal Puławy S.A.
ul. Budowlanych 5, 24-110 Puławy

tel. +48 81 473 12 40, +48 81 473 12 41, fax +48 81 473 12 44
www.mostostal-pulawy.com.pl
info@mostostal-pulawy.com.pl

Montaż kotła CFB 440 MWth

w Jyväskylä w Finlandii

Montaż kanałów instalacji odsiarczania spalin Z.A. Puławy
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• Chce my dziś po roz ma wiać na te mat
sys te mów wspar cia sto so wa nych przy pro -
mo wa niu wy bra nych tech no lo gii ener ge -
tycz nych, któ re na wa run kach ryn ko wych
nie by ły by dziś w sta nie kon ku ro wać z tra -
dy cyj ną ener ge ty ką, a z punk tu wi dze nia
uwa run ko wań kli ma tycz nych, spo łecz -
nych, pew nej wi zji przy szło ści po win ny
być roz wi ja ne. Ten te mat, pod czas roz mów
o ko lej nych dys ku sjach re dak cyj nych, po -
ja wiał się kil ka krot nie, w związ ku z pra ca -
mi nad usta wą o OZE. Tej usta wy jed nak
nie ma, trud no więc o niej mó wić. Spró -
buj my więc po roz ma wiać o do tych czas
funk cjo nu ją cym w Pol sce sys te mie wspar -
cia, je go wa dach i za le tach, o tym jak te
sys te my wspar cia funk cjo nu ją w in nych
kra jach. Otóż w więk szo ści kra jów UE
sys tem wspar cia OZE i ko ge ne ra cji ba-
zu je na ta ry fo wa niu ener gii wy twa rza-
nej w tych źró dłach. Jest to tzw. sys tem
„fe ed -in ta riff” – 18 kra jów sto su je go
w przy pad ku OZE, na to miast 7 ma sys tem
wspar cia gdzie świa dec two po cho dze nia
po sia da war tość ma te rial ną i jest przed -
mio tem ob ro tu na ryn ku. Przy czym to
ostat nie roz wią za nie w Pol sce ma kształt,
któ re go nie spo ty ka się w in nych kra jach.
Pierw szy z tych sys te mów dzia ła w szcze -
gól no ści w Por tu ga lii i Niem czech, gdzie
ob ser wu je się naj więk szy roz wój OZE. Czy
w Pol sce moż na stwo rzyć po dob ny sys tem,
aby zwięk szyć sku tecz ność me cha ni zmów
sty mu lu ją cych roz wój OZE i zmniej szyć
kosz ty funk cjo no wa nia ryn ku cer ty fi ka -
tów? Czy mo że lep sze wy ni ki da dzą cer ty -
fi ka ty, któ rych ce ny usta la ne bę dą przez
re gu la to ra z uwzględ nie niem tech no lo gii?

– G. Wi śniew ski: – Ob ser wa cja sys te mu
wspar cia w Pol sce ro dzi róż no ra kie re flek -
sje. Al bo więc je ste śmy su per in no wa cyj ni,
su per po my sło wi i wy zna cza my w tym ob -
sza rze no we kie run ki. Al bo też ki bi cu je my
ar cha icz nym roz wią za niom, któ re wpraw -
dzie kie dyś ist nia ły, ale obec nie zo sta ły
przez wszyst kich za rzu co ne. Bądź też ma -
my do czy nie nia z in er cją, nie mo cą unie -
moż li wia ją cy mi wy rwa nie się ze sta rych
roz wią zań i pój ściem do przo du. Obo wią -
zu ją cy obec nie w Pol sce sys tem wspar cia
za czął for mal nie funk cjo no wać 10 lat te -
mu. Wszyst kie in ne tzw. ko lo ro we cer ty fi -
ka ty by ły po chod ną zie lo nych cer ty fi ka -
tów. Mie li śmy więc, w pew nym sen sie,
do czy nie nia z eks por tem okre ślo ne go roz -
wią za nia z jed nej dzie dzi ny do in nych.
Nie ste ty, dziś ten sys tem stał się na der kło -
po tli wy. Wpro wa dza li śmy go w ży cie
w 2001 ro ku Pra wem ener ge tycz nym i sto -
sow nym roz po rzą dze niem wy ko naw czym

mi ni stra go spo dar ki twier dząc, że le piej niż
sys tem „sta łych ta ryf” – pa su je do wpro wa -
dza nej wte dy sze ro ko go spo dar ki ryn ko -
wej. Ko lej ne no we li za cje Pra wa ener ge -
tycz ne go spra wi ły, że na gle sta li śmy się
„bar dzo ryn ko wi” w je dy nym seg men cie
ryn ku ener gii, któ ry w isto cie nie ist niał
i nie mógł ist nieć bez wspie ra nia, mia no wi -
cie w seg men cie ener gii od na wial nej. Kra -
jem, któ ry w 2001 ro ku przy go to wy wał się
do wpro wa dze nia sys te mu zie lo nych cer ty -
fi ka tów by ła też Wiel ka Bry ta nia. Wcze -
śniej Bry tyj czy cy sto so wa li tzw. sys tem
prze tar gów na no we zie lo ne mo ce, któ ry
kom plet nie nie dzia łał, co owo co wa ło bra -
kiem roz wo ju od na wial nych źró deł ener -
gii. My ten bry tyj ski sys tem zie lo nych cer -
ty fi ka tów sko pio wa li śmy, po tem jesz cze
kil ka in nych kra jów. Tyl ko, że od tam te go
cza su Wiel ka Bry ta nia, ze wzglę du na
kiep skie efek ty, zmie ni ła tak że ten sys tem
już dwu krot nie i w za sa dzie prze szła ewo -
lu cyj nie na sys tem sta łych ta ryf.

UE pu bli ku je ze sta wie nia da nych z po -
szcze gól nych kra jów do ty czą ce cen zie lo nej
ener gii i tem pa roz wo ju pro du ku ją cych ją
źró deł. Co z tych da nych wy ni ka? Otóż tam
gdzie są sta łe ta ry fy, roz wój od na wial nych
źró deł ener gii jest szyb szy, a ce ny ener gii
z tych źró deł, na prze strze ni lat, spa da ją.
Czy li dzie je się do kład nie od wrot nie jak
w przy pad ku funk cjo no wa nia zie lo nych
cer ty fi ka tów. Za raz po wpro wa dze niu zie lo -
nych cer ty fi ka tów one nas prak tycz nie nic
nie kosz to wa ły. Nie by ło roz wo ju od na wial -
nych źró deł ener gii, sys tem był źle skon stru -
owa ny. W 2006 ro ku sys tem zo stał uspraw -

nio ny, np. po przez wpro wa dze nie kar
za nie speł nie nie obo wiąz ku w za kre sie po -
sia da nia zie lo nych cer ty fi ka tów (świa dectw
po cho dze nia ener gii z OZE), a ska la wspar -
cia okre ślo ną wy so ko ścią opła ty za stęp czej
by ła na ty le wy so ka, że nie któ re OZE za czę -
ły się roz wi jać. Nie ste ty, jed ne bar dziej, in -
ne na to miast mniej lub wca le, czy li me cha -
nizm wspar cia uzna wa ny ja ko ryn ko wy nie
słu żył bu do wa niu ryn ku. W efek cie od na -
wial ne źró dła ener gii ma my dziś nie pra wi -
dło wo zdy wer sy fi ko wa ne. Jed ne się nie roz -
wi ja ją, bo na tra fi ły na róż no ra kie ba rie ry
roz wo jo we, in ne roz wi nę ły się nad mier nie
bez szans na dal szy roz wój, jak współ spa la -
nie, a jesz cze in ne roz wi ja ją się sła bo. Do te -
go ca ły sys tem wspar cia stał się nie zwy kle
kosz tow ny. Ten nie efek tyw ny, zbiu ro kra ty -
zo wa ny sys tem zo stał w do dat ku „wy eks -
por to wa ny” do in nych ob sza rów – ko ge ne -
ra cji i efek tyw no ści ener ge tycz nej. Mo że
być ko rzyst ny dla du żych sys te mów, dla
ma łych mniej, w ska li zaś ca łej go spo dar ki
i sty mu lo wa nia no wych tech no lo gii jest nie -
ko rzyst ny i nie sku tecz ny.

– D. Chwie duk: – Zie lo ne cer ty fi ka ty
zo sta ły wpro wa dzo ne na ry nek w mo men -
cie, gdy ry nek od na wial nej ener gii nie ist -
niał. Wia do mo więc by ło, że ten me cha -
nizm od ra zu nie za dzia ła. I tak się sta ło.
W Niem czech na to miast, po dob nie jak
w in nych kra jach, wpro wa dzo no sys tem
„fe ed -in ta riff”, czy li sta łe go wspar cia, któ -
ry za owo co wał nie tyl ko roz wo jem ryn ku
ener gii od na wial nej, ale tak że prze my słu
pra cu ją ce go na rzecz te go ro dza ju ener ge -
ty ki. Po za tym, w tym sys te mie sta łe go
wspar cia, z cza sem usta lo no pew ne prio ry -
te ty. Czy li nie sta łe ce ny dla ca łej ener ge ty -
ki od na wial nej lecz zróż ni co wa ne, za leż ne
od tech no lo gii wy twa rza nia. Wia do mo bo -
wiem, że są tech no lo gie, któ re szyb ciej i ła -
twiej za ist nie ją na ryn ku i ta kie, któ re o ten
ry nek mu szą wal czyć, bo są wpraw dzie
droż sze, ale przy szło ścio we. Dla przy kła du
bio ma sa, gdzie z za so bów ła two do stęp -
nych sko rzy sta no do syć szyb ko. Dziś KE
mó wi, że je śli bio ma sa, to już tyl ko trze -
ciej, czwar tej lub dal szej ge ne ra cji.

Me cha ni zmy wspar cia od na wial nych
źró deł ener gii mu szą mieć cha rak ter in ter -
dy scy pli nar ny. Tym cza sem u nas nad do -
ku men ta mi zwią za ny mi z ener gią od na -
wial ną naj pierw pra co wa ło Mi ni ster stwo
Śro do wi ska, a na stęp nie ca łą od po wie -
dzial ność prze ka za ło Mi ni ster stwu Go spo -
dar ki. Ja nie od no to wa łam spo tkań mię dzy -
re sor to wych na te mat od na wial nych źró deł
ener gii, a prze cież pro blem do ty czy róż -
nych re sor tów, róż nych ob sza rów go spo -
dar ki. W pań stwach, któ re za gad nie nie to
po trak to wa ły in ter dy scy pli nar nie, roz wi -

Prof. Dorota Chwieduk
– Prezes Polskiego Towarzystwa

Energii Słonecznej

ciąg dalszy ze str. 3
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nę ły się wła sne tech no lo gie dla ener ge ty ki
od na wial nej. I pro szę za uwa żyć, że np.
w Niem czech, w do bie kry zy su naj le piej
mia ły się te przed się bior stwa, któ re pro du -
ko wa ły na rzecz ener ge ty ki od na wial nej.
To po win no na szym de cy den tom go spo -
dar czym dać wie le do my śle nia. Brak
w Pol sce współ pra cy mię dzy re sor to wej
w dzie dzi nie ener ge ty ki od na wial nej spra -
wia, że zwią za ne z nią pro ble my nie są ca -
ło ścio wo roz po zna ne, zde fi nio wa ne. Po -
za tym do świad cze nia wszyst kich kra jów,
któ re osią gnę ły suk ce sy w roz wo ju ener ge -
ty ki od na wial nej po ka zu ją, że sys te my
wspar cia mu szą być dłu go trwa łe, o ja -
snym, nie zmien nym w okre ślo nym cza sie
kształ cie. Np. Niem cy stwo rzy li spe cjal ny
fun dusz do za si la nia ener ge ty ki od na wial -
nej, któ ry szcze gól nie wspo mógł ener ge ty -
kę sło necz ną, w któ rym okre ślo ne są
wszyst kie kwe stie zwią za ne z do ta cja mi,
ubez pie cze nia mi, po życz ka mi, zwol nie -
nia mi po dat ko wy mi itp., a re gu la cje te ma -
ją cha rak ter dłu go okre so wy. Dzię ki te mu
nie tyl ko in we stor wie, że opła ca się mu
okre ślo ną tech no lo gię za ku pić, ale rów nież
do staw ca urzą dzeń wie ja ki biz nes i w ja -
kim cza sie mo że zro bić, i że opła ca się mu
in we sto wać w roz wój okre ślo nych tech no -
lo gii. Te me cha ni zmy dzia ła ją, da ją do sko -
na łe efek ty. Tym cza sem, u nas, NFO ŚiGW
za ofe ro wał wspar cie ko lek to rów sło necz -
nych na po zio mie da le ko wy prze dza ją cym
to wspar cie w in nych kra jach. Efekt? – gdy
ce ny tych in sta la cji w in nych pań stwach
spa da ją u nas za trzy ma ły się, a nie kie dy
wzra sta ją.

Spra wa pro mo cji okre ślo nych tech no lo -
gii na róż nych szcze blach, co szcze gól nie
w Au strii da ło do sko na łe wy ni ki. Czy li
znów dzia ła nie kom plek so we oraz mo ni to -
ro wa nie sys te mów, sy tu acji, two rze nie ba -
zy in for ma cji dla in we sto rów. Te go u nas
nie ma. Przy kład Ba wa rii. Za czę to w niej
roz wi jać ener ge ty kę wia tro wą. To land
o naj mniej szych za so bach wia tru w ca łych
Niem czech. Wła dze re gio nal ne, ow szem,
do fi nan so wy wa ły ener ge ty kę wia tro wą,
ale na ka za ły mo ni to ro wa nie dzia ła nia sys -
te mu, pręd ko ści wia trów, okre sów ci szy
itp. Dzię ki te mu pod ko niec lat 90. Ba wa ria
mia ła naj lep szą ma pę wia trów, z naj lep szy -
mi da ny mi w ca łych Niem czech. To po wo -
do wa ło, że ko lej ne in we sty cje w ener ge ty -
kę wia tro wą by ły pra wie w 100% pew ne.
Da nie zie lo ne go świa tła i wpro wa dze nie
sys te mu wspar cia mu si być prze my śla ne
i zrów no wa żo ne. Nie mo że spo wo do wać
roz wo ju tyl ko nie któ rych tech no lo gii czy -
sto biz ne so wych, jak się oka za ło, i do pro -
wa dzić do za trzy ma nia wej ścia na ry nek
ener ge tycz ny in nych tech no lo gii droż -

szych, ale bar dziej per spek ty wicz nych, tak
jak to się u nas sta ło.

– M. Du da: – Sys tem wspar cia ener ge ty -
ki od na wial nej, któ ry so bie za fun do wa li -
śmy, ba zo wał na pew nej mo dzie „wkła da -
nia” me cha ni zmów ryn ko wych gdzie się
tyl ko da ło. Nikt na to miast nie za sta na wiał
się, czy te me cha ni zmy ryn ko we, w tym
kon kret nych przy pad ku, bę dą sku tecz ne.
Stwo rzy li śmy sys tem cer -
ty fi ka tów oraz han dlu
upraw nie nia mi ma jąt ko -
wy mi wy ni ka ją cy mi z cer -
ty fi ka tów. Jed no cze śnie
twór cy te go sys te mu, zda -
jąc so bie spra wę z te go, że
być mo że po da ży ener gii
zie lo nej na ryn ku w tym
sys te mie nie bę dzie ty le by
ten ry nek mógł pra wi dło -
wo dzia łać – wpro wa dzi li
wy trych w for mie opła ty
za stęp czej. Ty le, że war -
tość tej opła ty za stęp czej
z ryn kiem nie ma już nic
wspól ne go. Jest bo wiem
usta la na przez Pre ze sa
URE. W tej sy tu acji na le -
ża ło się spo dzie wać, że za -
ba wa w ry nek cer ty fi ka -
tów, któ ra mia ła usta lić ich
rów no waż ną ce nę, usta li
ją na po zio mie opła ty za -
stęp czej. Tak się sta ło, ca ła
więc kosz tow na za ba wa
w ry nek, speł zła na ni -
czym. Ten me cha nizm za -

ma zał przy tym na szą wie dzę na te mat ra -
cjo nal no ści wy dat ko wa nia pie nię dzy, za bił
przej rzy stość. Dziś tak na praw dę tyl ko spe -
cja li ści wie dzą ile kosz tu je zie lo na ener gia.
Na to miast czło wiek, któ ry do sta je ra chu nek
za ener gię elek trycz ną, nie ma o tym zie lo -
ne go po ję cia. Nie jest świa dom za co i ile
pła ci.

Ko lej na spra wa do ty czy usta la nia po zio -
mu opłat za stęp czych, czy li cen cer ty fi ka -
tów w spo sób za gre go wa ny dla wszyst kich
tech no lo gii. W ten spo sób opła ca ło się roz -
wi jać tyl ko te tech no lo gie, któ rych kosz ty
by ły znacz nie po ni żej prze wi dy wa nych
cen cer ty fi ka tów, czy li wia tro we i bio ma -
so we. Wo kół te go roz po czę ły się „tań ce”,
w ja ki spo sób for mal nie speł nić wy ma ga -
nia i wy ka zać, że kry te ria są speł nio ne.
W ten spo sób roz wi ja li śmy współ spa la nie,
z im por tem bio ma sy z da le kiej za gra ni cy,
co kłó ci się z isto tą ener ge ty ki od na wial -
nej. Trze ba po wró cić do przej rzy sto ści
i pro sto ty me cha ni zmów. I za sta no wić się,
czy han del cer ty fi ka ta mi jest sku tecz ny.
W mo jej oce nie – nie jest. Trze ba, po dob -
nie jak w kra jach gdzie ener ge ty ka od na -
wial na prze ży wa burz li wy roz wój, usta lić
pew ne po zio my przy cho dów ze sprze da ży
ener gii zie lo nej, o cha rak te rze dłu go trwa -
łym, ob ni ża ją ce ry zy ko in we sto wa nia.
Moż na to osią gnąć za cho wu jąc sys tem cer -
ty fi ka tów, ale od cho dząc od han dlu ni mi,
zo sta wia jąc usta la nie cen cer ty fi ka tów
urzę do wi re gu la cji. Przy oka zji pań stwo

Grzegorz Wiśniewski
– Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej
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otrzy ma ło by do rę ki, róż ni cu jąc ce ny, me -
cha nizm pro mo wa nia tech no lo gii opła cal -
nych, ale i przy szło ścio wych. Był by to pro -
sty me cha nizm wy ma ga ją cy jed nak stwo -
rze nia pew ne go „zie lo ne go fun du szu”.
Roz wój ener ge ty ki od na wial nej mu si mieć
wspar cie ze środ ków pu blicz nych. Mu si my
jed nak za ra zem wie dzieć ile, za co i dla cze -
go pła ci my.

– J. Le wan dow ski: – Nie po ja wi ły się
za pro szo ne oso by z ob sza ru ko ge ne ra cji.
W związ ku z tym po zwo lę so bie pa rę zdań
na ten te mat. Otóż dzia ła ją cy tam sys tem
wspar cia zo stał za po ży czo ny z OZE. Ska la
je go ir ra cjo nal no ści jest jed nak więk sza niż
w ob sza rze OZE. Pre zes URE usta la tam
po ziom opła ty za stęp czej, czy taj – ce nę
cer ty fi ka tów, w od nie sie niu do ce ny tzw.
ener gii czar nej. Jest to bez sen su. W przy -
pad ku bo wiem ko ge ne ra cji wę glo wej, jest
to „mi ła” opła ta po więk sza ją ca przy chód
fir my. I nie da je wie le wię cej. Nie da się
bo wiem przy po mo cy tej opła ty skom pen -
so wać wyż szych kosz tów bu do wy elek tro -
cie płow ni wę glo wej niż np. kon den sa cyj -
nej. W związ ku z tym, nie ob ser wu je się
żad ne go związ ku mię dzy tą opła tą, a wzro -
stem ko ge ne ra cji. Z ko lei w przy pad ku ko -
ge ne ra cji ga zo wej pro blem jest in ny, nie
zwią za ny z kosz tem in sta la cji lecz z kosz -
tem pa li wa. I po tra fi tu on być wyż szy niż
koszt wy two rzo nej zeń ener gii. Tym cza -
sem, ze wzglę dów ogól no go spo dar czych

i spo łecz nych, ko ge ne ra cję ga zo wą po win -
no się wpro wa dzić. Za tem ja kiś sys tem
wspar cia jest tu po trzeb ny, ale nie ta ki jak
funk cjo nu ją cy obec nie.

Mi mo kry tycz nej oce ny sto so wa ne go
w Pol sce sys te mu wspar cia, je go za sięg
roz sze rza się. Wpro wa dzo no bia łe cer ty fi -
ka ty zwią za ne z po pra wą efek tyw no ści

ener ge tycz nej. Sys tem ten
ma do dat ko we wa dy, za -
wie ra ele men ty nie mie rzal -
ne okre śla ne po przez sys -
tem au dy tów z na tu ry rze -
czy nie po zba wio nych ele -
men tów su biek tyw nych.
W trak cie dys ku sji nad nim
po ja wia ły się ar gu men ty,
że pod sta wo wą je go za le tą
jest to, że zo stał przy go to -
wa ny i po zwa la roz li czyć
się z for mal nych zo bo wią -
zań ja kie na ło ży ła na Kra je
Człon kow skie biu ro kra cja
UE. Czy jed nak nie war to
wró cić do dys ku sji i nad
tym sys te mem? Mo że war -
to po my śleć przy naj mniej
o li kwi da cji ryn ku i wpro -
wa dze niu sys te mu re gu lo -
wa nych cen cer ty fi ka tów?
• Re gu lo wa ne ce ny cer -

ty fi ka tów uczy ni ły by ry -
nek cer ty fi ka tów zbęd nym,
a przy cho dy ze sprze da ży
cer ty fi ka tów mo gły by być
po kry wa ne z fun du szu
OZE, któ ry za si la ny był by

z opłat po bie ra nych od od bior ców koń co -
wych, jak ma to miej sce w przy pad ku roz -
li cza nia kosz tów osie ro co nych po roz wią -
za niu kon trak tów dłu go ter mi no wych. Czy
ta ki sys tem był by do przy ję cia przez in we -
sto rów?

– D. Chwie duk: – Sys tem cer ty fi ka tów
dzia ła w Pol sce do sta tecz nie dłu go aby
moż na by ło w spo sób nie bu dzą cy wąt pli -
wo ści stwier dzić, że jest to zły sys tem, nie -
ra cjo nal ny i ta ki był od sa me go po cząt ku.
Nie przy niósł po zy tyw nych efek tów dla
ca łej ener ge ty ki od na wial nej, umoż li wił
roz wój tyl ko nie któ rych ga łę zi, ogra ni cza -
jąc cał ko wi cie roz wój po zo sta łych. Nie
ma my cza su na kon stru owa nie wła sne go
sys te mu wspar cia, czas i zo bo wią za nia
for mal no – praw ne UE nas go nią, sko rzy -
staj my więc z go to wych, spraw dzo nych
me cha ni zmów wspar cia, któ re do brze
wpły nę ły w in nych kra jach za rów no
na roz wój ener ge ty ki od na wial nej, jak i ro -
dzi me go przemy słu.

– G. Wi śniew ski: – Funk cjo nu ją cy
obec nie w Pol sce sys tem wspar cia do pro -
wa dził do po wsta nia w go spo dar ce grup in -
te re sów, be ne fi cjen tów, któ rzy bar dzo do -
brze ży ją kosz tem od bior ców ener gii. Tam
są za an ga żo wa ne po tęż ne – idą ce w mi liar -
dy – środ ki, dzia ła ją pra wa na by te. Jak
i kie dy z te go wyjść, gdy wia do mo, że bę -
dzie te mu to wa rzy szy ło na ru sze nie pew -
nych in te re sów i, ze wzglę du na uwa run ko -
wa nia praw ne, pew nych pra w na by tych?
Nie da się te go zro bić z dnia na dzień. Mo -
ja pro po zy cja wyj ścia z tej sy tu acji jest ta -
ka, by dla du żych źró deł za cho wać sta ry
sys tem, mo dy fi ku jąc go tak by nie by ło
moż li we osią ga nie nad mier nych zy sków.
Na to miast dla ma łych źró deł przy jąć roz -
wią za nia np. bry tyj skie, na któ re, z cza sem,
mo gły by przejść rów nież du że źró dła.

– M. Du da: – Oczy wi ście nie moż na zi -
gno ro wać praw na by tych przed się biorstw,
któ re za an ga żo wa ły się w roz wój ener ge ty -
ki od na wial nej. Ina czej bo wiem bę dzie my
mie li do czy nie nia z ca łą se rią pro ce sów.
Dla te go pro po nu ję by, nie re zy gnu jąc z po -
ję cia cer ty fi ka tów, upro ścić ten sys tem
do ta kie go, któ ry stał by się ab so lut nie
przej rzy sty, a ce ny cer ty fi ka tów by ły usta -
la ne przez re gu la to ra na sto sow nie dłu gi
okres, co uczy ni ło by je prze wi dy wal ny mi.
Je że li przy tym ce ny cer ty fi ka tów by ły by
zróż ni co wa ne, za leż nie od tech no lo gii wy -
twa rza nia, wów czas roz wią za nie to zbli ży -
ło by się do sys te mu „fe ed -in ta riff”. Prze -
strze gał bym na to miast przed za pro po no -
wa nym wcze śniej roz wią za niem po le ga ją -
cym na róż ni co wa niu in sta la cji pod wzglę -
dem wiel ko ści i sto so wa niem dla nich róż -
nych sys te mów. Bę dzie to owo co wa ło ma -

Dr Mirosław Duda
– ARE
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są kom pli ka cji, uczy ni sys tem nie przej rzy -

stym, co sta nie się po żyw ką dla róż ne go ro -

dza ju ma ni pu la cji. Sys tem mu si być pro sty,

do sa me go koń ca przej rzy sty, a od bior ca

mu si do kład nie wie dzieć ile pła ci za zie lo -

ną ener gię. I dla cze go ty le pła ci, co ozna -

cza edu ka cję od bior cy. My śmy edu ka cję

w tym wzglę dzie po wie rzy li me cha ni -

zmom wy ni ka ją cym z pew nej mo dy. A tu

nie o mo dę cho dzi lecz o po ka za nie spo łe -

czeń stwu, że roz wój zie lo nej ener gii jest

ko niecz ny ze wzglę du na ogra ni czo ne za -

so by pa liw ko pal nych.

– D. Chwie duk: – Ze zmia na mi do tych -

cza so we go sys te mu wspar cia nie wol no

zwle kać. Ozna cza to bo wiem m.in. dal sze

wspie ra nie współ spa la nia, czy li cze goś co

nie tyl ko szko dzi ener ge ty ce od na wial nej,

ale ener ge ty ce w ogó le.

– M. Du da: – Je że li zgo dzi my się, że ce -

ny cer ty fi ka tów bę dą usta la ne, to ła two

moż na usta lić kry te ria, w któ rych współ -

spa la nie się nie znaj dzie. A, że od współ -

spa la nia trze ba od cho dzić, nie ule ga dla

mnie naj mniej szej wąt pli wo ści...

• ... ta wie dza za czy na być oczy wi sta tak -
że dla urzęd ni ków na po zio mie mi ni ste -
rial nym. Skup my się jed nak na in nym
pro ble mie. Bi lan se mó wią, że nie osią -
gnie my ce lów do ty czą cych roz wo ju ener -
ge ty ki od na wial nej, zwłasz cza gdy te ce le
bę dą bar dziej da le ko idą ce, bez wpro wa -
dze nia cie pła z zie lo nej ener gii do ogrze -
wa nia. Tu sys te mu cer ty fi ka tów w spo sób
ra cjo nal ny nie da się za sto so wać...

– G. Wi śniew ski: –... zro bi li to ostat nio

Bry tyj czy cy i oka za ło się, że ten sys tem nie

dzia ła na ryn ku cie pła...

• ... jest tu pro blem ra cjo nal ne go roz ło -
że nia kosz tów. Zie lo ne cie pło moż na więc
wes przeć tyl ko przez utwo rze nie spe cjal -
nych fun du szy.

– M. Du da: – Naj lep szy sys tem wspar -

cia nie za dzia ła gdy nie odej dzie my od na -

kła da nia na pań stwa człon kow skie UE

obo wiąz ko wych udzia łów ener gii od na -

wial nej. To jest me cha nizm ro dzą cy wy so -

kie kosz ty. Udzia ły OZE po win ny wy ni kać

z obo wią zu ją cych praw nie me cha ni zmów

sty mu lu ją cych ich roz wój. 

– D. Chwie duk: – Ener ge ty ka od na -

wial na to w więk szo ści wła śnie pro duk cja

ener gii, w tym cie pła, na po trze by wła -

sne, przez od bior ców róż nej ska li. In ne

po win ny być me cha ni zmy wspar cia dla

cie pła pro du ko wa ne go w in sta la cjach au -

to no micz nych, a in ne dla cie pła sie cio we -

go. Tak się też dzie je w pań stwach, w któ -

rych ener ge ty ka od na wial na do brze się

roz wi ja.

– G. Wi śniew ski: – Prze strze gał bym

jed nak przed prze no sze niem „żyw cem”

do nas pew nych roz wią zań z in nych kra -

jów, bo każ dy ma swą spe cy fi kę. Sys tem

wspar cia zie lo ne go cie pła nie po wi nien się

po za tym spro wa dzać je dy nie do naj bar -

dziej do tej po ry spraw dzo nych do ta cji.

Wraz z roz wo jem ryn ku po wi nien być tak -

że ulo ko wa ny m.in. w po dat kach, ubez pie -

cze niach. Są za pi sy na ten te mat w po li ty ce

ener ge tycz nej i pew ne po my sły w tym

wzglę dzie zgła sza ne przy oka zji dys ku sji

o pro jek cie usta wy o OZE, któ rych nie

chciał bym tu te raz roz wi jać.

• Za łóż my, że uda ło nam się wpro wa dzić
spraw ny, efek tyw ny sys tem wspar cia OZE
i ko ge ne ra cji. Dzię ki te mu w spo sób
znacz ny przy bę dzie nam pro duk cji ener gii
z OZE. Tyl ko ro dzą się py ta nia: co w tej
sy tu acji z bi lan sem mo cy, co z kosz ta mi za -
pew nie nia od po wied niej re gu la cyj no ści
– bo bę dzie my bu do wa li elek trow nie uru -
cha mia ne kil ka ra zy w ro ku? Kto za to za -
pła ci? Niem cy pra cu ją ostat nio nad po -
waż nym pro ble mem ba daw czym, do ty czą -
cym głów nie wschod niej czę ści kra ju
gdzie jest du żo wia tra ków i sła ba sieć. Pro -
blem spro wa dza się do te go, jak skon stru -
ować sys tem opłat za to, że się nie pra cu je.
Ktoś po sta wił wia trak, ale li nie prze sy ło we
nie przyj mu ją ener gii, bo „sia da ją”.
A wła ści ciel wia tra ka po niósł kosz ty. Jak
je skom pen so wać? Jest też pro blem re zer -
wo wa nia mo cy elek trow ni wia tro wych.
Dla po trzeb stu den tów zro bi łem ana li zę
ob cią że nia pra cy po szcze gól nych ro dza -
jów elek trow ni w szczy cie ob cią że nia
22 grud nia 2011 (mak sy mal ne ob cią że nie
w 2011 ro ku), a da ne po cho dzi ły z ra por tu

rocz ne go PSE – Ope ra tor. Otóż w tym cza -
sie moc osią gal na elek trow ni wia tro wych
w Pol sce wy no si ła 1811 MW; moc dys po -
zy cyj na rów na oczy wi ście ob cią że niu 74,5
MW.

– G. Wi śniew ski: – Nad Pol ską stał

wte dy wiel ki wyż azor ski, a dzień był bez -

wietrz ny. Nie mó wię te go dla te go, że nie

za uwa żam pro ble mu bi lan so wa nia. On

ist nie je. Już 10 lat te mu wia do mo by ło, że

trze ba wpro wa dzić sys te my pro gno zo wa -

nia do bo wo -go dzi no we go. Nie wy obra -

żam so bie aby ich nie by ło. Te go pro ble -

mu nie roz wią że my jed nym dzia ła niem

praw nym, cze go naj bar dziej pry mi tyw -

nym wy ra zem jest po stu lat bu do wy jed no -

cze śnie źró dła sta bil ne go i nie sta bil ne go,

czy „pro stym” in stru men tem. Ale trze ba

nam szer szej per spek ty wy, tak że mi kro

sie ci, sie ci in te li gent nych, dy na micz nych

ta ryf za chę ca ją cych m.in. do ma ga zy no -

wa nia ener gii, udzia łu kon su men tów itp.

oraz dy wer sy fi ka cji źró deł wy twa rza nia.

Ina czej tra fi my na nie prze kra czal ną ba rie -

rę je śli cho dzi o wzrost udzia łu ener gii

z OZE. Fo to wol ta ika wy gła dzi ła w Niem -

czech pi ki w ener ge ty ce wia tro wej, bo te

dwa ro dza je ener ge ty ki do brze się uzu peł -

nia ją. Są więc róż ne moż li wo ści roz wią -

za nia pro ble mu bi lan so wa nia w sfe rze

tech nicz nej. Ale rów nież eko no micz nej,

cze go z bra ku cza su szcze gó ło wo nie

chciał bym tu roz wi jać.

– D. Chwie duk: – Ener gia od na wial -

na ma w więk szo ści cha rak ter tzw. sto cha -

stycz ny, czy li jest nie do koń ca prze wi dy -

wal na. Dla te go też wy ko rzy sta nie ener gii

od na wial nych w spo sób efek tyw ny wią że

się z ko niecz no ścią ich ma ga zy no wa nia.

Tech no lo gie ma ga zy no wa nia krót ko i dłu -

go ter mi no we, to tech no lo gie ko niecz ne

do roz wo ju ener ge ty ki od na wial nej.

– M. Du da: – Ist nie ją dwie per spek ty wy

opa no wa nia pro ble mu bi lan so wa nia mo cy,

w związ ku ze wzro stem udzia łu od na wial -

nych źró deł ener gii. Pierw sza – bie żą ca,

w któ rej uru cha mia się ela stycz ne źró dła

re zer wo we, je śli na stę pu je spa dek mo cy

OZE, lub się wy łą cza, gdy wy ma ga te go

sy tu acja sys te mo wa, z kom pen sa tą kosz -

tów te go wy łą cze nia. Dru ga – dłu go fa lo -

wa, gdzie roz wią za niem po win no być ma -

ga zy no wa nie ener gii, któ re z cza sem po -

win no stać się wa run kiem uzy ska nia wa -

run ków przy łą cze nia OZE do sys te mu. Ta -

ki wy móg mu si do ty czyć nie tyl ko farm

wia tro wych, ale tak że in nych źró deł nie -

sta bil nych. Te pro ble my, to za da nie dla

ana li ty ków zaj mu ją cych się rów no wa gą

sys te mów prze sy ło wych i dys try bu cyj -

nych.

• Dzię ku je my za roz mo wę.

Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
– Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej PW
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1. Wstęp

Od na wial ne źró dła ener gii są po tęż ną al ter na ty wą dla pa liw ko pal nych. Ener -

gia od na wial na to ener gia wia tru, ener gia sło necz na za rów no ciepl na jak i fo to -

elek trycz na, ener gia wo dy naj czę ściej hy dro elek trycz na, ener gia geo ter mal na

i ener gia bio ma sy. Wy ko rzy sta nie tych źró deł nie tyl ko wpły wa po zy tyw nie

na re duk cję emi sji ga zów cie plar nia nych w efek cie użyt ko wa nia ener gii, ale tak -

że re du ku je za leż ność Unii Eu ro pej skiej (UE) od im por tu pa liw ko pal nych spo -

za jej gra nic. UE po sta wi ła so bie am bit ny cel osią gnię cia 20% udzia łu ener gii ze

źró deł od na wial nych w ogól nym zu ży ciu ener gii. Swo je dzia ła nia kon cen tru je

na sek to rach: ener gia elek trycz na (elek trycz ność), cie pło (ogrze wa nie i chło dze -

nie) oraz ener gia bio pa liw. Ad re sa tem bio pa liw jest szcze gól nie trans port, któ ry

w chwi li obec nej jest nie mal cał ko wi cie uza leż nio ny od ro py naf to wej. W tym

sek to rze UE za kła da udział na po zio mie 10% bio pa liw w ro ku 2020 [1].

Na ry sun ku 1 przed sta wio no pro duk cję ener gii ze źró deł od na wial nych. Da -

ne są su ma rycz ne dla 27 państw obec nych człon ków Unii Eu ro pej skiej. Na ry -

sun ku 2 za miesz czo no udział po szcze gól nych źró deł ener gii od na wial nej w ro -

ku 2010, tak że łącz nie dla 27 państw UE.

Na rys. 1 wi docz ny jest sta ły wzrost pro duk cji ener gii od na wial nej w kra -

jach obec nej UE. W ro ku 2010 w bi lan sie ener gii po cho dzą cej ze źró deł od na -

wial nych zde cy do wa nie (67%) do mi nu je bio ma sa i od pa dy ko mu nal ne. Dru -

gie miej sce w ran kin gu, ale za le d wie 1/5 udzia łu przy pa dło ener gii wo dy, czy -

li hy dro elek trow niom, ale i ener gii pły wów, czy prą dów mor skich.

Da ne szcze gó ło we do ty czą ce po szcze gól nych państw człon kow skich EU

i bli skich są sia dów geo gra ficz nych przed sta wio no w ta be lach 1 i 2 [2]. Wy róż -

nio ne zo sta ły kra je, któ re w 2010 ro ku prze kro czy ły 15 000 000 toe w pro duk -

cji ener gii ze źró deł od na wial nych.

Kra ja mi, któ re pro gno zo wa ły na po cząt ku 2011 ro ku prze kro cze nie swo ich ce -

lów do ty czą cych wzro stu udzia łu ener gii pro du ko wa nej z OZE w ro ku 2020 by -

ły: Buł ga ria, Es to nia, Niem cy, Gre cja, Li twa, Pol ska, Por tu ga lia, Sło wa cja, Hisz -

pa nia i Szwe cja. Na to miast z me cha ni zmów współ pra cy, by osią gnąć wią żą ce ce -

le, de kla ro wa ły chęć sko rzy sta nia Bel gia, Da nia, Wło chy, Luk sem burg i Mal ta.

2. Me cha ni zmy wspar cia
dla pro duk cji ener gii elek trycz nej

Naj czę ściej spo ty ka się dwa sys te my wspar cia:

1. FIT.
2. Świa dec twa po cho dze nia.

Oba wy mie nio ne me cha ni zmy kon cen tru ją się na aspek cie fi nan so wym.

Od no śnie punk tu 1 są to gwa ran to wa ne ta ry fy ty pu „fe ed -in ta riff”, punkt 2 do -

ty czy sys te mu zie lo nych cer ty fi ka tów, czy li „tra da ble gre en ce ti fi ca tes”, co

ozna cza sys tem ilo ścio wy opar ty na zby wal nych świa dec twach po cho dze nia.

Po za wspar ciem w ob sza rze fi nan so wym ist nie ją me cha ni zmy obej mu ją ce

ob szar praw no -ad mi ni stra cyj ny oraz sie cio wy kon cen tru ją cy się na pro ble -

mach dys try bu cji, czy li moż li wo ściach od bio ru i prze sy łu ener gii. [3]

W ta be li 3 przed sta wio no in stru men ty wspar cia sys te mo we go OZE [3]

przy po rząd ko wa ne do wy mie nio nych po wyż szej ob sza rów.

W przy pad ku ener gii elek trycz nej ry nek ener gii od na wial nej obec nie re gu -

lu ją dwa me cha ni zmy sta łych ta ryf i zie lo nych cer ty fi ka tów. Je den wy mu sza

na przed się bior stwach po sia da nie udzia łu pa liw od na wial nych w bi lan sie ener -

ge tycz nym bądź wy ka za nie w port fe lu ekwi wa len tu w po sta ci zie lo nych cer -

ty fi ka tów. W sys te mie kształ to wa nia ce ny re gu la tor usta la ce nę ener gii dla wy -

twór ców ze źró deł od na wial nych, a ry nek wy twór ców usta la po daż, czy li wiel -

kość wy two rzo nej ener gii. 

Do in stru men tów po chod nych sys te mu kształ to wa nia cen po za sys te mem

ta ryf gwa ran to wa nych (fe ed -in ta riffs) moż na za li czyć: 

• do ta cje in we sty cyj ne (in ve st ment sub si dies),
• do pła ty gwa ran to wa ne (fi xed -pre mium sys tems),
• ulgi po dat ko we (tax cre dits). 

Gran ty in we sty cyj ne po le ga ją na moż li wo ści uzy ska nia bez zwrot nej do ta cji

do in we sty cji, bądź zwro tu czę ści kosz tów kwa li fi ko wa nych po wy ko na niu

uprzed nio zwe ry fi ko wa ne go i za kwa li fi ko wa ne go do współ fi nan so wa nia pro -

jek tu. Są one spraw dzo nym spo so bem za chę ca nia do in we sto wa nia, 

Sys tem do płat gwa ran to wa nych (fi xed -pre mium sys tems), lub ina czej do -

płat śro do wi sko wych, po le ga na usta le niu sta łej wy so ko ści opła ty z ty tu łu pre -

mii śro do wi sko wej, któ ra jest otrzy my wa na (do dat ko wo) przez wy twór cę

ener gii od na wial nej nie za leż nie od ryn ko wej ce ny ener gii elek trycz nej.

W miej sce ta ryf gwa ran to wa nych in we stor otrzy mu je sta łe, gwa ran to wa ne do -

pła ty okre ślo ne przy miot ni kiem śro do wi sko we.

Ulgi po dat ko we (tax cre dits) po le ga ją na zwol nie niu z po dat ku z dzia łal no -

ści zwią za nej z wy twa rza niem ener gii od na wial nej. Mo że to być zwol nie nie

z po dat ku ob ro to we go, a tak że VAT, czy też ak cy zy. 
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Dr inż. Małgorzata Kwestarz
Politechnika Warszawska

Systemy wsparcia rozwoju technologii
korzystających z odnawialnych

źródeł energii w Unii Europejskiej

Rys. 1. Produkcja energii ze źródeł energii odnawialnej łącznie w 27 państwach UE

Rys. 2. Udział źró deł ener gii od na wial nej w 2010 r. łącz nie w 27 pań stwach UE
[1000 toe]
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Tab.1. Produkcja odnawialnej energii w 1000 toe (Sumarycznie: biomasa, hydroenergetyka, energia geotermalna, energia wiatru i słońca) [2]

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EU (27 państwa) 92681 96650 99637 97505 103906 111843 115891 123507 134057 142037 148776 166647
Belgia/Belgium 498 534 603 576 708 760 875 932 1110 1447 1661 1989
Bułgaria/Bulgaria 665 780 696 832 952 1009 1124 1173 995 997 1129 1475
Czechy/Czech Republic 1409 1339 1498 1597 1656 1881 1973 2162 2365 2416 2594 2900
Dania/Denmark 1619 1766 1890 2018 2277 2468 2534 2555 2847 2812 2797 3123
Niemcy/Germany 8069 9094 9747 10898 12969 15780 17502 21678 27964 27968 27777 32746
Estonia/Estonia 526 512 552 568 667 681 692 645 745 755 865 988
Irlandia/Ireland 222 235 234 261 235 282 364 419 464 547 632 620
Grecja/Greece 1419 1403 1318 1393 1538 1568 1641 1777 1680 1658 1814 1985
Hiszpania/Spain 6031 6928 8169 7040 9245 8866 8353 9158 9996 10334 12158 14657
Francja/France 16528 15874 16683 15111 15637 15901 15631 15697 16375 18549 18985 20793
Włochy/Italy 9401 9598 9820 9385 10079 11443 10969 11557 11201 12884 14746 16328
Cypr/Cyprus 44 44 44 45 48 48 48 50 66 74 74 77
Latria/Łotwa 1571 1393 1506 1575 1728 1837 1854 1840 1794 1782 2089 2101
Lithuania/Litwa 656 682 706 773 794 850 902 956 964 1054 1170 1185
Luxembourg 35 39 40 38 41 49 72 75 83 88 80 92
Węgry/Hungary 843 830 868 877 906 950 1189 1242 1337 1610 1851 1922
Malta/Malta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Holandia/Netherlands 1210 1347 1459 1618 1625 1778 1859 2031 2131 2439 2779 2896
Austria/Austria 6681 6608 6706 6490 6130 6615 7134 7083 7806 8287 8407 8600
Polska/Poland 3757 3808 4071 4141 4150 4321 4549 4766 4850 5402 6031 6849
Portugalia/Portugal 3342 3759 4010 3552 4241 3799 3475 4220 4516 4353 4801 5438
Rumunia/Romania 4400 4040 3419 3748 4002 4594 4984 4831 4718 5336 5275 5677
Słowenia/Slovenia 551 788 776 715 714 822 774 768 726 835 982 1041
Słowacja/Slovakia 458 496 772 744 651 745 861 863 963 1033 1223 1398
Finlandia/Finland 7256 7748 7505 7821 7881 8726 8161 8764 8715 9149 7907 9030
Szwecja/Sweden 13359 14741 14230 13123 12389 13147 14826 14388 15294 15620 15819 17408
Wielka Brytania/United Kingdom 2133 2264 2316 2566 2642 2925 3546 3876 4351 4609 5130 5327
Norwegia/Norway 11872 13481 11488 12302 10271 10534 12943 11518 12744 13253 12036 11554
Szwajcaria/Switzerland 4719 4437 4884 4356 4381 4302 4158 4203 4571 4768 4795 4968
Chorwacja/Croatia 900 879 855 757 800 977 901 930 740 864 1029 1232
Jugosławia/Macedonia/Former
Yugoslav Republic of Macedonia 310 322 223 221 313 304 289 322 250 246 314 422

Turcja/Turkey 10701 10102 9378 10043 10021 10783 10131 10359 9604 9312 9909 11627

Tab. 2. Produkcja OZE w podziale na źródła w 1000 toe [2]

Źródło energii odnawialnej
(27 państw UE) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Energia słoneczna 391 430 482 533 594 683 806 988 1264 1730 2498 3686
Biomasa i odpady komunalne 57277 59232 60198 61978 67834 72849 77355 83222 91401 96112 100765 112725
Energia geotermalna 4449 4712 4583 4737 5324 5408 5354 5582 5723 5733 5814 5881
Energia wody 29292 30312 32031 27088 26292 27791 26273 26594 26652 28145 28218 31492
Energia wiatru 1221 1913 2296 3123 3814 5067 6057 7077 8972 10273 11439 12817

Tab. 3. Instrumenty systemu wspierania odnawialnych źródeł energii [3]

FINANSOWE ADMINISTRACYJNE SIECIOWE

Systemy płatności zakupu energii
z odnawialnych źródeł:
• Taryfy gwarantowane
• Certyfikaty pochodzenia

Zapewnienie długiego i przewidywanego horyzontu
czasowego działania systemu wsparcia (z
wyszczególnieniem, jaki instrument i do kiedy).

Określenie uzasadnionych kosztów korzystania z sieci
przesyłowych.

Dotacje i granty na inwestycje. Zapewnienie pierwszeństwa usług przesyłowych
energii elektrycznej i ciepła  z odnawialnych źródeł
w krajowym systemie elektroenergetycznym
i lokalnych systemach ciepłowniczych.

Przejrzystość dostępu do sieci.

Preferencyjne kredyty. Nałożenie obowiązku zakupu z odnawialnych źródeł. Dopłaty do koniecznych modernizacji sieci.

Wsparcie fiskalne:
• Ulgi bądź zwolnienia podatkowe

na działania ekologiczne,
• Niższe stawki VAT,
• Zwolnienie z podatku akcyzowego

Uproszczenie procedur administracyjnych i
skracanie okresów uzyskania wymaganych
pozwoleń.

Współfinansowanie wykonania przyłącza do sieci.

Jasne zasady uzyskiwania warunków przyłączenia do sieci.

W przypadku energii elektrycznej przychylne
uregulowania rynku bilansującego.



W sys te mie ta ryf gwa ran to wa nych (fe ed -in ta riffs) re gu la tor okre śla ce nę

ener gii dla źró deł od na wial nych, któ rą spół ki ener ge tycz ne są zo bo wią za ne

pła cić jej wy twór com. Do dat ko we kosz ty w sys te mie po no szą od bior cy koń -

co wi, po nie waż dys try bu to rzy ener gii prze no szą pod wyż szo ne opła ty

za ener gię zie lo ną (w sto sun ku do ener gii ze źró deł kon wen cjo nal nych)

na od bior ców.

Sys te my ta ryf gwa ran to wa nych mo gą być róż nie wdra ża ne, co ob ser wu je

się w po szcze gól ny mi kra jach UE.

Po za gwa ran to wa ną ce ną za ener gię ze źró deł od na wial nych moż na wy róż -

nić na stę pu ją ce in dy wi du al ne ce chy tych sys te mów: 

• gwa ran cja za ku pu ener gii (naj czę ściej na okres 12–20 lat), 
• do sto so wa nie ta ryf do ro dza ju wy ko rzy sta ne go źró dła ener gii, sto so wa -

ne go pa li wa (bio ma sa), wiel ko ści in sta la cji, wa run ków lo kal nych itp., 
• po stę pu ją ca de gre sja ta ryf, po le ga ją ca na spad ku ich wiel ko ści wraz

z upły wem ko lej nych lat (od okre su, w któ rym roz pocz nie się in we sty -
cje), 

• usta le nie od po wied nich ho ry zon tów cza so wych dla dzia ła nia sys te mu, 
• uza leż nie nie ta ryf od pór ro ku, po ry dnia i dnia ty go dnia itd. 

Sys tem kształ to wa nia wiel ko ści ener gii, czy li udzia łu ener gii od na wial nej

w bi lan sie pa li wo wym opie ra się na dwóch sys te mach umoż li wia ją cych ob rót

świa dec twa mi po cho dze nia:

• Sys tem prze tar gów (ten de ring sys tem). 
• Sys tem zie lo nych cer ty fi ka tów (tra da ble gre en cer ti fi ca te sys tem).

Sys te my prze tar go we (ten de ring sys tem) po le ga ją na tym, że rząd prze pro -

wa dza prze tar gi na do star cze nie kon kret nej wiel kość ener gii ze źró deł od na -

wial nych, na któ rą da je gwa ran cję za ku pu, wy ko nal ną w ra mach umo wy cy -

wil no -praw nej. Ce na ener gii ze źró deł od na wial nych w tym przy pad ku okre -

śla na jest w wy ni ku li cy ta cji po mię dzy wszyst ki mi ofe ren ta mi (in we sto ra mi),

czy li chęt ny mi do pro duk cji tej ener gii. Moż na za tem stwier dzić, że ce na jest

ce ną ryn ko wą usta lo ną w ra mach kon ku ren cji po mię dzy po szcze gól ny mi

uczest ni ka mi (in we sto ra mi) prze tar gu.[3]

Na to miast sys tem zie lo nych cer ty fi ka tów (tra da ble gre en cer ti fi ca tes sys -

tem) po le ga na tym, że wy twór com pro du ku ją cym od na wial ną ener gię nada -

wa ny jest zby wal ny cer ty fi kat za każ dą jed nost kę wy two rzo nej ener gii. Wy -

twór ca ener gii uzy sku je przy cho dy za rów no z fi zycz nej sprze da ży ener gii,

jak i han dlu cer ty fi ka ta mi. Ce ny ener gii i cer ty fi ka tu są usta lo ne od po wied nio

na ryn ku ener gii elek trycz nej i na wy dzie lo nym ryn ku zby wal nych świa dectw

po cho dze nia ener gii (cer ty fi ka tów). Rząd w tym przy pad ku okre śla ce le ilo -

ścio we udzia łu od na wial nych źró deł ener gii, któ re to mu szą wy peł nić od po -

wied ni uczest ni cy ryn ku. Naj czę ściej są to za kła dy ener ge tycz ne sprze da ją ce

ener gię od bior com koń co wym. Obo wią zek wy peł nie nia tych ce lów na stę pu -

je po przez za kup od po wied niej ilo ści cer ty fi ka tów przez te pod mio ty.

Sys te my zie lo nych cer ty fi ka tów róż nią się prze pi sa mi wy ko naw czy mi

w na stę pu ją cym za kre sie [3]:

• usta la nie od po wied nich ce lów ilo ścio wych, 
• sto so wa nie ście żek doj ścia do ce lu (róż ni co wa nie wiel ko ści ce lów ilo ścio -

wych w ko lej nych la tach), 
• usta le nie od po wied nich ho ry zon tów cza so wych dla dzia ła nia sys te mu, 
• usta le nie mak sy mal nej ce ny cer ty fi ka tu przez za sto so wa nie sys te mu

kar, 
• do sto so wa nie wiel ko ści kar i tym sa mym mak sy mal nej ce ny cer ty fi ka tu

do po zio mu in fla cji, 
• usta la nie cen mi ni mal nych cer ty fi ka tu, gwa ran tu ją cych po kry cie nie -

zbęd nych kosz tów wy two rze nia ener gii, 
• two rze nie pod sys te mów dla po szcze gól nych źró deł ener gii od na wial nej, 
• sto so wa nie sys te mu je dy nie dla no wej in sta lo wa nej mo cy, 

• sto so wa nie moż li wo ści trans fe ru nie sprze da nych cer ty fi ka tów na przy -
szłe okre sy, jak i wy peł nie nie ce lów po przez przy szłe cer ty fi ka ty. 
Sys tem ta ryf gwa ran to wa nych i sys tem zie lo nych cer ty fi ka tów na le żą

do dwóch róż nych sys te mów płat no ści. Pierw szy z nich opar ty jest na sys te -

mie kształ to wa nia ce ny ener gii, a dru gi na sys te mie kształ to wa nia wiel ko ści

pro duk cji ener gii elek trycz nej. Te dwa me cha ni zmy zna la zły naj szer szą im ple -

men ta cję w kra jach człon kow skich UE, z tym że zde cy do wa na więk szość

z nich do ko na ła wy bo ru sys te mu ta ryf gwa ran to wa nych (tab. 4).

W Ru mu nii róż ni cu je się war tość świa dectw po cho dze nia w za leż no ści

od ro dza ju źró dła OZE i stop nia amor ty za cji da nej in we sty cji.

No wy sys tem, obok do dat ko wych do cho dów za wy pro du ko wa ną ener gię

z OZE, wpro wa dził dla pro du cen tów zie lo nej ener gii tak że gwa ran cje na kre -

dy to wa nie in we sty cji oraz ulgi po dat ko we. Zgod nie z usta wą nr 220/2008 war -

tość zie lo nych cer ty fi ka tów nie mo że być mniej sza niż 27 €/MWh i nie mo że

prze kro czyć 55 €/MWh.[4].

Jak wska zu je sta ty sty ka i wy ni ki ba dań, np. w pro jek cie OPTRES (As ses -

sment and Opti mi sa tion of Re ne wa ble Sup port Sche mes in the Eu ro pe an Elec -

tri ci ty Mar ket), wyż szą efek tyw no ścią cha rak te ry zu ją się sys te my opar te na ta -

ry fach gwa ran to wa nych w sto sun ku do sys te mu zie lo nych cer ty fi ka tów [5]. 

W kra jach, w któ rych za sto so wa no ten sys tem przy ro sty mo cy dla od po -

wied nich źró deł ener gii by ły im po nu ją ce (szcze gól nie dla ener ge ty ki wia tro -

wej). Jed nak na le ży jed no znacz nie stwier dzić, że nie ma jesz cze wy star cza ją -

cych do świad czeń do ty czą cych dzia ła nia me cha ni zmu zie lo nych cer ty fi ka tów,

dla te go też trud no oce nić ich efek tyw ność. 

W wy bra nych kra jach jest on sto so wa ny do pie ro od kil ku lat, pod czas gdy

sys tem ta ryf gwa ran to wa nych funk cjo nu je znacz nie dłu żej. Sto so wa ny sys tem

ta ryf gwa ran to wa nych dzia ła jed nak róż nie w za leż no ści od da ne go kra ju,

na co ma wpływ sze reg ure gu lo wań szcze gó ło wych. Ba da nia wska zu ją jed no -

znacz nie na fakt, że sys te my ta ryf gwa ran to wa nych mo gą dzia łać sku tecz nie

i efek tyw nie (zwłasz cza w sto sun ku do ist nie ją cych sys te mów zie lo nych cer -

ty fi ka tów), o czym świad czy:

• znacz ny roz wój ener ge ty ki wia tro wej (du że przy ro sty mo cy) w kra jach,
któ re sto so wa ły ten sys tem (np. Niem cy, Hisz pa nia, Da nia) w po rów na -
niu z kra ja mi sto su ją cy mi sys tem zie lo nych cer ty fi ka tów, 

• wy so kie wskaź ni ki za in sta lo wa nej mo cy na jed ne go miesz kań ca, 
• zde cy do wa nie wyż sze wskaź ni ki efek tyw no ści te go sys te mu na ryn ku

ener ge ty ki wia tro wej, 
• wyż sze wskaź ni ki sku tecz no ści sys te mu na ryn ku bio ma sy (Ho lan dia

i Da nia), 
• wyż sze wskaź ni ki sku tecz no ści sys te mu na ryn ku bio ga zu (Niem cy

i Luk sem burg), 
• zde cy do wa nie wyż sze wskaź ni ki sku tecz no ści na ryn ku fo to wol ta icz nym

(Niem cy i Luk sem burg), 
• wyż sze wskaź ni ki sku tecz no ści sys te mu na ryn ku ma łych elek trow ni

wod nych (szcze gól nie w Hisz pa nii). 
Sys tem ta ryf gwa ran to wa nych wy da je się też sys te mem tań szym po nie waż

[5]:

• kosz ty ener gii są bar dziej do sto so wa ne do rze czy wi stych kosz tów wy -
twa rza nia ener gii dla po szcze gól nych źró deł ener gii w tych sys te mach
(szcze gól nie ener ge ty ka wia tro wa), 

• uzy sku je się niż sze śred nie ce ny ener gii w sto sun ku do sys te mu zie lo nych
cer ty fi ka tów.
Cho ciaż kosz ty wspar cia dla sys te mów zie lo nych cer ty fi ka tów (Bel gia,

Wło chy, Wiel ka Bry ta nia) są wyż sze niż w kra jach z sys te mem ta ryf gwa ran -

to wa nych (np. Niem cy, Da nia Hisz pa nia), to nie przy czy nia się to do wyż szych

wskaź ni ków efek tyw no ści sys te mu, cze go przy czyn do szu ku je się w zwięk -
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Tab.4. Stosowany system wsparcia OZE w sektorze energii elektrycznej

*) W Rumunii, jako jedynym państwie równolegle są wprowadzone dwa mechanizmy.

Stosowany system wsparcia

Taryfy gwarantowane Świadectwa pochodzenia
– zielone certyfikaty

Pozostałe finansowe: zwolnienia podatkowe,
dotacje inwestycyjne

Austria, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Grecja,
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Niemcy,
Portugalia, Rumunia*, Węgry, Słowacja, Słowenia.
(18 państw)

Belgia, Łotwa, Polska, Rumunia*,
Włochy, Wielka Brytania.
(7 państw)

Cypr, Finlandia, Malta.
(3 państwa)



szo nym po zio mie ry zy ka zwią za ne go ze zmien ną ce ną cer ty fi ka tów. Sys te my

te są bar dziej efek tyw ne na wet w przy pad ku prze cięt nych po zio mów zy skow -

no ści dla in we sto rów. 

Sys te my ta ryf gwa ran to wa nych w sto sun ku do sys te mów zie lo nych cer ty fi -

ka tów wy ka zu ją jesz cze in ne za le ty [5]: 

• cha rak te ry zu ją się więk szym bez pie czeń stwem dla in we sto ra zwią za -
nym z niż szym ry zy kiem przy szłych płat no ści, 

• za chę ca ją pro du cen tów urzą dzeń do ob niż ki kosz tów wy twa rza nia, 
• dzię ki zróż ni co wa niu sta wek ta ry fo wych pro wa dzą do więk sze go zróż -

ni co wa nia za sto so wa nych tech no lo gii, jak i zróż ni co wa nia geo gra ficz ne -
go wy ko rzy sta nia po szcze gól nych źró deł ener gii, 

• są ła twiej sze w im ple men ta cji, 
• cha rak te ry zu ją się niż szy mi kosz ta mi ad mi ni stra cyj ny mi zwią za ny mi

z za rzą dza niem ca łym sys te mem. 

3. Me cha ni zmy wspar cia
dla pro duk cji cie pła

W ob sza rze sys te mów cie płow ni czych me cha ni zmy wspar cia od na wial -

nych źró deł ener gii moż na ogól nie na zwać, ja ko „zie lo ne” cie pło. W prak ty ce

spro wa dza się to do in stru men tów ty pu pro cen to wy obo wią zek wy ko rzy sta nie

OZE w bi lan sie ener ge tycz nym przed się bior stwa. Sys tem do ta cji, pre fe ren cyj -

nych kre dy tów lub gran tów in we sty cyj nych ma za za da nie wspar cie roz wo ju

wy bra nych tech no lo gii na eta pie in we sty cji. Za tem me cha ni zmy wspar cia są

bar dzo zbli żo ne do dwóch sys te mów po dat ko wych dla pro duk cji ener gii elek -

trycz nej: FIT i świa dectw po cho dze nia. Nie mniej ich im ple men ta cja ma cha -

rak te ry stycz ne for my dla każ de go z kra jów.

W ta be li 5 ze sta wio no me cha ni zmy wspar cia pro duk cji cie pła z od na wial -

nych źró deł ener gii i kra je wy ko rzy stu ją ce je w sek to rze cie płow ni czym.

4. Pod su mo wa nie
Nie wąt pli wym li de rem w sto so wa nych tech no lo giach i me cha ni zmach

wspar cia roz wo ju ener ge ty ki od na wial nej są Niem cy. Udział ener gii ze źró deł

od na wial nych w łącz nym zu ży ciu ener gii w Niem czech wy no si obec nie po -

nad 10%. Niem cy, po sia da ją 14%. mo cy w elek trow niach wia tro wych, zaj mu -

jąc trze cie miej sce po Chi nach i USA w pro duk cji ener gii wia tro wej. No we

moż li wo ści wy ko rzy sta nia ener gii wia tru ro ku je ini cja ty wa „North Sea Co un -

tries Of fsho re Grid In i tia ti ve”, w ra mach któ rej oprócz Nie miec po łą czy ło się

osiem in nych państw UE.

W dzie dzi nie wy ko rzy sta nia tech no lo gii fo to wol ta icz nej, prze twa rza ją cej

pro mie nio wa nie sło necz ne w prąd elek trycz ny, Niem cy zaj mo wa ły w 2010 ro -

ku pierw sze miej sce przed Hisz pa nią i Ja po nią: z za in sta lo wa ną łącz ną mo cą

in sta la cji fo to wol ta icz nych 17 300 MW. Fi nan so wa na w prze wa ża ją cej czę ści

przez kon cer ny nie miec kie ini cja ty wa „De ser tec” jest ko lej ną wiel ką eko lo -

gicz ną in we sty cją eu ro pej ską. W jej ra mach ener gia elek trycz na uzy ska na

z elek trow ni sło necz nych w Afry ce Pół noc nej ma do ro ku 2050 po kryć 15 %

za po trze bo wa nia na prąd w Eu ro pie [7].

Li te ra tu ra
[1] http://eu ro pa.eu/le gi sla tion_sum ma ries/ener gy/re ne wa ble_ener gy/in -

dex_pl.htm

[2] http://epp.eu ro stat.ec.eu ro pa.eu/tgm/ta ble.do?tab=ta ble&plu gin=1&lan -

gu age=en&pco de=te n00081

[3] Dr inż. Bar tosz So liń ski, Aka de mia Gór ni czo -Hut ni cza, Wy dział Za rzą dza -

nia, Kra ków; „Po li ty ka Ener ge tycz na” | 2010-01-20

[4] http://gramw zie lo ne.pl/tren dy/766/usta wa -o -oze -sko piu je my -sys tem -ru -

mu nii

[5] Cy ta ty w ni niej szym ar ty ku le po cho dzą z ar ty kuł z cza so pi sma „Po li ty ka

Ener ge tycz na” [tom 11 (2008), ze szyt 2, s. 107–119], wy da wa ne go przez

In sty tut Go spo dar ki Su row ca mi Mi ne ral ny mi i Ener gią Pol skiej Aka de mii

Na uk.

[6] Dr inż. Ry szard Wnuk, pro jekt unij ny CA -RES, KA PE 2010 r.

[7] http://www.tat sa chen -ueber -deutsch land.de/pl/sro do wi sko -kli mat -ener -

gia/start se ite -kli ma/od na wial ne -yro d3a -ener gii -przy sz3o oecio we -i -efek -

tyw ne.html

SYSTEMY WSPARCIA OZE

15

Tab.5 Mechanizmy wsparcia OZE w sektorze ciepłowniczym [6]

KRAJ Typ me cha ni zmu Me cha nizm wspar cia OZE

Au stria Do ta cja na in we sty cję • Zwrot kosz tów w wy so ko ści 25–30% – wspar cie dys try bu cji cie pła z lo kal nych cie płow ni na bio ma sę,
i cie płow ni geo ter mal nych.

• Lo kal ne cie płow nie na bio ma sę – zwrot kosz tów w wy so ko ści 25–30%.
• Za ło że nie cen tral ne go ogrze wa nia wraz z in sta la cją urzą dzeń, ma ga zy no wa nie i sieć dys try bu cyj na

cie pła – dzia ła nia zmie rza ją ce do zwięk sze nia efek tyw no ści wy ko rzy sta nia za so bów (np. su sze nie
pa li wa, skra pla nie ga zu, sto so wa nie zbior ni ka bu fo ro we go) oraz zwięk sze nia spraw no ści wy twa rza nia.

• Geo ter mia – zwrot kosz tów bu do wy obiek tów wy ko rzy stu ją cych źró dła geo ter mal ne (wier ce nie,
wy mien ni ki cie pła, sieć dys try bu cyj na, pod ziem ne in jek cje).

• Do ta cje do sys te mów i sie ci, któ re wy ko rzy stu ją su row ce po cho dze nia zwie rzę ce go lub osa dy
z oczysz czal ni ście ków.

Re gu la cja praw na Obo wią zek bu dyn ków miesz kal nych i pu blicz nych pod łą cze nia do sys te mu cie płow ni cze go
z przy naj mniej 80% udzia łem OZE

Niem cy Do ta cja na in we sty cję Sys te my cie płow ni cze z udzia łem OZE

Re gu la cja praw na • Obo wią zek udzia łu ener gii od na wial nej w bi lan sie za po trze bo wa nia na cie pło w po wsta ją cych
bu dyn kach z za cho wa niem okre ślo nych w usta wie wa run ków szcze gó ło wych (wy mien nie mo że OZE
za stą pić CHP).

• Lan dy na mo cy usta wy są upo waż nio ne do wpro wa dze nia obo wiąz ku sto so wa nia ener gii
od na wial nej w już ist nie ją cych bu dyn kach.

• Stwo rze nie sys te mu do fi nan so wa nia (łącz na kwo ta 500 mln eu ro) na bu do wę lub roz bu do wę
in sta la cji za opa trze nia w cie pło, z wy ko rzy sta niem ener gii sło necz nej, bio ma sy, ener gii geo ter mal nej
i in nych. okre ślo nych w usta wie.

Wło chy Ulgi fi skal ne • Ulgi po dat ko we dla od bior ców ko rzy sta ją cych z sie ci cie płow ni czej za si la nej z elek tro cie płow ni
geo ter mal nych lub na bio ma sę.

Wiel ka Bry ta nia Do ta cje i sta łe ta ry fy • Pro gram wspar cia pro duk cji cie pła z OZE wpro wa dza ją cy sta łe ta ry fy (roz po czę ty 30 wrze śnia 2011).
• Pro gram Gre en De al (pla no wa ny do wpro wa dze nia 2012).

Szwe cja Do ta cje i sta łe ta ry fy • Do ta cje dla wła ści cie li bu dyn ków przy za mia nie ogrze wa nia elek trycz ne go na sieć cie płow ni czą
za si la ną z OZE lub za sto so wa nie pomp cie pła.

• Do fi nan so wa nie do pro jek tów, któ re przy czy nia ją się do wzro stu wy ko rzy sta nia, pro duk cji
i dys try bu cji bio ga zu lub in nych źró deł od na wial nych.

Ulgi fi skal ne • Wspar cie po przez ulgi w opła tach śro do wi sko wych za emi sję za nie czysz czeń (CO2, SOx) z źró deł
ko rzy sta ją cych z OZE w cie płow nic twie.

• Ulgi po dat ko we przy wy ko rzy sta niu bio ma sy do wy twa rza nia cie pła.

Świa dectwa po cho dze nia • Wspar cie pro duk cji ener gii z OZE po przez zie lo ne cer ty fi ka ty.



Dy wer sy fi ka cja pa liw

Po cząt ki dzia łal no ści firm, któ re utwo rzy ły Gru pę TAU RON,
się ga ją koń ca XIX wie ku. A za tem dzie je gru py ta za ra zem hi sto -
ria firm, któ re je two rzą, uka zu ją ca zna czą cą część roz wo ju pol -
skiej ener ge ty ki. Każ da ze spół ek hol din gu dys po nu je wie lo let nim
do świad cze niem, tra dy cją i toż sa mo ścią. Już w 1898 r. w Ja worz -
nie, na Gór nym Ślą sku, za in sta lo wa no agre ga ty prą du sta łe go, któ -
re sta ły się za cząt kiem dzi siej szej Elek trow ni Ja worz no III. Na po -
cząt ku XX wie ku po wsta ła elek trow nia wod na na Kwi sie w Le śnej
na Dol nym Ślą sku, któ ra jest obec nie naj star szą dzia ła ją cą hy dro -
elek trow nią w Pol sce. W 1917 r. w Ła zi skach Gór nych od da no
do użyt ku elek trow nię, któ ra po roz bu do wie w 1929 r. sta ła się naj -
więk szym te go ty pu przed się bior stwem w kra ju. W 1939 r. uru cho -
mio na zo sta ła elek trow nia w Sta lo wej Wo li (obec nie woj. pod kar -
pac kie). 

Za kła dy ener ge tycz ne, po wsta łe w Pol sce po 1945 r. dzia ła ły ja -
ko sa mo dziel ne przed się bior stwa do 2004 r., kie dy to w ra mach
kon so li da cji bran ży po łą czo no je w gru py i tak na ener ge tycz nej
ma pie kra ju po ja wi ły się Enion i Ener gia Pro, po po łą cze niu dzia -
ła ją ce pod na zwą TAU RON Dys try bu cja.

Wcze śniej – w 2000 r. – osiem elek trow ni i elek tro cie płow ni
utwo rzy ło Po łu dnio wy Kon cern Ener ge tycz ny, dzi siaj TAU RON
Wy twa rza nie.

Gru pa TAU RON jest obec nie jed nym z naj więk szych pod mio -
tów go spo dar czych w Pol sce, dys po nu ją cym ka pi ta łem prze kra -
cza ją cym 8 mld zł. Hol ding za trud nia oko ło 28 tys. osób.

Struk tu ra Gru py TAU RON
Gru pa TAU RON jest klu czo wym pod mio tem w bran ży ener ge -

tycz nej i waż nym ogni wem w sys te mie bez pie czeń stwa ener ge -
tycz ne go Pol ski. Hol ding dzia ła na ob sza rze rów nym nie mal jed -
nej pią tej po wierzch ni kra ju. Zaj mu je się wy do by ciem wę gla, pro -
duk cją, dys try bu cją i han dlem ener gią. Spół ki gru py czu wa ją
nad bez pie czeń stwem ca łe go łań cu cha ener ge tycz ne go. Two rzy ją
oko ło 90 po wią za nych pod mio tów go spo dar czych. Ozna cza to, że
Gru pa TAU RON dzia ła we wszyst kich pod sta wo wych ob sza rach
ryn ku ener ge tycz ne go. Dzię ki te mu za cho wu je kon tro lę nad pro ce -
sem wy twa rza nia i do star cza nia ener gii. Struk tu ra gru py od po wia -
da ko lej nym ogni wom łań cu cha ener ge tycz ne go.

Pierw szy etap to wy do by cie wę gla, obej mu ją cy rów nież je go
wzbo ga ca nie i sprze daż. Po łu dnio wy Kon cern Wę glo wy (PKW)
w dwóch za kła dach gór ni czych – Ja ni na w Li bią żu i So bie ski

w Ja worz nie – wy do by wa 6,2% pol skie go wę gla (w 2010 r. pro -
duk cja osią gnę ła 4,5 mln ton wę gla han dlo we go). W ob sza rze eks -
plo ato wa nym przez PKW znaj du je się 20% kra jo wych za so bów
te go su row ca (2,5 mld ton bi lan so wych za so bów wę gla ka mien -
ne go).

Ko lej ne ogni wo to wy twa rza nie ener gii elek trycz nej i cie pła ze
źró deł kon wen cjo nal nych oraz przy współ spa la niu bio ma sy. Gru -
pa TAU RON to dru gi, co do wiel ko ści pro du cent ener gii elek trycz -
nej w Pol sce. Dys po nu je 11 elek trow nia mi i elek tro cie płow nia mi
wę glo wy mi zgru po wa ny mi w TAU RON Wy twa rza nie, któ ry pro -
wa dzi dzia łal ność przez Po łu dnio wy Kon cern Ener ge tycz ny, Elek -
tro cie płow nię EC No wa, Elek tro cie płow nię Ty chy, 35 elek trow ni
wod nych (o mo cy 131,2 MW) oraz dwie far my wia tro we. Elek -
trow nie wod ne, sku pio ne w pię ciu gru pach (Je le nia Gó ra, Wał -
brzych, Opo le, Wro cław i Kra ków), wy two rzy ły w 2010 r. nie speł -
na 0,5 TWh ener gii elek trycz nej. Łącz na moc za in sta lo wa na
wszyst kich za kła dów to bli sko 5,6 GW. TAU RON to tak że naj -
więk szy do staw ca cie pła na Gór nym Ślą sku.

Trze ci ele ment łań cu cha to dys try bu cja ener gii. Zaj mu je się nią
TAU RON Dys try bu cja. Ta spół ka pil nu je, by sieć ener ge tycz na
w po łu dnio wej i po łu dnio wo -za chod niej Pol sce (wo je wódz two
ma ło pol skie, część wo je wódz twa ślą skie go, pod kar pac kie go
i świę to krzy skie go, a tak że wo je wódz two opol skie i dol no ślą -
skie) dzia ła ła spraw nie. In we stu je za tem w jej mo der ni za cję
i roz wój.

Ostat nie ognio wo łań cu cha to sprze daż ener gii elek trycz nej
do od bior ców koń co wych, han del hur to wy ener gią elek trycz ną
i po zo sta ły mi pro duk ta mi ryn ku ener ge tycz ne go oraz ob rót i za rzą -
dza nie upraw nie nia mi do emi sji dwu tlen ku wę gla i pra wa mi ma -
jąt ko wy mi ze świa dectw po cho dze nia. Gru pa jest jed nym z li de -
rów w tym seg men cie (kon tro lu je ok. 27% pol skie go ryn ku).
W 2010 r. sprze daż de ta licz na ener gii, obej mu ją ca sprze daż do od -
bior ców koń co wych, spół ek dys try bu cyj nych i nie wiel kich dys try -
bu to rów lo kal nych się gnę ła 34,3 TWh i by ła o 12,8% wyż sza niż
rok wcze śniej.

Ist nie je jesz cze je den ob szar dzia łal no ści obej mu ją cy głów nie
dys try bu cję i sprze daż cie pła. Za li cza ne są do nie go PEC Ka to wi -
ce, PEC w Dą bro wie Gór ni czej, EC Ka to wi ce, EC Ty chy, EC Ka -
mien na Gó ra, EC No wa, ZEC Biel sko Bia ła i Ko pal nia Wa pie nia
Czat ko wi ce. Po nad to w struk tu rze gru py ist nie je dział pod na zwą
TAU RON Ob słu ga Klien ta.

Hol ding jest tak że obec ny w Cze chach, gdzie w Ostra wie dzia ła
spół ka TAU RON Czech Ener gy.

TAU RON Pol ska Ener gia SA ja ko pod miot do mi nu ją cy, peł ni
funk cję kon so li du ją cą i za rząd czą w Gru pie TAU RON. Obok tych
funk cji pod sta wo wą dzia łal no ścią spół ki jest hur to wy ob rót ener -
gią na te re nie kra ju, któ ry re ali zo wa ny jest w ce lu za pew nie nia po -
trzeb w dzie dzi nie za ku pu i sprze da ży pod mio tów wcho dzą cych
w skład Gru py TAU RON, in nych klien tów spół ki oraz w ce lach ar -
bi tra żo wych. Po nad to spół ka uczest ni czy w au kcjach wy mia ny
mię dzy sys te mo wej prze sy łu ener gii na gra ni cy pol sko -cze skiej
i pol sko -nie miec kiej, po sia da jąc umo wy za war te z ope ra to ra mi
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Grupa TAURON
TAU RON Pol ska Ener gia SA jest od czerw ca 2010 ro ku
spół ką no to wa ną na Gieł dzie Pa pie rów War to ścio wych
w War sza wie SA., w na stęp stwie prze pro wa dzo nej pu blicz -
nej ofer ty ak cji ofe ro wa nych przez Skarb Pań stwa. Ak cje
spół ki są w skła dzie pre sti żo wych in dek sów gieł do wych
WI G20, MSCI Po land i CE CE.



sys te mów prze sy ło wych. Spół ka peł ni rów nież funk cję ope ra to ra
han dlo wo -tech nicz ne go dla spół ek z gru py i klien tów ze wnętrz -
nych, jak rów nież za rzą dza świa dec twa mi po cho dze nia bę dą cy mi
po twier dze niem wy two rze nia ener gii elek trycz nej ze źró deł od na -
wial nych i ko ge ne ra cyj nych, za rów no ga zo wych, jak i wę glo wych
oraz sta no wi cen trum kom pe ten cyj ne w dzie dzi nie li mi tów emi sji
dwu tlen ku wę gla. 

Trwa kon so li da cja z pod mio ta mi Gru py TAU RON Gór no ślą -
skie go Za kła du Elek tro ener ge tycz ne go, na by te go w grud niu
2011 r. od Vat ten fal la. Wszyst kie prze ję te pod mio ty zmie ni ły już
na zwy. I tak w struk tu rze gru py po ja wi ły się TAU RON Dys try -
bu cja GZE (daw niej Vat ten fall Di stri bu tion Po land), TAU RON
Sprze daż GZE (Vat ten fall Sa les Po land) i TAU RON Wy twa -
rza nie GZE (Vat ten fall Ge ne ra tion Po land). Zgod nie ze stra te -
gią kor po ra cyj ną Gru py TAU RON za kła da ją cą m.in. opty ma li -
za cję struk tu ry biz ne so wej, więk szość prze ję tych spół ek bę dzie
pod le gać dal szej kon so li da cji, w wy ni ku któ rej po łą czą się ze
swo imi od po wied ni ka mi funk cjo nu ją cy mi wcze śniej w gru pie.
Już obec nie pod mio ty te w więk szo ści po sia da ją wspól ną ka drę
za rzą dza ją cą. Zmia na nazw spół ek i pro ces kon so li da cji nie ma -
ją wpły wu na do tych cza so we umo wy z klien ta mi, któ re po zo sta -
ją w mo cy.

In we sty cje
W ra mach re ali za cji stra te gii roz wo ju Gru pa TAU RON za mie rza

do ro ku 2020 prze zna czyć oko ło 44–45 mld zł na in we sty cje. Pla -
ny obej mu ją uru cho mie nie no wych jed no stek wy twór czych o łącz -
nej mo cy 2400 MW. 1010 MW sta no wi ły bę dą blo ki opa la ne wę -
glem ka mien nym, 735-1135 MW elek trow nie ga zo we, a 240 MW
jed nost ki opar te na bio ma sie. W 2020 ro ku pla no wa ne jest po nad -
to dys po no wa nie mo cą 800 MW w ener ge ty ce wia tro wej i bio ga -
zo wej.

Oto naj waż niej sze re ali zo wa ne bądź przy go to wy wa ne in we sty -
cje:
• ZEC Biel sko -Bia ła – bu do wa no we go blo ku cie płow ni cze go

o mo cy 50 MWe/182 MWt. Ge ne ral nym wy ko naw cą in we sty cji
jest Po li mex -Mo sto stal. Pla no wa ny ter min od da nia go eks plo ata -
cji to po ło wa 2013 r.

• EC Ty chy – prze bu do wa ko tła na bio ma sę (zo sta nie od da ny
do użyt ku pod ko niec 2012 r.). W pla nach jest po nad to bu do wa
ko tła ko ge ne ra cyj ne go do koń ca 2015 r.

• Elek trow nia Ja worz no III – bu do wa no we go ko tła na bio ma sę
o mo cy 50 MWe/45MWt. Ge ne ral nym wy ko naw cą in we sty cji,
któ rej re ali za cja po trwa do 2012 r., jest kon sor cjum firm Ra fa ko
i Omis.

• Elek trow nia Sta lo wa Wo la – mo der ni za cja ko tła na bio ma sę
o mo cy 20 MWe. Ge ne ral nym wy ko naw cą jest Ra fa ko. Ter min
od da nia do eks plo ata cji to rok 2012.

• Elek trow nia Sta lo wa Wo la – bu do wa no we go blo ku pa ro wo -
-ga zo we go o mo cy 400 MWe/240 MWt wraz z in sta la cja mi
i obiek ta mi po moc ni czy mi. In we sty cja zo sta nie zre ali zo wa na we
współ pra cy z PGNiG, po przez spół kę ce lo wą Elek tro cie płow nia
Sta lo wa Wo la, w któ rej part ne rzy ma ją po 50% ak cji. Ge ne ral -
nym wy ko naw cą jest hisz pań ska fir ma Abe ner, któ ra za pew ni
tak że dłu go ter mi no wy ser wis tur bi ny ga zo wej. Za koń cze nie pro -
jek tu pla no wa ne jest na dru ga po ło wę 2014 r. War tość kon trak tu
net to to 1,57 mld zł.

• Elek trow nia Ja worz no III – bu do wa blo ku wę glo we go o mo -
cy 910 MW. Pre kwa li fi ka cje prze szło sied miu ofe ren tów, pla no -
wa ny ter min od da nia blo ku do eks plo ata cji to 2016 r.

• Far my wia tro we – bu do wa dwóch farm – w Wic ku (po wiat lę -
bor ski, woj. po mor skie) i Mar sze wie (gmi na Po sto mi no, woj. za -
chod nio po mor skie). Pierw sza z nich o mo cy 40 MWe, bę dzie go -
to wa w 2012 r. Dru ga zo sta nie od da na do eks plo ata cji w 2014 r.,
a jej moc się gnie 100 MWe.

• Elek trow nia Bla chow nia w Kę dzie rzy nie -Koź lu – bu do wa
blo ku ga zo we go o mo cy rzę du 850 MWe, re ali zo wa na wspól nie
z KGHM Pol ska Miedź. War tość pla no wa ne go przed się wzię cia
jest sza co wa na na ok. 3 mld zł. Od da nie blo ku do użyt ku mo że
na stą pić w 2016 r. 

• Po szu ki wa nia ga zu łup ko we go. W kwiet niu br. pięć firm:
PGNiG, PGE, TAU RON, KGHM i Enea pod pi sa ło list in ten cyj -
ny w spra wie wspól nych po szu ki wań ga zu łup ko we go. Umo wa
mię dzy spół ka mi ma być pod pi sa na do koń ca czerw ca. 
Przyj rzyj my się nie co bli żej in we sty cji w Sta lo wej Wo li, czy li

bu do wie blo ku ga zo wo -pa ro we go. To przy kład wcho dze nia do
pol skiej ener ge ty ki nie zbyt do tąd po pu lar ne go pa li wa ja kim jest
gaz. Jed nak w obec nej sy tu acji si łow nie ga zo we ma ją wie le za let.
Do naj waż niej szych na le ży sto sun ko wo ni ska emi sja za nie czysz -
czeń, względ nie szyb ki czas re ali za cji oraz moż li wość uzu peł nia -
nia się z ener ge ty ką wia tro wą. Blok bę dzie pro du ko wał ener gię
elek trycz ną w wy so ko spraw nej ko ge ne ra cji oraz cie pło w po sta ci
wo dy na po trze by ko mu nal ne i pa ry tech no lo gicz nej dla po bli skich
za kła dów prze my sło wych. In we sty cja jest ini cja ty wą, któ ra znaj -
du je po twier dze nie w stra te giach PGNiG i TAU RON Pol ska Ener -
gia. Gru pa ener ge tycz na z Ka to wic dą ży do od bu do wy mo cy wy -
twór czych i zwięk sze nia udzia łu ener gii ze źró deł wła snych, na to -
miast PGNiG chce po zy skać no we go, du że go od bior cę ga zu i roz -
wi jać dzia łal ność w sek to rze elek tro ener ge tycz nym.

– No wy blok przy czy ni się do wzmoc nie nia bez pie czeń stwa
ener ge tycz ne go Pol ski i bę dzie naj więk szym no wo cze snym obiek -
tem te go ty pu w kra ju. Wy so ka spraw ność, ni ska emi sja dwu tlen -
ku wę gla, związ ków siar ki i azo tu oraz ni skie kosz ty sta łe bę dą
atu ta mi tej jed nost ki. Bu do wa blo ku w Sta lo wej Wo li jest ele men -
tem pro gra mu in we sty cyj ne go Gru py TAU RON, któ ry prze wi du je
m.in. dy wer sy fi ka cję pa liw i bu do wę mik su ener ge tycz ne go –
twier dzi Da riusz Lu be ra, pre zes za rzą du TAU RON Pol ska Ener -
gia.

Do daj my, iż zda niem Da riu sza Lu be ry, Gru pa TAU RON w ho -
ry zon cie ak tu al nej stra te gii, czy li do ro ku 2020, nie prze wi du je
ener gii ją dro wej w port fe lu sprze da wa nej przez nią ener gii. Nie -
mniej pla nu je, by zna la zła się w mik sie ener ge tycz nym do 2025 ro -
ku. W tym ce lu już roz po czę ło się kształ ce nie kadr, fir ma eks pe -
diu je pra cow ni ków na stu dia po dy plo mo we w dzie dzi nie ener ge -
ty ki ją dro wej.

AU
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Stra te gia Kor po ra cyj na Gru py TAU RON:
• Wzrost w naj bar dziej atrak cyj nych ob sza rach dzia łal no ści
• Efek tyw ność ope ra cyj na i in we sty cyj na na po zio mie naj -

lep szych prak tyk
• Zrzą dza nie eks po zy cją na ry zy ka ryn ko we i re gu la cyj ne
• Bu do wa efek tyw nej or ga ni za cji
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Bil fin ger Ber ger Bu dow nic two S.A. spe cja li zu je się w re ali za cji
sze ro ko po ję tych in we sty cji bu dow la nych, w szcze gól no ści
w bu dow nic twie ko mu ni ka cyj nym. Ofe ru je kom plek so we usłu gi
w za kre sie bu do wy i re mon tów dróg, ulic i lot nisk, bu do wy in fra -
struk tu ry dro go wej, pro duk cji dro go wych mie sza nek mi ne ral no -
-bi tu micz nych, a tak że wy ko naw stwa mo stów, tu ne li, wia duk tów
oraz wie lu in nych obiek tów in ży nier skich.

Spół ka po wsta ła w wy ni ku po łą cze nia trzech pol skich spół ek
bu dow la nych: War szaw skie go Przed się bior stwa Ro bót Dro go -
wych S.A., Płoc kie go Przed się bior stwa Ro bót Mo sto wych S.A.
i Hy dro bu do wy Se rvi ce.

– Szu ka li śmy spo so bu, by móc za ofe ro wać na szym klien tom moż -
li wie naj szer szy za kres usług. Chcie li śmy, by re ali zo wa ne przez nas
in we sty cje by ły dzie łem naj lep szych spe cja li stów z dzie dzi ny bu -
dow nic twa. Przy świe cał nam cel, by pol skie dro gi by ły pięk ne
i bez piecz ne. Uda ło nam się. 1 lu te go 2007 r. po wo ła li śmy spół kę
Bil fin ger Ber ger Pol ska. Po łą czy li śmy do świad cze nie dro go wców
z WPRD, spe cja li stów od bu do wy mo stów z PPRM oraz naj lep -
szych in ży nie rów z Hy dro bu do wy Se rvi ce. Fun da ment na szej fir my
sta no wi po nad 60-let nia tra dy cja i do świad cze nie two rzą cych ją
spół ek. Ich ugrun to wa na po zy cja na pol skim ryn ku jest źró dłem za -
ufa nia, ja kim da rzą nas klien ci – mó wi Piotr Kle dzik, pre zes Bil -
fin ger Ber ger Bu dow nic two S.A.

Ofer ta
Dzia łal ność Bil fin ger Ber ger Bu dow nic two S.A. sku pia się

na trzech ob sza rach: bu dow nic twie dro go wym (au to stra dy, lot ni -
ska, mo der ni za cje na wierzch ni), mo sto wym (mo sty, wia duk ty, hy -
dro tech ni ka) i spe cja li stycz nych ro bo tach in ży nie ryj nych. Ko re -
spon du je z tym struk tu ra or ga ni za cyj na spół ki, któ rą two rzą trzy
od dzia ły ope ra cyj ne: Od dział Dro go wy – WPRD, Od dział Mo -
sto wy – PPRM i Od dział In ży nie ryj ny. Ten ostat ni spe cja li zu je
się w usłu gach z dzie dzi ny sze ro ko po ję te go bu dow nic twa in ży nie -
ryj ne go i bu dow nic twa fun da men to we go. Fir ma mo że się po chwa -
lić bo ga tym do świad cze niem w re ali za cji naj trud niej szych obiek -
tów in ży nie ryj nych, ta kich jak: wia duk ty, tu ne le, sprę żo ne kon -
struk cje si lo sów, ma sy wy fun da men to we, sta ny su ro we bu dyn ków
i obiek tów prze my sło wych. Pod sta wo we ob sza ry dzia łal no ści
w za kre sie bu dow nic twa in ży nie ryj ne go to bu dow nic two tu ne li
oraz pod ziem nych przejść i ga ra ży, bu dow nic two ko mu ni ka cyj ne
(sta cje me tra, tu ne le szla ko we me tra), kon struk cje żel be to we
(zbior ni ki, ma sy wy fun da men to we oraz sta ny su ro we bu dyn ków
i obiek tów prze my sło wych). W dzie dzi nie bu dow nic twa fun da -
men to we go fir ma wy ko nu je ścia ny szcze li no we dla wy ko pu pod -
stro po we go i otwar te go; ro bo ty pa lo we (pa le, mi kro fa le i pa le

wier co ne w osło nie ru ry sta lo wej), ścian ki ber liń skie, ścia ny
szczel ne (pro fi le Lar se na), sta łe i cza so we ko twie grun to we oraz
kon struk cje roz pie ra ją ce.

Od dział Mo sto wy (z sie dzi bą w Płoc ku) zaj mu je się bu do wą, re -
mon ta mi oraz pro jek to wa niem mo stów, wia duk tów, es ta kad, bu -
dow li hy dro tech nicz nych śród lą do wych i mor skich. Po sia da
wszyst kie nie zbęd ne upraw nie nia i bo ga te do świad cze nie w dzie -
dzi nie pro duk cji i mon ta żu sta lo wych kon struk cji mo sto wych
o du żych roz pię to ściach, be to nów sprę żo nych i be to nów wy so kich
klas. Od dział sys te ma tycz nie in we stu je w no wo cze sny sprzęt
do wy ko ny wa nia spe cja li stycz nych ro bót, w no wo cze sne tech no -
lo gie oraz w wy kwa li fi ko wa ną ka drę pra cow ni czą.

Na to miast Od dział Dro go wy swo ją przy szłość wią że z uczest -
nic twem w bu do wie au to strad i mo stów, przede wszyst kim w sys -
te mie ge ne ral ne go wy ko naw stwa. Już te raz na li ście re fe ren cyj nej
są mo der ni za cje wie lu ki lo me trów dróg kra jo wych waż nych tras

Pasja i zaangażowanie

Re fe ren cje (okres re ali za cji):
1. Most w Kę dzie rzy nie -Koź lu, 2008–2010
2. Tra sa S8 Ra dzy min -Wy szków, 2007–2009
3. Ob wod ni ca Grój ca, 2006–2008
4. Most Po mo rzan i Gry fi tów w Szcze ci nie, 2006–2008
5. Most So li dar no ści w Płoc ku, 2006



ko mu ni ka cyj nych w War sza wie, mo der ni za cje i re mon ty lot nisk.
Po za bu do wą i re mon tem spół ka pro du ku je rów nież dro go we mie -
szan ki mi ne ral no -bi tu micz ne.

– Dzię ki na sze mu in we sto ro wi, fir mie Bil fin ger Ber ger SE, ma -
my do stęp do no wo cze snych tech no lo gii z suk ce sem sto so wa nych
przez przed się bior stwa kon cer nu na ca łym świe cie. Tym sa mym
wzro sła na sza kon ku ren cyj ność, bo wiem tu, w Pol sce, jak i w każ -
dym in nym punk cie glo bu, mo że my do star czyć klien to wi ta ką sa -
mą, wy so ką ja kość usług. Przy na leż ność do kon cer nu za trud nia ją -
ce go w su mie po nad 50 tys. pra cow ni ków, re ali zu ją ce go na ca łym
świe cie kon trak ty bu dow la ne war te rocz nie po nad 10 mld eu ro, po -
zwa la spół ce ko rzy stać z in trat nych umów ra mo wych gru py. Stąd
już tyl ko krok w kie run ku wdro że nia naj now szych roz wią zań zwięk -
sza ją cych wy daj ność i ja kość usług na pol skim ryn ku – stwier dza
pre zes Kle dzik.

Dba nie o klien ta
Jak za pew nia ją przed sta wi cie le firmy, wszel kie dzia ła nia spół ka

po dej mu je w ści słej współ pra cy z przy szły mi użyt kow ni ka mi, po -
cząw szy od pod pi sa nia umo wy, po przez ana li zę i wy bór opty mal -
ne go roz wią za nia, pro jek to wa nie, wy ko naw stwo, a skoń czyw szy
na prze ka za niu in we sty cji za ma wia ją ce mu.

– Ro bi my wszyst ko by in we stor pry wat ny czy in sty tu cjo nal ny był
z nas jak naj bar dziej za do wo lo ny. Ofe ru je my mu swo ją po moc
na każ dym eta pie pro jek tu. Oczy wi ście zdarza ją się sy tu acje trud -
ne, za wsze jed nak w ta kich wy pad kach za le ży nam na po lu bow nym
za ła twie niu spra wy, w spo sób sa tys fak cjo nu ją cy dla obu stron
– de kla ru je Piotr Kle dzik.

Z my ślą o klien tach w fir mie zo stał wdro żo ny sys tem za rzą dza -
nia ja ko ścią, zgod ny z eu ro pej ską nor mą ISO 9001:2000. Spół ka
dys po nu je rów nież udo ku men to wa nym opi sem or ga ni za cji sys te -
mu za rzą dza nia ja ko ścią w po sta ci Księ gi Ja ko ści oraz za twier dzo -
nych pro ce dur i in struk cji po stę po wa nia. Sys tem za rzą dza nia Bil -
fin ger Ber ger Bu dow nic two S.A. uzu peł nia cer ty fi kat AQAP
2120:2006, zgod ny z wy ma ga nia mi NA TO do ty czą cy mi za pew -
nie nia ja ko ści w kon trak tach re ali zo wa nych na po trze by woj ska.

– Bu du jąc waż ne obiek ty in fra struk tu ry dro go wej w ca łej Pol sce,
je ste śmy świa do mi od po wie dzial no ści, ja ka na nas spo czy wa. Dla -

te go też, kła dzie my szcze gól ny na cisk na to, by uży wa ne przez nas
ma te ria ły by ły naj wyż szej kla sy, a pro ce sy tech no lo gicz ne naj lep -
szej ja ko ści – za pew nia pre zes Kle dzik.

Wy so ką ja kość ofe ro wa nych usług po twier dza ją wy spe cja li zo -
wa ne jed nost ki ze wnętrz ne. Part ne ra mi spół ki są w tym za kre sie
In sty tut Ba daw czy Dróg i Mo stów, In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej
i Po li tech ni ka War szaw ska.

Uda ne re ali za cje
W ostat nich la tach fir ma bra ła udział w wie lu in we sty cjach

zwią za nych z in fra struk tu rą dro go wą i ko le jo wą. Wśród nich wy -
pa da wy mie nić trwa ją cą 2 la ta re wi ta li za cję i prze bu do wę pe ro nów
Dwor ca War sza wa Sta dion, jed nej z klu czo wych in we sty cji re ali -
zo wa nych w ra mach przy go to wań do mi strzostw pił kar skich EU -
RO 2012. Ko lej nym pro jek tem zwią za nym z tą im pre zą jest bu do -
wa 2,5 km tra sy tram wa jo wej z osie dla Le cha na Fra no wo w Po -
zna niu. Naj cie kaw szym ele men tem po wsta ją cej tra sy bę dzie 1100
me tro wy tu nel. Spół ka by ła rów nież od po wie dzial na za bu do wę
po łu dnio wej ob wod ni cy w Kę dzie rzy nie -Koź lu wraz z mo stem
(patrz ram ka) przez Od rę w cią gu dro gi kra jo wej nr 40, czy też zre -
ali zo wa ną w la tach 2008–2010 ob wod ni cę Goł da pi, uho no ro wa ną
Grad Prix Mi ni stra In fra struk tu ry pod czas IX Mię dzy na ro do wych
Tar gów In fra struk tu ry Miej skiej i Dro go wej IN FRA STRUK TU -
RA 2011. War to w tym miej scu wspo mnieć, że obiek ty dro go we
i mo sto we wy ko na ne przez spół kę są do ce nia ne przez spe cja li stów
z bran ży, o czym świad czy dłu ga li sta na gród. Za za słu gi dla roz -
wo ju pol skiej bran ży bu dow la nej Bil fin ger Ber ger zo stał wy róż -
nio ny ty tu łem bu dow la nej fir my 2011 ro ku, przy zna wa nym przez
mie sięcz nik Bu il der.

Gru pa Bil fin ger Ber ger od lat spe cja li zu je się w bu dow nic -
twie ener ge tycz nym i do sta wie urzą dzeń dla te go sek to ra. We -
dług ostat nich do nie sień pra so wych fir ma in te re su je się bu do -
wą fa bry ki wież wia tro wych na te re nie szcze ciń skiej Stocz ni
Re mon to wej Gry fia. W tej spra wie trwa ją ak tu al nie roz mo wy
z Agen cją Roz wo ju Prze my słu, wła ści cie lem Gry fii. War tość
pla no wa nej in we sty cji ma wy nieść 250 mln zł. Obec nie re ali zu -
je rów nież kon trakt obej mu ją cy mo der ni za cję ko tłów w Elek -
trow ni Beł cha tów. Wcze śniej na ryn ku ener ge tycz nym spół ka
da ła się po znać ja ko wy ko naw ca fun da men tów pod blok Elek -
trow ni Pąt nów II w Ko ni nie.

Roz sze rze nie dzia łal no ści
Kon cern Bil fin ger Ber ger re or ga ni zu je obec nie dzia łal ność

bu dow la ną. Ce lem jest zwięk sze nie efek tyw no ści na ryn ku bu -
dow la nym, a za ra zem po pra wa ren tow no ści firm wcho dzą cych
w skład gru py. Wy ko rzy stu jąc po sia da ne kom pe ten cje i do -
świad cze nie, Bil fin ger Ber ger Bu dow nic two bę dzie spe cja li zo -
wał się w bu do wie dróg, mo stów i tras ko le jo wych. Ob szar
dzia łal no ści spół ki po sze rzy się o po zo sta łe kra je eu ro pej skie,
przy za cho wa niu do tych cza so wej, do mi nu ją cej po zy cji na ryn -
ku pol skim i nie miec kim. W przy szło ści w gru pie Bil fin ger Ber -
ger Bu dow nic two znaj dą się wszyst kie jed nost ki kon cer nu pro -
wa dzą ce dzia łal ność w sek to rze bu dow nic twa in fra struk tu ral -
ne go.

TU
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PIOTR KLE DZIK (ur. 1972 r.) jest ab sol wen tem Wy dzia łu Bu dow nic twa Lą do we go Po li tech ni -
ki Gdań skiej. Ka rie rę za wo do wą roz po czy nał w Hy dro bu do wie 6 SA (Gru pa Bil fin ger Ber ger),
bę dąc ko lej no in ży nie rem sta ży stą, maj strem, kie row ni kiem ro bót, kie row ni kiem bu do wy, kie -
row ni kiem gru py bu dów. W 2005 ro ku po wró cił do ro dzin ne go Gdań ska i pod jął pra cę w Hy -
dro bu do wie Gdańsk SA ja ko dy rek tor od dzia łu bu dow nic twa prze my sło we go. Na stęp nie kie -
ro wał od dzia łem bu dow nic twa hy dro tech nicz ne go tej fir my, by w koń cu awan so wać na sta -
no wi sko dy rek to ra tech nicz ne go i człon ka za rzą du. W 2007 ro ku po wie rzo no mu za da nie
skon so li do wa nia pol skich spół ek bu dow la nych kon cer nu Bil fin ger Ber ger w ra mach no wo
two rzo nej fir my Bil fin ger Ber ger Bu dow nic two SA, któ rej zo stał pre ze sem za rzą du. Jed no cze -
śnie peł ni funk cję pre ze sa za rzą du Hy dro bu do wy 6 SA.





Spółka Koncernu Bilfinger Berger Industrial Services GmbH,
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Na le ży do czo łów ki ro dzi mych firm ofe ru ją cych w peł ni pro -
fe sjo nal ne tłu ma cze nia wszel kich tek stów (w tym tłu ma -
czeń „na ży wo”), ze szcze gól nym uwzględ nie niem do ku -
men tów tech nicz nych. Zo sta ła za ło żo na w 2002 ro ku ja ko

Biu ro Tłu ma czeń Bi re ta Pro fes sio nal Trans la tions Kem piń ska
&Woź nia kow ska, wła śnie przez Are tę Kem piń ską i Jo an nę
Woź nia kow ską, ko le żan ki jesz cze z li ceum, z któ rych ta pierw -
sza ukoń czy ła stu dia fi lo lo gicz ne, a dru ga – po li tech nicz ne. Ten
fakt oka zał się wiel ce po moc ny w nada niu biu ru spe cja li stycz ne -
go cha rak te ru. Obie pa nie pod czas stu diów pra co wa ły ja ko tłu -
macz ki.

Po cząt ki
Po mysł na za ło że nie biu ra tłu ma czeń po wstał przed 11 la ty, kie -

dy to Jo an na Woź nia kow ska (je go współ za ło ży ciel ka), pra cu jąc
w duń skiej fir mie , od da ła do tłu ma cze nia, do jed ne go
z czo ło wych wów czas biur tłu ma czeń, tekst do ty -
czą cy prze my słu ce men to we go. Tłu ma cze nie
zo sta ło tak źle wy ko na ne, że na go dzi nę przed
waż ną kon fe ren cją mu sia ła sa ma prze tłu ma -
czyć ca łość ma te ria łów. Ilu stra cją ra żą cych
błę dów był ku rio zal ny przy kład: an giel skie
sło wo co ke, ozna cza ją ce koks, zo sta ło prze ło -
żo ne ja ko… co ca -co la. I to fa tal ne tłu ma cze nie
sta ło się in spi ra cją do za ło że nia biu ra spe cja li stycz -
nych tłu ma czeń. Przez rok sa mo dziel nie pro wa dzi ła dzia łal ność,
by po tym cza sie, wspól nie z Are tą Kem piń ską (któ ra wte dy re ali -
zo wa ła tłu ma cze nia w ra mach du że go pro jek tu dla fir my PZU Ży -
cie) za ło żyć biu ro tłu ma czeń o na zwie Bi re ta. 

– Po wo ła nie do ży cia wspól nej fir my by ło nie ja ko na tu ral ną
kon se kwen cją na szych za in te re so wań i współ pra cy – wspo mi na
Are ta Kem piń ska. – Na po cząt ku, we dwie, wszyst ko sa me ro bi ły -
śmy, wkrót ce za trud ni li śmy jed ną oso bę do współ pra cy. I tak się
za czę ło. Fir ma szyb ko się roz wi ja ła, za trud nia ła ko lej nych pra -
cow ni ków biu ro wych, tłu ma czy i we ry fi ka to rów; obec nie pra cu je
po nad 20 osób i współ pra cu je z na mi po nad 50 tłu ma czy ze wnętrz -
nych (nie któ rzy pro wa dzą dzia łal ność go spo dar czą). Struk tu ra fir -
my skła da się z kil ku pio nów: Dzia łu Tłu ma czeń Pi sem nych, Dzia -
łu Tłu ma czeń Ust nych, Dzia łu Re ali za cji Pro jek tów, Sprze da ży,
Mar ke tin gu i Księ go wo ści.

Pro fe sjo na lizm
W cza sie 10 lat swe go ist nie nia Bi re ta zdo by ła za ufa nie bar dzo

licz ne go gro na klien tów, sta jąc się jed nym z nie licz nych na pol -
skim ryn ku biur tłu ma czeń, któ re mu uda ło się osią gnąć wy so ką ja -
kość wy ko ny wa nych usług i do świad cze nie w ob słu dze wy so ko

spe cja li stycz nych pro jek tów z wie lu branż prze my sło wych,
zwłasz cza ener ge tycz nej. 

– Wy so ce ce ni my so bie człon kow stwo w Izbie Go spo dar czej
Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, któ ra nas, ja ko je dy ne biu ro
tłu ma czeń, re ko men du je – mó wi Are ta Kem piń ska. – Na le ży my
tak że do Izby Go spo dar czej Ga zow nic twa, a tak że Pol sko -Ka na -
dyj skiej Izby Go spo dar czej. Współ pra cu je my tak że z izba mi go -
spo dar czy mi in nych państw obec ny mi w Pol sce, np. ame ry kań ską,
bry tyj ską czy nor we ską. Te związ ki owo cu ją na pły wem klien tów
i ro sną cym za ufa niem wo bec nas. Uczest ni czy my ja ko tłu ma cze
w kon fe ren cjach or ga ni zo wa nych przez te in sty tu cje, a tak że
w bran żo wych zjaz dach bądź kon gre sach. Do biu ra tłu ma czeń
tra fia ją klien ci, rzecz ja sna, nie tyl ko po przez człon kow stwo
w izbach go spo dar czych. Jak to zwy kle w biz ne sie by wa sza le nie
waż na jest sa tys fak cja klien ta, któ ry nie rzad ko po le ca na sze usłu -

gi in nym.
– Rze czy wi ście po zy sku je my klien tów rów nież po -

przez re ko men da cję – stwier dza Jo an na Woź nia -
kow ska – Wy sta wia my się na tar gach bran żo -
wych, ta kich jak kie lec ki Enex czy or ga ni zo -
wa nych przez MTP im pre zach Eu ro -Po wer
i Po le ko. Uczest ni czy my tak że w tar gach Co -

al -Gen. Ob ser wu je my ry nek, zdo by wa my in -
for ma cje o pla no wa nych in we sty cjach, skła da my

po ten cjal nym klien tom ofer ty. By wa, iż o przy go to wy -
wa nym prze tar gu do wia du je my się ja ko pierw si. Nie mniej nasz bu -
dżet na pro mo cję jest skrom ny, ko rzyst na jest też dla nas obec ność
w In ter ne cie.

Aby rze tel nie prze tłu ma czyć do ku men ty tech nicz ne trze ba znać
fa cho wą no men kla tu rę i spe cy fi kę da nej bran ży. To też tłu ma cza mi
i we ry fi ka to ra mi za trud nio ny mi przez Bi re tę są spe cja li ści z wie lu
dzie dzin – in ży nie ro wie bu dow la ni, au to ma ty cy, elek try cy, ener -
ge ty cy, me cha ni cy, ga zow ni cy, in for ma ty cy. Wszy scy mo gą się
po chwa lić wie lo let nim do świad cze niem w tłu ma cze niach du żych
pro jek tów prze my sło wych, do ty czą cych ta kich przed się wzięć jak
bu do wa blo ków ener ge tycz nych wę glo wych czy ga zo wo -pa ro -
wych, ko tłów flu idal nych, farm wia tro wych, in sta la cji od siar cza -
nia i re duk cji tlen ków azo tu, in sta la cji CCS, ter mi na lu LNG. Bi re -
ta jest w sta nie prze tłu ma czyć ok. 150 stron dzien nie da ne go pro -
jek tu.

– Je ste śmy za trud nia ni w fa zie przy go to wań ofert do prze tar gów,
tłu ma czy my spo ro Spe cy fi ka cji Istot nych Wa run ków Za mó wie nia,
nie ma ło ofert, któ re są skła da ne przez uczest ni ków prze tar gu – in -
for mu je Are ta Kem piń ska. – By wa, iż mu si my w krót kim cza sie, po -
wiedz my dwóch ty go dni, prze tłu ma czyć 2 tys. stron. Na stę pu je mo -
bi li za cja i zle ce nie zo sta je zre ali zo wa ne. Je śli, a to się zda rza, tłu -
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Tłumaczenia z energią

ARE TA KEM PIŃ SKA, ab sol went ka Fi lo -
lo gii An giel skiej i Cen trum Stu diów Ame -
ry ka ni stycz nych Uni wer sy te tu War szaw -
skie go. Od 1995 ro ku tłu macz pi sem ny
i ust ny ję zy ka an giel skie go. Od 2002 ro -
ku współ wła ści ciel ka (part ner) Biu ra
Tłu ma czeń Bi re ta. Ko or dy nu je pra cę
dzia łu tłu ma czeń pi sem nych i tłu ma czeń
ust nych. Spe cja li zu je się rów nież w bu -
do wa niu dłu go trwa łych re la cji z klien ta -
mi i od po wia da za spra wy zwią za ne z za -
pew nie niem wy so kiej ja ko ści wy ko ny -
wa nych usług.

JO AN NA WOŻ NIA KOW SKA, ab sol -
went ka Po li tech ni ki War szaw skiej
– Kie ru nek Bio tech no lo gia Prze my -
sło wa na Wy dzia le In ży nie rii Che -
micz nej i Pro ce so wej. W la tach
1996–2001 pro wa dzi ła przed sta wi -
ciel stwo duń skiej fir my Skan di na vi -
sMil jo Se rvi ce A/S w War sza wie. Od
2002 ro ku współ wła ści ciel ka (part -
ner) Biu ra Tłu ma czeń Bi re ta. Nad zo -
ru je pra cę dzia łu tłu ma czeń tech nicz -
nych. W fir mie jest od po wie dzial na
rów nież za fi nan se i mar ke ting.



ma czy my ofer ty kon ku ru ją cych ze so bą firm to two rzy my „chiń ski
mur”, czy li pra cu ją od dziel ne ze spo ły. Oczy wi ście in for mu je my
o tym za in te re so wa nych. Je śli ofe rent żą da wy łącz no ści, to ta ka
umo wa wią że się z wyż szy mi kosz ta mi. 

Bi re ta tłu ma czy głów nie z ję zy ków eu ro pej skich, do mi nu je an -
giel ski i nie miec ki, wszak war to wie dzieć, iż ten pierw szy ję zyk
by wa obec ny w pro jek tach np. fran cu skich czy ho len der skich firm
nie mó wiąc o ja poń skich czy chiń skich. Ale je śli trze ba do ko nać
tłu ma cze nia z ję zy ka azja tyc kie go czy orien tal ne go, to Bi re ta jest
w sta nie pod jąć się te go dzie ła.

Bran żo we słow nic two jest kon sul to wa ne z klien tem na bie żą co,
a po wsta ły w cza sie prac nad tek sta mi Słow nik Pro jek to wy, jest je -
mu prze ka zy wa ny bez do dat ko wych opłat.

Du że pro jek ty
Pro jek ty o du żej ska li wy ma ga ją spraw ne go i pro fe sjo nal ne go

za rzą dza nia. Do każ de go z nich przy dzie la ny jest pro ject me -
nedżer, któ ry po zo sta jąc w sta łym kon tak cie z klien -
tem, usta la har mo no gram dzia łań, ter mi ny re ali -
za cji i ko or dy nu je pra cę tłu ma czy.

Bi re ta ko rzy sta ze spe cja li stycz ne go
opro gra mo wa nia dla biur tłu ma czeń
(SDL Tra dos, Ap SI CXbench), dzię ki
cze mu tłu ma czo ne z ich po mo cą tek sty
za cho wu ją spój ność. Stan dar dem re -
ali za cji każ de go zle ce nia jest kil ku -
stop nio wy sys tem kon tro li ja ko ści tłu -
ma cze nia. Pierw sza we ry fi ka cja pod
wzglę dem spój no ści ter mi no lo gicz nej
i po praw no ści sty li stycz nej wy ko ny wa na
jest przez pro ofre ade ra, a dru ga po le ga
na spraw dze niu spój no ści tek stu za po mo cą
opro gra mo wa nia Ap SI CXbench. Na za koń cze -
nie do ku men ty spraw dza ne są pod ką tem po praw no -

ści liczb, sym bo li, łą czy itp. i od wzo ro wa nia ukła du
gra ficz ne go ory gi na łu.

– Te pro gra my in for ma tycz ne umoż li wia ją
pra cę wie lu oso bom na tym sa mym do ku -

men cie – mó wi Are ta Kem piń ska. – Dys -
po nu je my spe cjal nym ze spo łem ko rek -
to rów ujed no li ca ją cych tekst tłu ma -
czo ny przez kil ka osób. Błąd mo że wie -
le kosz to wać, wy star czy po my lić jed no
miej sce po prze cin ku. Na pew no ści nie
za ist nie nia ta kiej po mył ki tak że po le ga

wy so ka ja kość, pro fe sjo na lizm na szej
pra cy.

Przy szłość
W ro ku 2008, w cza sie kry zy su go spo dar cze -

go, fir ma od czu ła ma le ją cą licz bę zle ceń. Ale to czas
prze szły. Ostat ni mi la ty jej ob ro ty ro sną o ok. 20 proc. rok

do ro ku. 
– Ru szy ła re ali za cja zna czą cych pro jek tów ener ge tycz nych, a to

się prze kła da na na pły wa ją ce zle ce nia – stwier dza Are ta Kem piń -
ska. – Na szą przy szłość opie ra my na umie jęt no ściach, do świad cze -
niu du że go ze spo łu i sta łych klien tach. Li czy my na zle ce nia od firm
re ali zu ją cych pro jek ty do ty czą ce od na wial nych źró deł ener gii
– spa la nia bio ma sy czy farm wia tro wych. By wa, że za ra bia my
na pro jek tach bę dą cych przed fa zą re ali za cji. W ub. ro ku tłu ma czy -
li śmy ob ra dy ame ry kań sko -pol skie go okrą głe go sto łu, któ re go te -
ma ty ką by ła m.in. ener ge ty ka ją dro wa.

Bi re ta nie oba wia się kon ku ren cji, choć nie ba ga te li zu je jej
zna cze nia. Zda niem Are ty Kem piń skiej ry nek jest kon ku ren cyj -
ny, bo są ni skie ba rie ry nań wej ścia. Wie lu się wy da je, że wy-
star czy kom pu ter i zna jo mość ob ce go ję zy ka. A to nie jest ta kie
pro ste. 

– Ma miej sce du ży roz ziew ce no wy, je ste śmy do syć dro dzy, ale
pro fe sjo na lizm i pre cy zja mu szą mieć swo ją ce nę – prze ko nu je
Are ta Kem piń ska. – I tak koszt tłu ma czeń w Pol sce jest kil ka krot -
nie niż szy niż np. w Niem czech. W sek to rze tłu ma czeń tech nicz nych
kon ku ren cja jest du żo mniej sza niż np. w dzie dzi nie tłu ma czeń
praw nych. Z te go fak tu też wy ni ka sil na na sza obec ność na tym
ryn ku. Mo gę stwier dzić, ja ko czło nek za rzą du Pol skie go Sto wa rzy -
sze nia Biur Tłu ma czeń, iż kon ku ren cja kon ku ren cją, a sto sun ki
między człon ka mi sto wa rzy sze nia z re gu ły by wa ją przy ja zne. Spo -
ty ka my się na kon fe ren cjach, sym po zjach. Ma my w koń cu wspól ne
in te re sy, a ten biz nes się roz wi ja. W ran kin gu uwzględ nia ją cym 28
biur tłu ma czeń lo ku je my się na 12 po zy cji. Je śli pol ska go spo dar -
ka bę dzie się roz wi ja ła, zwłasz cza we współ pra cy ze świa tem, nie
ma my się cze go oba wiać.

An drzej Uznań ski
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Wy bra ni klien ci
AE&E Len tjes, Al stom Po wer, Al stom Fran ce, An sal do Ener gia,
BMP Ener ge ty ka, Bu di mex Dro mex S.A., Do osan Po wer Sys tems,
Chi na Na tio nal Elec tric En gi ne ering, BWE, Elek tro cie płow nia Sta -
lo wa Wo la, Elek trow nia Pół noc (Kul czyk Hol ding), ENER GA S. A.,
Ener go mon taż Po łu dnie S. A., Ener go po miar, Fo ster Whe eler
Ener gia Pol ska, Fo ster Whe eler Ibe ria, Fi sia Bab cock Envi ron -
ment, Hi ta chi Po wer Eu ro pe, Hoch tief Con struc tion AG, IBER -
DRO LA En gi ne ering, IBER DRO LA Re ne wa bles Pol ska, In sty tut
Ener ge ty ki, Izba Go spo dar cza Ga zow nic twa, Izba Go spo dar cza
Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, Lur gi, KTI Po land, Met so Au to -
ma tion Pol ska, Mit su bi shi He avy In du stries, Nor dex Pol ska,
PGNiG, Po li mex – Mo sto stal, SNC -La va lin Ca na da, SNC -La va lin -
Pol ska, Stra bag, Schlum ber ger Oil field Eastern, Ta li sman Ener gy,
Tec ni mont, Thys sen Krupp.

Wy bra ne pro jek ty sfi na li zo wa ne lub bę dą ce
w trak cie tłu ma czeń

• Bu do wa blo ku ener ge tycz ne go 858 MW w Elek trow ni Beł cha -
tów, w tym tłu ma cze nie sys te mu AL SPA® do ste ro wa nia i wi zu -
ali za cji pra cy blo ku.

• Bu do wa blo ku ener ge tycz ne go na pa ra me try nad kry tycz ne
o mo cy 800–910 MW dla PKE S.A. w Elek trow ni Ja worz -
no III – Elek trow nia II.

• Bu do wa Blo ku ener ge tycz ne go na pa ra me try nad kry tycz ne opa -
la ne go wę glem ka mien nym o mo cy elek trycz nej net to min. 900
MWe, maks. 1000 MWe w Ko zie ni cach II.

• Bu do wa no wych blo ków ener ge tycz nych na pa ra me try nad kry -
tycz ne opa la nych py łem wę gla ka mien ne go wraz z ukła da mi po -
moc ni czy mi o mo cy blo ku brut to 780–1050 MW w Pel pi nie.

• Za pro jek to wa nie i wy ko na nie in sta la cji od siar cza nia spa lin
w spół kach Gru py EDF Pol ska.

• Bu do wa blo ku ga zo wo-pa ro we go o mo cy ok. 400 MWe w Elek -
tro cie płow ni Sta lo wa Wo la S.A.

• Bu do wa far my wia tro wej MAR SZE WO o mo cy 82 MW wraz z do -
sta wą i in sta la cją elek trow ni wia tro wych.

• Za pro jek to wa nie, do sta wa i za bu do wa w sys te mie „pod klucz”
IOS dla 8 ko tłów Elek tro cie płow ni w Za kła dzie Pro duk cyj nym
Pol skie go Kon cer nu Naf to we go OR LEN S.A.

• Świad cze nie przez do rad cę tech nicz ne go usług do radz twa tech -
nicz ne go w pro ce sie in we sty cyj nym zwią za nym z bu do wą przez
PGE EJ 1 sp. z o.o. pierw szej pol skiej elek trow ni ją dro wej o mo -
cy ok. 3000 MW.

• Pro jekt FE ED dla Ter mi na la Skro plo ne go Ga zu Ziem ne go w Świ -
no uj ściu.

• Sys tem go spo dar ki od pa da mi dla Mia sta Po zna nia – Kon trakt I.
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Prof. Sta ni sław Szpor wy bit ny uczo -
ny i świet ny kon struk tor o roz gło sie
mię dzy na ro do wym. spe cja li sta tech -
ni ki wy so kich na pięć, elek trycz no ści

at mos fe rycz nej i apa ra tów elek trycz nych
ma swe osob ne i szcze gól ne miej sce
w dzie jach elek tro ener ge ty ki pol skiej. Pro -
fe sor był twór cą pol skiej szko ły ba dań pio -
ru no wych i ochro ny od gro mo wej. Je go pra -
ce z dzie dzi ny wy so kich na pięć, elek trycz -
no ści at mos fe rycz nej i apa ra tów elek trycz -
nych przy spa rza ją za słu żo ną chwa łę na uce
pol skiej. Do ro bek na uko wy Pro fe so ra obej -
mu je bli sko 200 ar ty ku łów na uko wych, 16
ksią żek, 25 pa ten tów. Głów ne osią gnię cia
na uko we Pro fe so ra Sta ni sła wa Szpo ra do -
ty czą przede wszyst kim:
• wy ła do wań at mos fe rycz nych – teo ria

re lak sa cyj na li de ra schod ko we go, teo ria
wy ła do wa nia głów ne go, wy ja śnie nie róż -
ne go za gro że nia róż nych drzew, no wa
teo ria prze pięć in du ko wa nych, teo ria
wpły wu re zy stan cji zie mi na wy bór miej -
sca ude rze nia, wpływ wa run ków to po gra ficz nych (ba da nia
na lim bach), mię dzy na ro do wa re wi zja pa ra me trów pio ru no -
wych, re je stra cje fo to gra ficz ne i elek trycz ne;

• ochro ny od gro mo wej – bez piecz ni ki od grom ni ko we, prze cią że -
nie prą da mi pio ru no wy mi dłu go trwa ły mi, ochro na sta cyj na (dła -
wi ki), uzie mie nia (ba da nia uda ro we, wy kry wa nie ko ro zji
w ochro nie sta cyj nej), pio ru no chro ny przy nie bez pie czeń stwie
wy bu chu, ba da nia stref osło no wych w na tu rze (w Ta trach), teo -
ria prze sko ków od wrot nych; 

• trans for ma to rów mier ni czych – no we kon struk cje su che, ka -
ska do we, si ły zwar cio we (od kry cie sił osio wych sy me trycz -
nych), eks per ty zy zwar cio we, ba da nia bez po śred nie licz by prze -
tę że nio wej, trans for ma cja przy prą dach zwar cio wych nie sy me -
trycz nych; 

• rent ge no lo gii – pierw sza pol ska gło wi ca trans for ma to ro wo -lam -
po wa, apa ra tu ra do wy kry wa nia głę bo ko ści cia ła ob ce go;

• mier nic twa wy so ko na pię cio we go – me to da ba da nia roz kła du
na pię cia w cza sie wy ła do wań nie zu peł nych, mo stek do ba da nia
roz kła du na pię cia przy uda rach, me to da elek tro nicz na re je stra cji
opóź nie nia prze sko ku, układ kom pen sa cyj no -róż ni co wy do po -
mia ru uchy bów prze kład ni ków na pię cio wych, układ do po mia ru
uchy bu wska zo we go prze kład ni ków prą do wych.
Oprócz sze re gu zre ali zo wa nych przez Pro fe so ra przed się wzięć

ba daw czych zwią za nych z mier nic twem elek trycz nym i ba da nia mi
nad pio ru nem oraz sze ro ko po ję tą ochro ną od gro mo wą, czy rent -
ge no lo gią pod kre ślić trze ba waż ne z tech nicz ne go punk tu wi dze -
nia pra ce do ty czą ce ochro ny sta cji roz dziel czych.

Szczyt na de wi za
De wi zą ży cio wą pro fe so ra Sta ni sła wa Szpo ra by ło: „nie um niej -

sza nie swo ich osią gnięć po przez dą że nie do za szczy tów i ko rzy ści”.
Ten mo ral ny mak sy ma lizm był dla nie go naj waż niej szym ży cio -
wym dro go wska zem.

Sta ni sław Szpor uro dził się 5 kwiet nia 1908 r. we Lwo wie
i w tym mie ście roz po czy na na ukę w gim na zjum, ale ma tu rę uzy -

sku je już w War sza wie. Po dej mu je stu dia
na Wy dzia le Elek trycz nym Po li tech ni ki
War szaw skiej i w wie ku 23 lat otrzy mu je
dy plom in ży nie ra. W 1931 ro ku zo sta je za -
trud nio ny w Po li tech ni ce War szaw skiej,
gdzie pra cu je ja ko współ pra cow ni ki prof.
Ka zi mie rza Drew now skie go, jed no cze -
śnie przy go to wu jąc dy ser ta cję dok tor ską:
„No we me to dy ba da nia fal usko ko -
wych”, za któ rą uzy skał na Po li tech ni ce
War szaw skiej w 1934 r. sto pień dok to ra na -
uk tech nicz nych. Póź niej jesz cze przez
dłuż szy czas współ pra co wał z Za kła dem
Wy so kich Na pięć Po li tech ni ki War szaw -
skiej, zwłasz cza w opra co wa niu no wej me -
to dy po mia rów pa ra me trów cza so wych
przy uda rach. Jed nak zde cy do wał się na
pra cę w prze my śle.

W la tach 1933–1939 dr inż. S. Szpor był
za trud nio ny ja ko kon struk tor w Fa bry ce
Apa ra tów Elek trycz nych K. Szpo tań skie go
w War sza wie, szyb ko awan su jąc do funk cji
kie row ni ka Dzia łu Trans for ma to rów Mier -

ni czych i Apa ra tów Rent ge now skich. W okre sie pra cy w FAE miał
wie le osią gnięć na uko wych i kon struk cyj nych, zwłasz cza w za kre -
sie su chych trans for ma to rów mier ni czych i pierw szych pol skich
apa ra tów rent ge now skich, po twier dzo nych pol ski mi i nie miec ki mi
pa ten ta mi. W 1939 r. za koń czył prze wód ha bi li ta cyj ny na Wy dzia -
le Elek trycz nym Po li tech ni ki War szaw skiej przed sta wia jąc roz pra -
wę pt. „No we roz wią za nia w dzie dzi nie su chych trans for ma to -
rów mier ni czych”. 

Przez zie lo ną gra ni cę
We wrze śniu 1939 r. Sta ni sław Szpor bie rze udział w obro nie

War sza wy, za co zo sta je od zna czo ny Krzy żem Wa lecz nych.
Po opa no wa niu sto li cy przez hi tle row ców de cy du je się na opusz -
cze nie kra ju. Prze do sta je się na Wę gry, skąd zo sta je prze rzu co ny
do Fran cji, gdzie zgła sza się do Woj ska Pol skie go i zo sta je przy -
dzie lo ny, ja ko star szy sa per z cen zu sem, do 2 Dy wi zji Strzel ców
Pie szych pod do wódz twem gen. bryg. Bro ni sła wa Pru gar – Ke tlin -
ga. 29 ma ja Dy wi zja zo sta ła prze nie sio na z Par the nay do Lo ta ryn -
gii w re jon bez po śred nich walk z Niem ca mi. W dniu 15 czerw ca
skie ro wa no ją w re jon rze ki Sa ony, aby osła nia ła od za cho du re jon
Bel for tu przed pró bą okrą że nia go przez Niem ców. Dnia 20 czerw -
ca, w wy ni ku bra ku amu ni cji i w ob li czu ka pi tu la cji ca łej ar mii
fran cu skiej, prze szła w si le po nad 12 ty się cy żoł nie rzy do Szwaj -
ca rii, gdzie zo sta ła roz bro jo na i in ter no wa na.

Szwaj ca rzy zor ga ni zo wa li dla Po la ków front ro bót pu blicz nych.
In ter no wa ni żoł nie rze pra co wa li przy bu do wie umoc nień po lo -
wych i bu do wy dróg o zna cze niu stra te gicz nym na wy pa dek, gdy -
by Niem cy po gwał ci li neu tral ny sta tus Szwaj ca rii. War to od no to -
wać, iż pol scy żoł nie rze w okre sie II woj ny świa to wej zbu do wa li
w Szwaj ca rii 277 km dróg, 63 mo sty, zme lio ro wa li 1011 ha zie mi
oraz osu szy li zo sta ło 685 ha grun tów. Bu dzi li sza cu nek i po dziw
Szwaj ca rów swo im zdy scy pli no wa niem, pra co wi to ścią i ry cer sko -
ścią. Dla te go też stwo rzo no in ter no wa nym szan se edu ka cyj ną
i sto sun ko wo szyb ko umoż li wio no im uzu peł nia nie wy kształ ce nia
w za kre sie pro gra mu szko ły śred niej oraz wyż szej.

Stanisław Szpor
– naukowiec, konstruktor, nauczyciel
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Sta ni sław Szpor zo stał wraz ze swy mi ko le ga mi umiesz czo ny
obo zie w Win ter thur. Był to szcze gól ny obóz, zwa ny... uni wer sy tec -
kim. In ter no wa ni żoł nie rze pol scy, dzię ki za bie gom swe go do wód -
cy oraz po mo cy władz szwaj car skich, uzy ska li zgo dę na pra cę i na -
ukę w wie lu obo zach, a w tym w 4 obo zach stu denc kich zwią za -
nych z uczel nia mi Zu ry chu, St. Gal len i Fry bur ga. Dr inż. S. Szpor
miał to wiel kie szczę ście, że ja ko je den z nie wie lu pol skich na -
ukow ców mógł przez ca ły okres woj ny pra co wać na uko wo, po nie -
waż w obo zie uni wer sy tec kim w Win ter thur miał do te go wa run ki.

Miał wy kła dy z przed mio tu: apa ra ty elek trycz ne oraz pro wa dził
wła sne, in ten syw ne ba da nia. Star szy sa per Sta ni sław Szpor wy kła -
dał na rów nych pra wach z pro fe so ra mi re no mo wa nej po li tech ni ki
zu ry skiej, co wzbu dza ło – jak re la cjo nu ją świad ko wie tam tych wy -
da rzeń „mie sza ne uczu cia u pol skich ofi ce rów”. Rów no cze śnie, in -
ten syw nie pra co wał na uko wo i pu bli ko wał swo je roz pra wy. A po -
nie waż w głów nym nur cie je go za in te re so wań le ża ły zja wiska wy -
ła do wań at mos fe rycz nych, za jął się wła śnie za gad nie nia mi ochro -
ny od gro mo wej. Prze pro wa dził uni kal ny cykl ba dań nad re zy stan -
cją drzew. W tym ce lu zbu do wał wła sno ręcz nie spe cjal ną apa ra tu -
rę po mia ro wą, by trzy la ta sys te ma tycz nie mie rzyć re zy stan cję
pod czas róż nych pór ro ku roz ma itych ga tun ków drzew w cza sie
zmien nych wa run ków po go do wych. Trzy ze szy ty z za pi ska mi
z tych ba dań sta no wią o szcze gól nej sta ran no ści i sys te ma tycz no -
ści pro wa dzo nych ba dań. Już w 1942 ro ku sfor mu ło wał teo rię re -
lak sa cyj ną li de ra schod ko we go, wy ja śnia ją cą schod ko wy roz wój
li de ra pio ru na. War to wy mie nić pu bli ka cję pol skie go na ukow ca
z ro ku 1945: Szpor S., „Elek tri sche Wi der sta en der der Ba eu me
und Blit zge fa er dung. Ze it schrift fu er For stwe sen”, 1945, nr 9.

W obo zie w Win ter hur opra co wał i sam wy ko nał... apa rat fo to -
gra ficz ny słu żą cy mu do re je stra cji wy ła do wań at mos fe rycz nych.
Był to apa rat fo to gra ficz ny z wi ru ją cym fil mem do re je stra cji
szyb kich pio ru na. Apa ra tem tym tak że po woj nie wy ko nał du żą
licz bę uni kal nych fo to gra fii pio ru na. W obo zie rów nież sfor mu ło -
wał ory gi nal ną teo rię do ty czą ca wy ła do wań at mos fe rycz nych.
Trze ba do dać, iż w obo zie za ło żo no tak że klub wy so ko gór ski i st.
sa per Sta ni sław Szpor był je go ak tyw nym człon kiem. 

Z koń cem paź dzier ni ka 1945 r. zo sta je zwol nio ny z obo zu i uda je
się do Fran cji. Tu po zo sta je do 16 lu te go 1947 r. pra cu jąc w Lyonie
w fir mie Del le, głów nie w zwar ciow ni. War to za zna czyć, że z fir mą
tą współ pra co wał jesz cze przed woj ną. Tu mógł do świad czal nie we -
ry fi ko wać kon cep cje pro jek to wa nych przez sie bie prze kład ni ków
prą do wych oraz te sto wać swo ją teo rię sił osio wych sy me trycz nych. 

Po wrót do Oj czy zny
Po wrót do Pol ski na stą pił po pół to ra rocz nej pra cy w Lyonie

i miał miej sce w w mar cu 1947 ro ku. Bez po śred nio po przy jeź dzie
do War sza wy roz po czy na pra cę ja ko za stęp ca pro fe so ra na Po li -
tech ni ce War szaw skiej, w Ka te drze Kon struk cji Urzą dzeń Elek -
trycz nych. Po nad to zo sta je też za trud nio ny w Fa bry ce Szpo tań ski
i S -ka pod za rzą dem pań stwo wym, ja ko kie row nik biu ra roz wo jo -
we go. Jed nak je sie nią 1947 r. otrzy mu je pro po zy cję utwo rze nia
na Po li tech ni ce Gdań skiej Ka te dry Wy so kich Na pięć i Przy rzą dów
Roz dziel czych. Zga dza się i je dzie do Gdań ska, gdzie or ga ni zu je
Ka te drę, w skład któ rej wcho dzą Za kład Wy so kich Na pięć wraz ze
Zwar ciow nią oraz Za kła dy: Apa ra tów Wy so kie go Na pię cia i Apa -
ra tów Ni skie go Na pię cia. Zo sta je kie row ni kiem Ka te dry i po zo sta -
je na tym sta no wi sku przez wie le lat. Je go wy da ne w 1948 r. skryp -
ty aka de mic kie „Tech ni ka izo la cyj na” i „Mier nic two wy so ko -
na pię cio we” by ły pierw szy mi po mo ca mi na uko wy mi z tej dzie -
dzi ny w Pol sce. Za ini cjo wał rów nież w Pol sce pro wa dze nie przed -
mio tu „Apa ra ty elek trycz ne”. 

Dr hab. inż. Sta ni sław Szpor miał świa do mość, że sys tem elek tro -
ener ge tycz ny Pol ski po wo jen nej, w związ ku z roz wo jem go spo dar ki
bę dzie mu siał szyb ko spro stać bar dzo zwięk szo nym wy ma ga niom,
co do ob cią żal no ści zwar cio wej. Ener ge ty ka pol ska wy ma ga ła od bu -
do wy i roz bu do wy. Ma jąc za so bą bo ga te do świad cze nie w kon stru -

owa niu apa ra tu ry wy so kie go na pię cia, zdo by te w to ku 8-let niej
przed wo jen nej pra cy w Fa bry ce Ka zi mie rza Szpo tań skie go i na Po -
li tech ni ce War szaw skiej u prof. K. Drew now skie go oraz pra wie
2-let niej po wo jen nej pra cy w tej dzie dzi nie naj pierw we Fran cji w fir -
mie Del le, a na stęp nie zno wu u Szpo tań skie go w War sza wie, miał
zarazem bar dzo do bre przy go to wa nie do ob ję cia prze wod nic twa Ko -
mi sji Nor ma li za cyj nej Urzą dzeń Wy so kie go Na pię cia. Pro fe sor był
po nad to do sko na le zo rien to wa ny w ak tu al nym sta nie na uki w dzie -
dzi nie urzą dzeń, któ ry mi in te re so wa ła się Ko mi sja, W Ko mi sji był
jed nym z nie licz nych, któ rym do pi sa ło szczę ście i nie prze rwa li kon -
tak tu z upra wia nym za wo dem wsku tek woj ny. Do ku men ty nor ma li -
za cyj ne wy pra co wa ne przez Ko mi sję stwa rza ły pra wi dło we pod sta -
wy do sto so wa nia no wo cze snych roz wią zań tech nicz nych. 

Jak zgod nie wspo mi na ją wszy scy, któ rzy go zna li, prof. Sta ni -
sław Szpor miał nie sły cha ny dar do strze ga nia isto ty za gad nień
i umie jęt ność traf ne go ich roz wią zy wa nia. Ma jąc za so bą już bo -
ga te do świad cze nie w ba da niach nad ochro ną od gro mo wą stwo -
rzył w Po li tech ni ce Gdań skiej „wła sną szko łę” do ty czą ca tych że
za gad nień, opra co wu jąc sze reg ory gi nal nych kon cep cji tech nicz -
nych, z któ rych część zo sta ła zre ali zo wa na prak tycz nie. 

Pra co wi tość po dzi wu god na
Spu ści zna na uko wa Pro fe so ra Szpo ra jest im po nu ją ca. Z je go na -

zwi skiem zwią za ne są licz ne mo no gra fie i pod ręcz ni ki oraz kil ka set
eks per tyz i prac nie pu bli ko wa nych. Na 200 pu bli ka cji, w tym kra jo -
wych i za gra nicz nych część by ła re fe ro wa na na fo rum Mię dzy na ro -
do wej Kon fe ren cji Wiel kich Sie ci Elek trycz nych CI GRE, więk szość
zaś uka za ła się w wy daw nic twach PAN oraz Gdań skie go To wa rzy -
stwa Na uko we go. Na to miast z je go roz wią zań kon struk tor skich wie -
le prze trwa ło pró bę cza su i są sto so wa ne dzi siaj. Jed nym z naj więk -
szych osią gnięć ze spo łu by ła re wi zja war to ści szczy to wych prą du
pio ru na. Ana li zy wy ni ków wska zy wa ły, że są one śred nio dwa ra zy
więk sze od nie któ rych pu bli ko wa nych w li te ra tu rze [Szpor S., Com -
pa ri son of Po lish ver sus Ame ri can li ght ning re cords. IE EE
Trans. on Po wer Ap pa ra tus and Sys tems 1969, pp. 646].

W la tach pięć dzie sią tych mi nio ne go stu le cia, prof. Sta ni sław
Szpor opu bli ko wał sze reg ar ty ku łów o za sto so wa niu dła wi ków
sze re go wych do ochro ny sta cyj nej [14] oraz roz po czął po mia ry
prą dów pio ru na przy po mo cy prę ci ków ma gne tycz nych w wie lu
punk tach Pol ski na li niach elek tro ener ge tycz nych i ko mi nach
prze my sło wych. Na zdję ciach wy ko na nych przez ze spół Pro fe so -
ra wy kry to pio ru ny o re kor do wej licz bie 3 punk tów ude rzeń
[Szpor S., Pol skie wy ni ki pio ru no we. Pro ble my 1968, nr 7,
s. 425—431; Szpor S., Ochro na od gro mo wa t. 2, PWT, War sza -
wa 1955]. 

Pa sją pro fe so ra by ła je go wła sna teo ria re lak sa cyj na li de rów
schod ko wych, któ rą za pro po no wał w 1942 ro ku w Szwaj ca rii
[Szpor S., The orie de re la xa tion du le ader sec ca de de la fo udre.
Bull. Schwe iz. Electr. Ve re ins 1977 s. 1293] oraz efekt na skór ko -
wo ści pod czas prze pły wu prą du pio ru na przez prze wo dy [Szpor S.,
Skin ef fect in cur rent im pul ses due to li ght ning. CI GRE Ses -
sion, Pa ris 1946]. W pio nier skiej pra cy [Szpor S.., In flu en ce of
sur ge re flac tions on li ght ning cur rent re cords. Ar chi wum Elek -
tro tech ni ki 1971, ze szyt 2, pp. 305–310] prof. Sta ni sław Szpor
zwró cił uwa gę na błę dy po mia ru prą du pio ru na spo wo do wa ne od -
bi cia mi fa li na koń cach słu pa. War to też od no to wać pu bli ka cję:
Szpor S. In duc tan ce co ils for the pro tec tion of sub stan tions aga -
inst the ef fects of li ght ning. CI GRE Ses sion, Pa ris 1958. Prof. dr
inż. Sta ni sła w Szpor był też au to rem książ ki „Jak ustrzec się
pio ru na” Wy daw nic twa Na uko wo-Tech nicz ne, War sza wa 1971.

Szko ła Tech ni ki Wy so ko na pię cio wej
prof. Szpo ra

Pi sa nie o „Gdań skiej Szko le Tech ni ki Wy so ko na pię cio wej”
prof. Sta ni sła wa Szpo ra jest za sad ne. Pro fe sor Szpor wy szko lił



LUDZIE ENERGETYKI

licz ną ka drę spe cja li stów tech ni ki wy so ko na pię cio wej. Był pro -
mo to rem kil ku na stu prac dok tor skich. Je go wy cho wan ko wie są
dzi siaj ce nio ny mi spe cja li sta mi w tej dzie dzi nie. Był bar dzo czyn -
ny spo łecz nie w wie lu or ga ni za cjach i sto wa rzy sze niach na uko -
wych, tech nicz nych kra jo wych i za gra nicz nych. W Sto wa rzy sze -
niu Elek try ków Pol skich dzia łał już przed II woj ną świa to wą
w Ko mi sji Izo la to rów, Na pięć i Prą dów oraz w Ko mi sji Prze pięć
i Za kłó ceń Sie cio wych, a w pierw szych la tach po wo jen nych był
prze wod ni czą cym Ko mi sji Urzą dzeń Wy so kie go Na pię cia. Na le -
żał do To wa rzy stwa Na uko we go War szaw skie go, Ko mi te tu Elek -
tro tech ni ki PAN i Gdań skie go To wa rzy stwa Na uko we go.

Prof. Sta ni sław Szpor zo stał wy róż nio ny w ro ku 1955 in dy wi du -
al ną Na gro dą Pań stwo wą. Był lau re atem wie lu na gród mi ni stra
szkol nic twa wyż sze go i rek to ra Po li tech ni ki Gdań skiej. Za swą
pra cę był uho no ro wa ny Or de rem Sztan da ru Pra cy II kla sy, Krzy -
żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski, Zło tą Od zna ką Ho -
no ro wą SEP, me da lem pa miąt ko wym im. prof. Mie czy sła wa Po ża -
ry skie go i wie lo ma in ny mi od zna cze nia mi kra jo wy mi i za gra nicz -
ny mi. Był nie tyl ko wy bit nym in ży nie rem, ale i zna ko mi tym hu -
ma ni stą o sze ro kich za in te re so wa niach spo łecz nych, eko no micz -
nych i hi sto rycz nych. Dzię ki swej ogrom nej wie dzy i za le tom cha -
rak te ru cie szył się ogrom nym au to ry te tem. Zmarł 10 kwiet -
nia 1981 ro ku. W dniu 26 kwiet nia 1983 r., w trak cie od by wa ją -
cych się uro czy sto ści na cześć Pro fe so ra Szpo ra, od sło nię to ta bli -
cę pa miąt ko wą upa mięt nia ją cą Je go Oso bę. Imie niem Pro fe so ra
zo sta ło na zwa ne au dy to rium Wy dzia łu Elek trycz ne go Po li tech ni ki
Gdań skiej.

Pro fe sor w aneg do cie
Z oso bą prof. Szpo ra zwią za nych jest mnó stwo in te re su ją cych

opo wie ści. Pro fe sor już w la tach trzy dzie stych XX wie ku spę dzał
wa ka cje w Ta trach. Bę dąc na eme ry tu rze był na dal człon kiem klu -
bu wy so ko gór skie go Trój mia sta, wy bie rał się na dłu gie wę drów ki
po Ta trach, nie re spek tu jąc fak tu ist nie nia gra ni cy pań stwo wej, ale
po nie waż był zna na oso bą, straż gra nicz na po obu stro nach gra ni -
cy pusz cza ła mu to za wsze pła zem. Jed nak pew ne go ra zu za trzy -
ma no pro fe so ra za nie le gal ne prze kro cze niu gra ni cy i spę dził kil -
ka go dzin w zim nym po miesz cze niu stra ży gra nicz nej. Pro fe sor
kie dy opo wia dał o tym zda rze niu przy ja cio łom, był obu rzo ny nie
ty le fak tem sa me go za trzy ma nia, ale tym, że „na wet szklan ką go -
rą cej her ba ty nie po czę sto wa no”. Kie dyś z wy jaz dów w Ta try pro -
fe sor wró cił przed pla no wa nym ter mi nem, po pro stu zła mał no gę
i mu siał cho dzić o ku lach, stu den ci wte dy uku li po wie dze nie „Pro -
fe sor Szpor na izo la to rach wspor czych”. In nym ra zem stu den to wi,
nie mo gą cemu od po wie dzieć na py ta nie, pro fe sor pod po wia da ko -
lej nym py ta niem: A co Pan ma mię dzy no ga mi? Krok, pro szę pa -
na! A za tem, jak ob li cza się na pię cie kro ko we?

Ucznio wie o Mi strzu
Prof. Ta de usz Lip ski (pierw szy dok to rant prof. Szpo ra – 1954

rok, pra ca do ty czy ła za gad nień sty ków sil no prą do wych) i prof.
An drzej Wi śniew ski pod kre śla ją ogrom ne uzdol nie nia pro fe so ra
Szpo ra do na uk ści słych z bar dzo sil nym za ak cen to wa niem fi zy ki,
wiel kie umie jęt no ści kon struk tor skie oraz ogrom ną, nie spo ty ka ną
wprost pra co wi tość, a na de wszyst ko kon se kwent ne dą że nie
do osią gnię cia wy tknię te go ce lu, zdol ność do roz po zna wa nia
w da nym za gad nie niu spraw waż nych i mniej istot nych, brak go ni -
twy za ta nim efek tem na uko wym, nie ustan na chęć po świę ca nia się
na uce, a wszyst ko w imię pa trio ty zmu pol skie go i w imię na uki.
Re asu mu jąc swo je re flek sje stwier dzi li, że „Pro fe sor nie zmar no -
wał ta len tów, któ ry mi go ob da rzy ła Opatrz ność. Przy spo rzył On
chwa ły na uce pol skiej i Gdań sko wi”. Pro fe so ro wi Szpo ro wi na le -
ży się za szczyt ne mia no wy bit ne go współ twór cy elek try ki pol -
skiej. A Je go dro ga ży cio wa po win na stać się wzo rem dla ko lej -
nych po ko leń pol skich elek try ków i ener ge ty ków.

An na Biel ska, Ma rek Biel ski

Diagnostyka wspieraj ca modernizacje 

i planowanie remontów

 Diagnostyka jako podstawa wiedzy o stanie 
technicznym urz dze

 Zarz dzanie informacj  i wiedz  z diagnostyki
 Badania towarzysz ce remontom a diagno-
styka wspieraj ca ich planowanie,

 Modernizacje urz dze  na podstawie wiedzy 
z diagnostyki

 Serwisy diagnostyczne i remontowe
 Innowacyjne metody bada  i oceny stanu 
technicznego

 Prognozowanie trwa o ci d ugo eksploato-
wanych urz dze
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W dniu 10 stycz nia 2012 ro ku mi nę -
ła 15 rocz ni ca śmier ci mgr inż. Je -
rze go Szar fen ber ga, wy bit ne go fa -
chow ca w za kre sie uru cha mia nia

obiek tów ener ge tycz nych, ser decz ne go ko le gi
i przy ja cie la.

Je rzy Szar fen berg uro dził się 18 mar ca 1938
ro ku w Ka li szu. Ukoń czył stu dia na Wy dzia le
Elek trycz nym Po li tech ni ki Łódz kiej, uzy sku -
jąc dy plom ma gi stra in ży nie ra elek try ka. Pra -
cę w ener ge ty ce roz po czął w 1964 ro ku
w Elek trow ni „Ko nin” (1964–1967), a po tem
w Ze spo le Elek trow ni „Pąt nów – Ada mów
– Ko nin” (1967–1971), w cha rak te rze dy żur -
ne go ru chu. 

W 1971 po dej mu je pra cę w Elek trow ni
„Ko zie ni ce” na sta no wi sku Z -cy Głów ne go
In ży nie ra ds. Ru chu. Tu taj zdo by wa bez cen ne
do świad cze nie w uru cha mia niu blo ków ener -
ge tycz nych, któ re bę dzie pro cen to wa ło w Je go
dal szej ka rie rze za wo do wej. W trak cie za trud -
nie nia w elek trow ni „Ko zie ni ce” na dwa la ta
(1976–1978) wy jeż dża do Tur cji, gdzie na bu -
do wie El. Tunçbi lek peł ni funk cję Kie row ni ka
Roz ru chu. Wra ca do Ko zie nic na sta no wi sko
Kie row ni ka Roz ru chu blo ków 500 MW i koń -
czy tam pra cę w ma ju 1980 ro ku. 

Z po cząt kiem czerw ca 1980 ro ku po dej mu -
je pra cę na bu do wie Elek trow ni Beł cha tów
na sta no wi sku kie row ni ka roz ru chu. Na tej bu -
do wie po zna ję Jur ka oso bi ście. Od wrze -
śnia 1982, ja ko Dy rek tor Zrze sze nia Przed się -
biorstw Bu do wy Elek trow ni „Ener go bu do wa”
by łem od po wie dzial ny za za pew nie nie po ten -
cja łu bu dow la no -mon ta żo we go, nie zbęd ne go
dla ter mi no wej re ali za cji tej wiel kiej in we sty -
cji, w cy klu dwóch blo ków rocz nie. To
wszyst kim nam się uda ło. Szcze gól ny wkład
w ten suk ces miał Ju rek i je go ze spół roz ru -
cho wy. Sze fem roz ru chu był do koń ca 1985,
tj. do syn chro ni za cji blo ku Nr 7. Po tem wy jeż -
dża na dwu let ni kon trakt do Tur cji na bu do wę
EC Ka rabük, gdzie peł nił funk cję kie row ni ka
nad zo ru. Po za koń cze niu kon trak tu w 1988 ro -
ku wra ca do kra ju.

W po ło wie 1988 ro ku po dej mu je pra cę
w Bu dow nic twie Ener ge tycz nym „Ener go bu -
do wa” Sp. z o.o. w War sza wie. W tym cza sie
peł ni łem funk cj I z -cy Dy rek to ra Ge ne ral ne go
Za rzą du. Pro po zy cje za trud nie nia na bu do wie
Elek trow ni Opo le, na sta no wi sku Dy rek to ra
Za kła du Ge ne ral ne go Wy ko naw stwa przyj -
mu je bez wa ha nia. Ju rek zda je so bie spra wę,
że sta je przed zu peł nie no wym dla nie go wy -
zwa niem. Je go za da niem bę dzie nie tyl ko roz -
ruch, ale i za rzą dza nie, w ra mach ge ne ral ne go
wy ko naw stwa – ca łą bu do wą oraz prze ka zy -
wa nie do eks plo ata cji po szcze gól nych blo ków

ener ge tycz nych i obiek tów to wa rzy szą cych.
Za czy na nie mal od ze ra. Szyb ko uda je się mu
ścią gnąć do pra cy w Opo lu kil ku ko le gów, do -
świad czo nych in ży nie rów o wy so kich kwa li fi -
ka cjach za wo do wych, spraw nie or ga ni zu je
Za kład Ge ne ral ne go Wy ko naw stwa, któ ry
sku tecz nie za rzą dza bu do wą. Za szcze pia
w ca łej za ło dze kli mat szcze gól ne go za an ga -
żo wa nia i wza jem ne go za ufa nia.

Po sta wio ne przed nim za da nie wy ko nu je
wzo ro wo. Dwa pierw sze blo ki ener ge tycz ne
zo sta ły prze ka za ne zgod nie z umo wą, uzy sku -
jąc bar dzo wy so ka oce nę tech nicz ną. Po prze -
ka za niu blo ku nr 2, w po ło wie 1994 ro ku
– na mój wnio sek, zo sta je prze nie sio ny
do War sza wy i za trud nio ny na sta no wi sku Z -
-cy Dy rek to ra Ge ne ral ne go d/s Roz wo ju
w Za rzą dzie Spół ki. Mi mo że mie li śmy róż ne
uspo so bie nia i roż ne tem pe ra men ty, to od po -
cząt ku mo ja współ pra ca z Jur kiem ukła da ła
się bez za rzu tu. By łem już w wie ku eme ry tal -
nym i wła śnie Je go wi dzia łem ja ko swo je go
na stęp cę.

W pierw szych mie sią cach 1995 ro ku wszy -
scy prze ży li śmy praw dzi wy szok. Oto u peł ne -
go dy na mi ki i ener gii Jur ka le ka rze stwier dzi -
li po waż na cho ro bę. Nie zwłocz nie kie ru ją go
na ope ra cję, któ ra oka zu je się wy jąt ko wo trud -
ną. Prze ży wa ją bar dzo dziel nie. Za ska ku ją co
szyb ko od zy sku je si ły i po wra ca do pra cy.
Przez sze reg mie się cy ak tyw nie pra cu je. Nie -
po ko jąc się o Je go stan zdro wia, po dzi wia li -
śmy jed no cze śnie Je go nie złom ną wo lę wal ki
o ży cie i Je go hart du cha. Nie ste ty, stan zdro -
wia Jur ka ule ga po gor sze niu. Mu si się pod dać
ko lej nej cięż kiej ope ra cji, po któ rej już nie
wra ca do zdro wia i do pra cy. Jed nak w dal -
szym cią gu ży wo in te re su je się bie żą cą pro -
ble ma ty ką na szej dzia łal no ści, wy ra ża Swo je
opi nie i su ge stie.

Przez 598 dni, li cząc od da ty pierw szej ope -
ra cji dziel nie wal czył z cięż ką, nie ule czal ną
cho ro bą. Wie rzył, a my rów nież z Nim, że uda
się ją po ko nać lub od su nąć w cza sie dal szy jej
roz wój. Nie ubła ga na śmierć prze rwa ła Je go
ży cie.

Ju rek był świet nym in ży nie rem, do sko na -
łym or ga ni za to rem, po wszech nie lu bia nym
i sza no wa nym prze ło żo nym, wy ma ga ją cym
lecz za wsze wy ro zu mia łym sze fem. Był lo jal -
nym i zdy scy pli no wa nym pod wład nym. Pa -
mię ta my Go rów nież ja ko ser decz ne go ko le gę
i przy ja cie la. Cza sa mi szorst ki w oby ciu,
a w rze czy wi sto ści bar dzo wraż li wy na po trze -
by i tro ski in nych, za wsze sta rał się nie po zo -
sta wać na nie obo jęt nym.

Naj le piej czuł się na eta pie roz ru chu obiek -
tów ener ge tycz nych. Wów czas po twier dzał

Swo je zdol no ści or ga ni za cyj ne, ogrom ną wie -
dzę i do świad cze nie, kon se kwen cję i upór
w dą że niu do ce lu, od wa gę w po dej mo wa niu
de cy zji oraz umie jęt no ści współ pra cy z ze spo -
ła mi ludz ki mi.

Był czło wie kiem nie prze cięt nym. Sza le nie
kon kret nym, wszyst ko co ro bił, ro bił z pa sją.
Miał nie po wta rzal ny spo sób by cia. Po tra fił nie -
jed no krot nie jed nym zda niem pod su mo wać
trud ną dys ku sję, jed nym cel nym dow ci pem
roz ła do wać na pię tą sy tu ację. Za wsze żył i dzia -
łał na der in ten syw nie, jak by prze czu wa jąc, że
za brak nie Mu cza su na re ali za cję swo ich oso bi -
stych pla nów i za mie rzeń, i że nie da ne Je mu
bę dzie do żyć spo koj nych dni je sie ni ży cia.

Je go dro gę ży cio wą zna czą wiel kie elek -
trow nie: Ko nin, Pąt nów, Ko zie ni ce, Beł cha -
tów, Opo le. Wszę dzie tam po zo sta wił trwa ły
ślad swo jej dzia łal no ści – w mo im prze ko na -
niu naj waż niej szy – ogól ne uzna nie, sza cu nek
i sym pa tię oraz sze ro kie gro no przy ja ciół.

Po sia dał wy so kie od zna cze nia pań stwo we:
Brą zo wy i Zło ty Krzyż Za słu gi, Krzyż Ka wa -
ler ski Or de ru Od ro dze nia Pol ski. Po śmiert nie
od zna czo ny – Krzy żem Ko man dor skim Or de -
ru Od ro dze nia Pol ski.

Zmarł 10 stycz nia 1997 ro ku po zo sta wia jąc
żo nę i dwóch sy nów. Zo stał po cho wa ny,
na wy bra nym przez sie bie – cmen ta rzu ko mu -
nal nym w Ła sku.

Dro gi Jur ku!
Nie wiem gdzie te raz je steś. 
W Bo żych nie bio sach… W bez kre snym

wszech świe cie.... Gdzie kol wiek je steś to na dal
po zo sta jesz w na szych ser cach i pa mię ci,
w na szych ser decz nych wspo mnie niach. 

Nie umie ra bo wiem ten, kto po zo sta je w ser -
cach i pa mię ci ży wych. 

Dzię ku je my Ci, raz jesz cze za wszyst ko co
zro bi łeś dla do bra pol skiej ener ge ty ki i bu -
dow nic twa ener ge tycz ne go. Za wspól nie prze -
ży te tro ski i ra do ści, nie po wo dze nia i suk ce sy.

Jó zef Szcze siuk

LUDZIE ENERGETYKI
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Jerzy Szarfenberg
(18.03.1938 – 10.01.1997)
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Kolejna edy cja Mię dzy na ro do wych Tar gów Ener ge ty ki
EXPO PO WER od by ła się w Po zna niu w dniach 8–10 ma -

ja 2012 ro ku. Tar gi EXPO PO WER to do bra oka zja do za pre zen to -
wa nia ofer ty fir my w to wa rzy stwie wio dą cych na ryn ku przed się -
biorstw i kre owa nia wi ze run ku in no wa cyj ne go przed się bior stwa
in we stu ją ce go w swój roz wój i współ two rzą ce go ryn ko we tren dy.
W cią gu mi nio nych lat tar gi EXPO PO WER sta ły się jed nym z naj -
waż niej szych spo tkań bran ży elek tro ener ge tycz nej w kra ju.

W tym ro ku na tar gach, po raz ko lej ny, z wła snym sto iskiem,
w któ rym wy sta wił sie tak że In sty tu Au to ma ty ki Sys te mów
Ener ge tycz nych Sp. z o.o. z Wro cła wia, by ła obec na Izba Go -
spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska.

Międzynarodowe
Targi Energetyki

EXPOPOWER 2012

XXWal ne Zgro ma dze nie Spra woz daw cze Izby Go spo dar czej
Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, zwo ła ne na mo cy

uchwa ły Za rzą du, od bę dzie się 31 ma ja 2012 r., o godz. 11:00.
Miej scem Wal ne go Zgro ma dze nia bę dzie sa la kon fe ren cyj na „Bał -
tyk II” w Ho te lu Mar riott, al. Je ro zo lim skie 65/79, w War sza wie.
W przy pad ku bra ku kwo rum usta lo ny zo stał II ter min Wal ne go
Zgro ma dze nia na dzień 31 ma ja 2012 r. godz. 11:15. W trakcie
Walnego Zgromadzenia odbędzie się prezentacja planowanych
inwestycji EdF w Polsce, połączona z dyskusją (symultaniczne
tłumaczenie na i z jęz. francuskiego).

*   *   *
Zgod nie z wie lo let nią tra dy cją Za rząd Izby Go spo dar czej Ener -

ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska po sta no wił zor ga ni zo wać SPO -
TKA NIE IN TE GRA CYJ NE człon ków i sym pa ty ków Izby
w dniu 31 ma ja 2012 r., w Ho te lu Mar riott, al. Je ro zo lim skie 65/79,
w War sza wie. Spo tka nie roz pocz nie się po Wal nym Zgro ma dze niu
Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, o godz.
15:30, w sa li „Bał ty ki III” Ho te lu Mar riott.

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

Do dys po zy cji uczest ni ków spo tka nia bę dą zim ne i go rą ce po sił -
ki oraz na po je i trun ki.

Ser decz nie Pań stwa za pra sza my.
Szerszą relację nt. obydwu imprez zamieścimy w następnym

numerze „PE”.

XX Walne
Zgromadzenie

Sprawozdawcze Izby



Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, we
współ pra cy z De par ta men tem Gór nic twa Mi ni ster stwa Go -

spo dar ki, zorganizowała w Kry ni cy Zdrój, w dniach 24–25 kwiet -
nia 2012 r., w Ho te lu Kry ni ca VII kon fe ren cję o te ma ty ce ener ge -
ty ki wę glo wej pod ty tu łem „Przy szłość ener ge ty ki pol skiej
na wę glu”. W sze ro kim gro nie przed sta wi cie li wy so kie go szcze -
bla Mi ni ster stwa Go spo dar ki oraz firm gór ni czych i ener ge tycz -
nych omó wiono pro ble my i per spek ty wy roz wo jo we obu branż
oraz po szu kiwano opty mal nych roz wią zań. 

Ko mi sja Eu ro pej ska w dal szym cią gu na si la re stryk cyj ną po li ty -
kę w od nie sie niu do emi sji dwu tlen ku wę gla i in nych ga zów jak
SO

2
czy NO

x
, któ re to wa rzy szą spa la niu wę gla. Gro żą Pol sce bar -

dzo kosz tow ne kon se kwen cje, któ re mo gą spo wo do wać znacz ny
wzrost cen ener gii elek trycz nej. Obie bran że mu szą da lej za cie śnić
współ pra cę i usta lić wspól ne dzia ła nia. 

Po za wy stą pie nia mi i dys ku sją w po sta ci okrą głe go sto łu, do
któ rej za pro szono przed sta wi cie li tych dwóch śro do wisk była
moż li wość nie for mal nych roz mów bi la te ral nych lub wie lo stron -
nych na wie czor nej uro czy stej ko la cji 24 kwiet nia br.
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Przyszłość
energetyki polskiej

na węglu

W so sno wiec kim ośrod ku tar go wym Expo Si le sia od by ła się kon -
fe ren cja In we sty cje w Pol ski Sek tor Elek tro ener ge tycz ny.

No we Blo ki w Ener ge ty ce. Wzię li w niej udział pre ze si chiń skie -
go kon cer nu Chi na Na tio nal Elec tric En gi ne ering Cor po ra tion,
któ ry star tu je w prze tar gach na bu do wę elek trow ni w Pol sce. Mię -
dzy na ro do we spo tka nie spe cja li stów bran ży ener ge tycz nej za owo -
co wa ło no wy mi po ro zu mie nia mi o współ pra cy.

Chi na Na tio nal Elec tric En gi ne ering Cor po ra tion to je den z naj -
więk szych kon cer nów mię dzy na ro do wych, któ ry star tu je w prze -
tar gach na bu do wę elek trow ni Pół noc oraz w ostat nich fa zach
prze tar gów or ga ni zo wa nych przez Elek trow nię Ko zie ni ce oraz
Elek trow nię Ja worz no III. Je śli CNE EC uda się po zy skać zle ce nia
w Pol sce, to ko tły dla nich, na mo cy po ro zu mie nia, naj praw do po -
dob niej do star czy RA FA KO S.A.

W kon fe ren cji wzię li udział rów nież przed sta wi cie le naj więk -
szych spół ek w Pol sce, m. in. li der w bran ży wy do byw czej wę gla
bru nat ne go oraz naj więk szy wy twór ca ener gii elek trycz nej w kra -
ju – PGE Gór nic two i Ener ge ty ka Kon wen cjo nal na S.A., dru gi
pod wzglę dem wiel ko ści pro du cent za si la nia elek trycz ne go
– TAU RON Wy twa rza nie S.A., a tak że je den z naj więk szych
w Po lce pro du cen tów ko tłów ener ge tycz nych – SE FA KO S.A.

Pod czas pa ne lu kon fe ren cyj ne go omó wio no re fe ra ty do ty czą ce
m.in. pro jek tów in we sty cyj nych w za kre sie pro duk cji ener gii
elek trycz nej, wy daj nych tech no lo gii i urzą dzeń dla blo ków ener -
ge tycz nych, za ło żeń i pla nów in we sty cyj nych w za kre sie od na -
wial nych źró deł ener gii oraz po pra wy bez pie czeń stwa w ener ge -
ty ce, jak rów nież spo so bów fi nan so wa nia in we sty cji ener ge tycz -
nych.

Tra dy cyj nie już w trak cie wy da rze nia zo sta ły wrę czo ne Sta tu et -
ki „Li de ra Czy stych Tech no lo gii w Ener ge ty ce”. W ka te go rii
„Fir ma” na gro dę otrzy ma ła spół ka PGE Gór nic two i Ener ge ty ka
Kon wen cjo nal na S.A., za pro jekt i re ali za cję no we go blo ku ener -
ge tycz ne go o mo cy 858 MW pra cu ją ce go w Elek trow ni Beł cha -
tów. Na gro da w ka te go rii „Oso bo wość” tra fi ła na to miast do Wie -
sła wa Ró żac kie go – Pre ze sa Za rzą du RA FA KO S.A.

Wię cej in for ma cji znaj dą Pań stwo na stro nie in ter ne to wej:
www.po wer me eting.pl 

Energetyczna
konferencja

w sosnowieckim
Expo Silesia

Mi ni ster stwo Go spo dar ki, wspól nie z Izbą Go spo dar czą
Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska za pra sza na kon fe ren cję

po świę co ną pro jek to wi usta wy o od na wial nych źró dłach ener gii
(OZE). Pro jekt uwzględ nia uwa gi i po stu la ty skie ro wa ne w trak cie
uzgod nień mię dzy re sor to wych oraz kon sul ta cji spo łecz nych.

Pod czas kon fe ren cji przed sta wi cie le wy bra nych kra jów człon kow -
skich UE za pre zen tu ją roz wią za nia praw ne za war te w kra jo wych
prze pi sach do ty czą cych pro mo cji OZE. Wy stą pie nia te stwo rzą nie -
po wta rzal ną oka zję do po zna nia do rob ku usta wo daw cze go in nych
państw człon kow skich UE w za kre sie roz wo ju wy ko rzy sta nia OZE. 

Do tych czas po twier dzo no obec ność przed sta wi cie la Am ba sa dy
RFN, któ ry przed sta wi nie miec ką usta wę o OZE i za sa dy jej funk -
cjo no wa nia. Skie ro wa no tak że za pro sze nia do wy gło sze nia pre lek -
cji do przed sta wi cie li Szwe cji i Da ni.

Za chę ca my do udzia łu w kon fe ren cji, na któ rej bę dzie moż na
pod dać dys ku sji za pro po no wa ne roz wią za nia za war te w pro jek cie
usta wy o OZE.

Kon fe ren cja od bę dzie się w dniu 29 ma ja br. w War sza wie,
w gma chu głów nym Mi ni ster stwa Go spo dar ki przy Pl. Trzech
Krzy ży 3/5, w sa li „Pod Ko pu łą”.

Szer szą re la cję z tej kon fe ren cji za mie ści my w na stęp nym nu -
me rze „PE”.

Projekt ustawy o OZE

W poczet członków IGEiOŚ przyjęta została kolejna firma:
Hochtief Polska S.A., z Warszawy. Gratulujemy.

Nowy członek Izby
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5 i 6 czerw ca 2012 r., w Ha li Tar gów w Kra ko wie, przy uli cy
Cen tral nej 41a, od bę dzie się I edy cja Tar gów tech nik ko tło wych,
pro ce sów, ciepl nych i wo dy prze my sło wej – WA TER & HE AT.
To pierw sza im pre za o te ma ty ce cie płow ni czej w Pol sce. Kra ków
ja ko mia sto bę dą ce nie tyl ko kul tu ral ną sto li cą Pol ski, ale rów nież
jed nym z naj bar dziej zna czą cych cen trów go spo dar czych w kra ju
i cen nym part ne rem dla in we sto rów jest zde cy do wa nie naj lep szym
miej scem do or ga ni za cji te go ty pu im pre zy. Dla te go za pra sza my
do udzia łu w tar gach za rów no Wy staw ców jak i Od wie dza ją cych. 

Pro fil wy staw ców obej mu je pro du cen tów i do staw ców urzą dzeń
dla za kła dów, w któ rych za cho dzą pro ce sy ciepl ne:
• Urzą dzeń wy twór czych: ko tłów, pal ni ków, pa le nisk, przed pa le -

nisk na bio ma sę, tur bin pa ro wych oraz ga zo wych, pa ro wych blo -
ków ko ge ne ra cyj nych oraz sil ni ków spa li no wych.

• Urzą dzeń i ukła dów po moc ni czych: mły nów wę glo wych, sys -
te mów na wę gla nia, sys te mów uzdat nia nia wo dy tech no lo gicz -
nej, chłod ni prze my sło wych, sys te mów od żuż la nia i od po pie le -
nia, obie gu po wie trza i spa lin, ukła dów sma ro wa nia.

• Apa ra tu ry, ru ro cią gów oraz zbior ni ków: rur i ru ro cią gów, za -
wo rów i za suw, pomp i prze pom pow ni, re gu la to rów pa ra me trów
czyn ni ka, ar ma tu ry po moc ni czej, wy mien ni ków cie pła, wę złów
i sta cji ciepl nych, zbior ni ków, wal cza ków, pod grze wa czy, pod -
grze wa czy po wie trza, prze grze wa czy pa ry, osprzę tu do ru ro cią -
gów i ar ma tu ry, sys te mów ko mi no wych, in sta la cji od siar cza nia,
fil trów.

• Urzą dzeń po mia ro wych, mo ni to ru ją cych i ste ru ją cych: apa -
ra tu ry po mia ro wej, wskaź ni ków, czuj ni ków, sy gna li za to rów, re -
gu la to rów elek tro nicz nych, apa ra tu ry dia gno stycz nej, osprzę tu
do apa ra tu ry po mia ro wej, sys te mów po mia ro wych, sys te mów
mo ni to rin gu i ste ro wa nia.

• Opro gra mo wa nia oraz sys te mów in for ma tycz nych do sy mu la -
cji, mo de lo wa nia, wspo ma ga nia utrzy ma nia ru chu i za rzą dza nia.

• Usług dla bran ży.
Do od wie dze nia tar gów za pra sza my oso by zaj mu ją ce się ener -

gią ciepl ną oraz od po wia da ją ce za za kup sprzę tów i urzą dzeń w za -
kła dach prze my sło wych:
• Spe cja li stów ds. me cha nicz nych.
• Głów nych in ży nie rów.
• In ży nie rów i me na dże rów firm prze my sło wych.
• Me na dże rów i spe cja li stów ds. utrzy ma nia ru chu.
• In ży nie rów pro duk cji.
• Mi strzów obiek to wych.
• Głów nych ener ge ty ków.
• Ka drę od po wie dzial ną za za kup sprzę tu, ma szyn i urzą dzeń
• Spe cja li stów ds. pro ce sów tech no lo gicz nych i tech nicz nych.
•Ka drę in ży nier ską ds. za rzą dza nia ope ra cyj ne go i stra te gicz ne go.
• Dy rek to rów tech nicz nych.
• Pro ject me na dże rów.
• Urzęd ni ków miej skich i gmin nych.
• Stu den tów uczel ni tech nicz nych.

War to pod kre ślić, iż tar gi WA TER&HE AT to nie tyl ko wy sta wa
pro duk tów, ale rów nież plat for ma wy mia ny do świad czeń i czer pa -
nia wie dzy o bran ży od uzna nych eks per tów. Dla te go też wszyst -
kich go ści tar go wych za pra sza my do uczest ni cze nia w se mi na -
riach le arn ShopsTM, któ re od bę dą się w ra mach tar gów. Są to wy -
kła dy, po ka zy oraz pre zen ta cje pro wa dzo ne przez pro fe sjo na li -
stów, a do ty czą ce bran ży cie płow ni czej. Se mi na ria od by wa ją się
w spe cjal nie wy dzie lo nej, otwar tej prze strze ni tar go wej, dzię ki
cze mu mo gą Pań stwo do łą czyć w do wol nym mo men cie. 

Wię cej szcze gó łów znaj dą Pań stwa na stro nie in ter ne to wej tar -
gów: www.easy fa irs.pl/wrh2012

Za pra sza my rów nież na stro nę www.easy fa irs.pl gdzie znaj dą
Pań stwo in for ma cje na te mat in nych tar gów or ga ni zo wa nych
przez easy Fa irs Po land.

Targi technik kotłowych, procesów cieplnych
i wody przemysłowej

– easyFairs® WATER & HEAT

Kalendarz Imprez (plan) Izby Gospodarczej Energetyki
i Ochrony Środowiska w drugim 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 11–14 września Targi ENERGETAB Bielsko-Biała IGEiOŚ i ZIAD

2 wrzesień Konferencja „Spalarnie śmieci” Katowice IGEOŚ i Tauron Ciepło S.A.

3 październik Konferencja „Doświadczenia z budowy i eksploatacji Bełchatów IGEiOŚ i Alstom Power
bloku 858 MW w Bełchatowie” 

4 październik Konferencja „Gaz łupkowy dla energetyki” Warszawa IGEiOŚ i PGNiG

5 październik Konferencja „Plany inwestycyjne i rozwojowe Kielce IGEiOŚ i Tauron – Polska Energia
w grupie TAURON” 

6 4 października Jubileusz 20-lecia IGEiOŚ Warszawa IGEiOŚ

7 20–23 listopada Targi POLEKO Poznań IGEiOŚ i MTP

8 16 listopada Konferencja „Energetyka przygraniczna Polski Sulechów IGEiOŚ i LTnREE
i Niemiec” 

9 listopad Seminarium dla dyspozytorów mocy Warszawa-Miedzeszyn IGEOŚ i PSE-Operator
„Szczyt jesienno-zimowy”

10 13 grudnia Spotkanie wigilijno-noworoczne Warszawa IGEOŚ
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BA RIE RY DLA ROZ WO JU
TRANS POR TU ELEK TRYCZ NE GO

W swo im no wo wy da nym do ku men cie na te mat in fra struk tu ry
do za si la nia po jaz dów elek trycz nych, sto wa rzy sze nie Eu re lec tric
ostrze ga, iż brak po ro zu mie nia co do jed ne go ty pu wtycz ki na ob -
sza rze ca łej Eu ro py spo wal nia roz wój trans por tu elek trycz ne go.
Pań stwa eu ro pej skie in sta lu ją nie kom pa ty bil ne urzą dze nia, al bo
od ra cza ją in we sty cje do cza su za war cia po ro zu mie nia w tym za -
kre sie. Ta ka sy tu acja za gra ża sku tecz nej po pu la ry za cji po jaz dów
elek trycz nych. W związ ku z po wyż szym, de cy den ci we zwa ni zo -
sta li do szyb kie go stwo rze nia sta bil ne go kli ma tu dla in we sty cji
i ko or dy na cji roz wo ju in fra struk tu ry. 

Pod sta wo wa in fra struk tu ra do za si la nia po jaz dów elek trycz -
nych już w Eu ro pie ist nie je, nie mniej w śred nio - i dłu go okre so -
wej per spek ty wie po trzeb ne bę dą bar dziej wy ra fi no wa ne roz wią -
za nia. Ma ją one wspie rać „in te li gent ne ła do wa nie”, któ re z ko lei
bę dzie nie zbęd ne, aby ope ra to rzy sie ci elek trycz nych mo gli wy -
ko rzy sty wać po jaz dy elek trycz ne do lep sze go za rzą dza nia swo -
imi sie cia mi.

W do ku men cie za war to re ko men da cję, aby od ro ku 2017,
wszyst kie no wo in sta lo wa ne wtycz ki po zwa la ły na in te li gent ne
ła do wa nie. Jed no cze śnie obec nie do sto so wa nia wpro wa dza ne
są dwa ro dza je wty czek speł nia ją cych to wy ma ga nie, po nie waż
nie zdo ła no uzgod nić jed ne go roz wią za nia. Eu re lec tric pod -
kre śla, że ma so we za sto so wa nie po jaz dów elek trycz nych w Eu -
ro pie wy ma ga jak naj szyb sze go wy pra co wa nia po ro zu mie nia
w spra wie wty czek, co od no si sie rów nież do wty czek słu żą cych
do ła do wa nia po jaz dów z in sta la cji wy so kie go na pię cia prą du
sta łe go.

Źró dło – Eu re lec tric Da ily News, 29.03.2012 ro ku

IN TE LI GENT NE SIE CI
DYS TRY BU CYJ NE
– WARSZ TA TY IEA

Mię dzy na ro do wa Agen cja Ener gii (IEA) po dej mu je no wą ini -
cja ty wę, któ rej ce lem jest wspar cie roz wo ju i wdro że nia stra te gii
dla tech no lo gii ener ge tycz nych. Agen cja pla nu je wy da nie w ro -
ku 2012 se rii pu bli ka cji z wła sny mi wy tycz ny mi do ty czą cy mi
tech no lo gii, stra te gii i me to dyk w za kre sie upo wszech nia nia tech -
no lo gii ener ge tycz nych o ni skiej emi sji wę gla. W dniach 26-27
mar ca te go ro ku od by ły się warsz ta ty po świę co ne opra co wa niu
wy tycz nych dla in te li gent nych sie ci na po zio mie dys try bu cyj nym,
zor ga ni zo wa ne we współ pra cy z IS GAN (ang. In ter na tio nal Smart
Grids Ac tion Ne twork), struk tu rę IEA od po wie dzial ną za wdro że -
nie po ro zu mie nia do ty czą ce go współ pra cy w za kre sie in te li gent -
nych sie ci. W spo tka niu uczest ni czy li przed sta wi cie le rzą do wi,
spół ek ener ge tycz nych oraz or ga ni za cji i przed się biorstw ba daw -
czo -roz wo jo wych.

Przed sta wi cie le IEA wska zy wa li, że nad szedł czas, aby za po -
znać de cy den tów w po szcze gól nych kra jach z isto tą po dej ścia zin -
te gro wa ne go i za chę cić ich do two rze nia wła snych stra te gii w za -
kre sie in te li gent nych sie ci. Roz wią za nia de dy ko wa ne wy bra nym
ob sza rom dzia ła nia są nie wy star cza ją ce. In te li gent ne sie ci są klu -

czo wym ele men tem łą czą cym stro nę po py to wą i po da żo wą ryn ku
ener gii.

W trak cie warsz ta tów ana li zo wa no za gad nie nia do ty czą ce upo -
wszech nia in te li gent nych sie ci, w szcze gól no ści po ten cjal ne ba rie -
ry dla ich roz wo ju, zna cze nie tych roz wią zań, do stęp ne tech no lo -
gie, sce na riu sze roz wo ju oraz moż li wo ści po zy ska nia wspar cia
od za in te re so wa nych stron na po trze by im ple men ta cji po szcze gól -
nych pla nów dzia łań.

Kon klu zje IEA są ta kie, że nie jest za sad ne sto so wa nie uni wer -
sal ne go po dej ścia dla pro pa go wa nia in te li gent nych sie ci. Wy bór
tech no lo gii po wi nien uwzględ niać lo kal ne uwa run ko wa nia kli ma -
tycz ne, roz wo jo we i fi nan so we. Wy ni ki prac, za war te w wy tycz -
nych Agen cji, okre ślać bę dą re ko men do wa ne do roz pa trze nia klu -
czo we tech no lo gie i czyn ni ki na po trze by two rze nia stra te gii kra -
jo wych.

Źró dło – Eu re lec tric Da ily News, 04.04.2012 ro ku

MA GA ZY NO WA NIE ENER GII
– KO NIECZ NOŚĆ I SZAN SA

25 kwiet nia od by ły się zor ga ni zo wa ne przez Eu re lec tric warsz -
ta ty, któ rych te ma ty ka do ty czy ła ma ga zy no wa nia ener gii, w szcze -
gól no ści ma ga zy no wa nia roz pro szo ne go i z wy ko rzy sta niem ge -
ne ra cji wod nej. W spo tka niu wzię ło udział po nad 100 przed sta wi -
cie li prze my słu, sek to ra fi nan so we go, śro do wisk aka de mic kich
oraz in sty tu cji EU. 

Pod czas gdy klu czo wi uczest ni cy ryn ku są co raz bar dziej za in -
te re so wa ni ma ga zy no wa niem ener gii, to wciąż nie jest ono opła -
cal ne z biz ne so we go punk tu wi dze nia. Licz ne stra te gie eu ro pej -
skie, ta kie jak Plan dzia łań dla ener gii do ro ku 2050 i Pa kiet in fra -
struk tu ral ny dla ener ge ty ki, pod kre śla ją zna cze nie ma ga zy no wa -
nia ener gii dla ela stycz no ści sys te mów. W tym ro ku dla Ko mi sji
Eu ro pej skiej ma zo stać opra co wa na we wnętrz na stra te gia w spra -
wie gro ma dze nia ener gii. Od no śne tech no lo gie bę dą roz pa try wa ne
ja ko in te gral na część po łą czo nych sys te mów elek tro ener ge tycz -
nych..

Źró dło – Eu re lec tric Da ily News, 26.04.2012 ro ku

ZMIA NY KLI MA TU I EKS TRE MAL NE
ZDA RZE NIA PO GO DO WE

– ZA RZĄ DZA NIE RY ZY KIEM
28 mar ca IPCC (ang. In ter go vern men tal Pa nel on Cli ma te Chan -

ge) opu bli ko wał peł ną wer sję ra por tu do ty czą ce go za rzą dza nia ry -
zy kiem zwią za nym z eks tre mal ny mi zda rze nia mi i ka ta stro fa mi
wy ni ka ją cy mi ze zmian kli ma tu. Ce lem ra por tu jest po ka za nie, że
wie dza po trzeb na do po dej mo wa nia de cy zji w ra mach za rzą dza nia
ry zy kiem we wspo mnia nym za kre sie jest do stęp na i moż li wa
do wy ko rzy sta nia. 

W do ku men cie za war to oce nę na rzę dzi sto so wa nych obec nie
przez róż ne pod mio ty w ce lu ogra ni cza nia na ra że nia i po dat no ści
na zda rze nia kli ma tycz ne, a tak że po pra wy zdol no ści re ago wa nia
w sy tu acji wy stę po wa nia za gro żeń.

Ra port wska zu je na umiar ko wa ne praw do po do bień stwo wzro stu
cza su trwa nia i licz by okre sów cie pła i fal go rą ca w wie lu re gio -
nach świa ta. Praw do po dob ny jest wzrost czę sto ści sil nych opa -

Energetyka na świecie
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dów, w szcze gól no ści na wy so kich sze ro ko ściach geo gra ficz nych
i w tro pi kach, na to miast w zi mie na pół noc nych umiar ko wa nych
sze ro ko ściach. Pro gno zu je się umiar ko wa ne praw do po do bień stwo
wy dłu że nia cza su i in ten syw no ści okre sów susz na nie któ rych ob -
sza rach glo bu, włą cza jąc w to Eu ro pę Po łu dnio wą i re gion Mo rza
Śród ziem ne go, Eu ro pę Cen tral ną, cen tral ną część Ame ry ki Pół -
noc nej, Ame ry kę Środ ko wą i Mek syk, pół noc Bra zy lii oraz po łu -
dnie Afry ki. W do ku men cie za war to da ne na te mat róż nic w ob ser -
wo wa nych i pro gno zo wa nych zmia nach eks tre mal nych tem pe ra tur
oraz wy stę po wa nia opa dów i susz w od nie sie niu do róż nych czę -
ści świa ta. Z pre zen to wa nych in for ma cji wy ni ka, że wie le państw
do tknię tych zo sta nie skut ka mi ka ta strof zwią za nych ze zmia na mi
kli ma tu.

Źró dło – Eu re lec tric Da ily News, 06.04.2012 ro ku

STRA TE GIA ROZ WO JU
OD NA WIAL NYCH ŹRÓ DEŁ ENER GII

– WY NI KI KON SUL TA CJI
SPO ŁECZ NYCH

W związ ku z za koń cze niem pro ce su pu blicz nych kon sul ta cji
na po trze by opra co wa nia stra te gii dla od na wial nych źró deł ener gii
na okres po ro ku 2012, Ko mi sja Eu ro pej ska opu bli ko wa ła ana li zę
głów nych wnio sków pły ną cych z prze ka za nych do niej ma te ria łów.

Zgod nie z in for ma cją udo stęp nio ną przez Ko mi sję, więk szość
za in te re so wa nych pod mio tów wy ra zi ła po par cie dla za pro po no -
wa nych ce lów stra te gicz nych, a 14% z nich uzna ło je za nie po -
trzeb ne. Po śród zwo len ni ków ce lów, więk szość opo wie dzia ła się
za ob li ga to ryj ny mi, nie in dy ka tyw ny mi ce la mi. Więk szość re spon -
den tów zgo dzi ła się z po trze bą wdro że nia bar dziej ryn ko wo zo -
rien to wa nych me cha ni zmów wspie ra ją cych, przy kła do wo po przez
wpro wa dze nie mar ke tin gu bez po śred nie go lub ogra ni cze nie
ochro ny wy twór ców ener gii ze źró deł od na wial nych przed ry zy ka -
mi. W więk szo ści opo wie dzia no się rów nież za utrzy ma niem nad -
zo ru nad me cha ni zma mi wspie ra ją cy mi na szcze blu kra jo wym.
Po par cie dla utrzy ma nia me cha ni zmów wspie ra ją cych po ro -
ku 2020 za le ża ło od roz pa try wa nej tech no lo gii. Pro ce du ry ad mi ni -
stra cyj ne zwią za ne z au to ry za cją, cer ty fi ka cją i li cen cjo no wa niem
wska za ne zo sta ły, ja ko głów na prze szko da dla przy szłe go roz wo ju
od na wial nych źró deł ener gii.

W więk szo ści opo wie dzia no się za po pra wą ela stycz no ści sys te -
mów elek tro ener ge tycz nych, tak by moż na by ło zwięk szać do sta -
wy „zie lo nej ener gii”. Naj czę ściej wska zy wa ne do wy ko rzy sta nia
w tym za kre sie na rzę dzia to za rzą dza nie po py tem na ener gię, roz -
wój in fra struk tu ry i ma ga zy no wa nie ener gii.

W związ ku z pla no wa ną na prze łom ma ja i czerw ca pu bli ka cją
ko mu ni ka tu w spra wie stra te gii dla od na wial nych źró deł ener gii,
Ko mi sja za po wie dzia ła, że jej głów nym dą że niem bę dzie za pew -
nie nie po ten cja łu dla roz wo ju tych źró deł w spo sób efek tyw ny
kosz to wo, z uwzględ nie niem po trze by za pew nie nia sta bil no ści
sys te mów elek tro ener ge tycz nych i spój no ści z in ny mi stra te gia -
mi UE.

Źró dło – Eu re lec tric Da ily News, 13.04.2012 ro ku

PRA CE NAD STRA TE GIĄ UE
W SPRA WIE ENER GII I KLI MA TU

W dniach 18-20 kwiet nia w Da nii mia ło miej sce nie for mal ne
spo tka nie unij nych mi ni strów ds. śro do wi ska i ener gii, po świę co -
ne unij nej stra te gii w spra wie ener gii i kli ma tu. Pod czas gdy mi ni -
stro wie ds. śro do wi ska po twier dzi li, że fun da men tem po li ty ki kli -
ma tycz nej UE jest sys tem ob ro tu emi sja mi (ang. Emis sion Tra ding

Sche me), mi ni stro wie ds. ener gii po szu ki wa li na rzą dzi na po trze -
by kształ to wa nia po li ty ki ener ge tycz nej po 2020 ro ku.

W za kre sie stra te gii kli ma tycz nej, wie le państw po par ło za po -
wiedź wpro wa dze nia sil niej szych bodź ców ce no wych w ra mach
sys te mu ob ro tu emi sja mi. Część kra jów jest prze ciw na ta kie mu
roz wią za niu, m.in. Pol ska. Jed no cze śnie więk szość mi ni strów po -
twier dzi ła po trze bę uzgod nie nia no wej dy rek ty wy w spra wie
efek tyw no ści ener ge tycz nej, z uwa gi na jej po zy tyw ny wpływ
na zrów no wa żo ny roz wój. Po ro zu mie nie spo dzie wa ne jest
w czerw cu. 

W spra wie ma py dro go wej dla ener gii po ro ku 2050 mi ni stro wie
przy ję li je dy nie ge ne ral ne za ło że nia, że wy ko rzy sta nie ener gii ze
źró deł od na wial nych, efek tyw ność ener ge tycz na i roz wój in fra -
struk tu ry sta no wić bę dą ba zo we ele men ty róż nych sce na riu szy
dzia łań na po trze by ogra ni cze nia emi sji wę gla. Uzgod nie nia wy -
ma ga ją szcze gó ło we kwe stie, zwią za ne z rów no wa że niem in te re -
sów po szcze gól nych kra jów i na po zio mie UE. Pod kre śla no, iż
roz wój spój ne go po dej ścia jest klu czo wy, aby na stą pi ła trans for -
ma cja ryn ku ener gii. W tym za kre sie naj waż niej sze są bu do wa we -
wnętrz ne go ryn ku ener gii i po ro zu mie nie do ty czą ce ce lów kli ma -
tycz nych do ro ku 2030.

Ko lej ne spo tka nie mi ni strów ds. śro do wi ska i ener gii za pla no -
wa no na 11 i 15 czerw ca.

Źró dło – Eu re lec tric Da ily News, 24.04.2012 ro ku

BU DO WA WE WNĘTRZ NE GO RYN KU
GA ZU UE

W dniach 22-23 mar ca od by ła się 21. se sja Fo rum Re gu la to rów
Ga zu, po świę co na za gad nie niom zwią za nym z two rze niem we -
wnętrz ne go ryn ku ga zu UE.

Przed sta wi cie le Ko mi sji Eu ro pej skiej od nie śli się do wdro że nia
trze cie go pa kie tu li be ra li za cyj ne go, wy ja śnia jąc, że do 8 państw
skie ro wa no po prze dza ją ce ścież kę są do wą sta no wi ska Ko mi sji
(ang. re aso ned opi nion), w związ ku z tym, że nie no ty fi ko wa ły one
po trzeb nych na rzę dzi. Roz wią za nia przy ję te przez po zo sta łych
człon ków Wspól no ty są oce nia ne pod wzglę dem ich ade kwat no -
ści. Pod kre śla no po trze bę peł nej im ple men ta cji za sad wol ne go
ryn ku, bez dal szych opóź nień. Wska zy wa no, że wzro sła trans pa -
rent ność ryn ków ga zu, ale w za kre sie do ty czą cym ini cja tyw re gio -
nal nych, na po trze by za pew nie nia więk szej spój no ści i zgod no ści
po zo sta je jesz cze wie le do zro bie nia.

Ko mi sja za po wie dzia ła, że w tym ro ku po wstać po win ny pla ny
dzia łań pre wen cyj nych oraz w sy tu acjach kry zy so wych. Pla ny te
ma ją uwzględ niać wza jem ne po wią za nia ryn ków ener gii elek -
trycz nej i ga zu oraz zna cze nie za rzą dza nia po py to wą stro ną ryn ku.

Po zy tyw nie przy ję to opra co wa ny przez Ra dę Eu ro pej skich Re -
gu la to rów Ener gii (CE ER) plan bu do wy ryn ku ga zu do ro ku
2014, w szcze gól no ści fakt, że ini cja ty wy re gio nal ne ma ją
w więk szym stop niu kon cen tro wać się na pro jek tach pi lo ta żo -
wych, co bę dzie mo gło zo stać wy ko rzy sta ne na po trze by wstęp -
ne go te sto wa nia in struk cji sie cio wych (ang. ne twork co des).
CE ER za po wie dzia ła pra ce do ty czą ce zwięk sza nia ela stycz no ści
ryn ków ga zu.

Ko mi sja po twier dzi ła, że do czerw ca te go ro ku skie ru je do
Agen cji ds. Współ pra cy Re gu la to rów Ener gii (ACER) proś bę
o przy go to wa nie ra mo wych wy tycz nych do ty czą cych ta ryf. Wy -
tycz ne oraz oce na ich od dzia ły wa nia bę dą dys ku to wa ne w lip cu te -
go ro ku i za pre zen to wa ne na ko lej nym spo tka niu Fo rum, w paź -
dzier ni ku 2012 ro ku.

Źró dło – Eu re lec tric Da ily News, 28.03.2012 ro ku
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1. Wpro wa dze nie

W ener ge ty ce ją dro wej za sto so wa nie

zna la zło kil ka tech no lo gii opar tych na re -

ak to rach cha rak te ry stycz nych ty pów.

Część z nich, z dzi siej sze go punk tu wi -

dze nia, moż na uznać za ni szo we. Część

jest do pie ro w trak cie roz wo ju, któ ry po -

zwo li być mo że w przy szło ści je upo -

wszech nić. Pla ny bu do wy elek trow ni ją -

dro wej w Pol sce, wy ni ka ją ce z przy ję tej

po li ty ki ener ge tycz nej [1], wska zu ją na

ko niecz ność szyb kie go pod ję cia w naj -

bliż szym cza sie de cy zji o wy bo rze ofe ren -

ta, a w kon se kwen cji tech no lo gii dla

pierw sze go kra jo we go blo ku ją dro we go

(za kła da ne ukoń cze nie in we sty cji do ro -

ku 2020). To z ko lei bę dzie w znacz nym

stop niu im pli ko wać wy bór tech no lo gii dla

na stęp nych pla no wa nych w [1] elek trow -

ni ją dro wych. Po niż szy prze gląd ma na

ce lu wska za nie naj bar dziej cha rak te ry -

stycz nych cech po szcze gól nych ty pów

elek trow ni rzu tu ją cych na ich ce chy eks -

plo ata cyj ne oraz bez pie czeń stwo.

Re ak tor w elek trow ni ją dro wej, z punk tu

wi dze nia pro ce su ge ne ra cji ener gii elek -

trycz nej, sta no wi źró dło cie pła, któ re jest

prze ka zy wa ne czyn ni ko wi chło dzą ce mu,

a na stęp nie, w dal szych eta pach pro ce su

wy ko rzy sty wa ne do za mia ny na ener gię

me cha nicz ną w tur bi nie (rys. 1). Re ak to ry

moż na kla sy fi ko wać na sze reg spo so bów,

na przy kład ze wzglę du na:

• kon struk cję (zbior ni ko we, ka na ło we),

• sto so wa ny mo de ra tor i chło dzi wo

(na przy kład gra fit, be ryl w ro li mo de -

ra to ra, wo da lek ka, cięż ka, hel, CO
2
,

sód w ro li chło dzi wa),

• ro dzaj pa li wa (w róż nym stop niu

wzbo ga ce nia uran, plu ton, tor, pa li wo

w po sta ci zwią za nej che micz nie lub

wol nej),

• ener gię neu tro nów wy wo łu ją cych roz -

sz cze pie nie (ter micz ne, pręd kie),

• spo sób wy mia ny pa li wa (cią gła, okre -

so wa),

• spo sób od pro wa dza nia cie pła do obie -

gu tur bi no we go (w ukła dzie jed no -,

dwu, trój o bie go wym).

2. Pod sta wo we
tech no lo gie EJ
z re ak to ra mi

chło dzo ny mi wo dą
W chwi li obec nej w in sta la cjach ener ge -

tycz nych zde cy do wa nie do mi nu ją re ak to ry

lek ko wod ne (LWR), w któ rych wo da lek ka

wy ko rzy sty wa na jest za rów no do chło dze -

nia jak i w ro li mo de ra to ra. Naj bar dziej

roz po wszech nio ny układ elek trow ni ją dro -

wej opar ty jest na re ak to rach wod nych ci -

śnie nio wych (Pres sri zed Wa ter Re ac tors

– PWR). Ko lej ną, nie co mniej licz ną gru -

pę, sta no wią elek trow nie z re ak to ra mi

chło dzo ny mi wo dą wrzą cą (Bo iling Wa ter

Re ac tors – BWR). W od nie sie niu do re ak -

to rów wod nych ci śnie nio wych w wer sji

opra co wa nej w by łym ZSRR uży wa się na -

zwy VVER lub WWER (od wo do wo dia -

nyj ene ge ti ce skij re ak tor). Pa li wem dla obu

tych ty pów re ak to rów jest dwu tle nek ura -

nu, któ ry za my ka ny jest w ko szul kach ze

sto pu cyr ko nu. Ze wzglę du na znacz ne po -

chła nia nie neu tro nów przez wo dór, sto so -

wa nie wo dy ja ko mo de ra to ra na rzu ca ko -

niecz ność uży cia pa li wa ura no we go lek ko

wzbo ga co ne go (2–3% 235U).

W obie gu pier wot nym si łow ni PWR wo -

da o wy so kim ci śnie niu tra fia do zbior ni ka

re ak to ra, gdzie jest pod grze wa na w sta nie

cie kłym, a na stęp nie kie ro wa na do wy -

twor nic pa ry, gdzie cie pło prze ka zy wa ne

jest wo dzie o niż szym ci śnie niu – czyn ni -

ko wi obie gu wtór ne go. W po sta ci pa ry, naj -

czę ściej na sy co nej lub nie znacz nie prze -

grza nej, czyn nik ten kie ro wa ny jest do tur -

bi ny. Blo ki ją dro we z re ak to ra mi PWR

funk cjo nu ją więc w ukła dzie dwu obie go -

wym (rys. 2). Obieg pier wot ny, dzia ła ją cy

pod wy so kim ci śnie niem (w gra ni cach 16

MPa) zwią za ny jest z ge ne ra cją i prze ka za -

niem cie pła do obie gu wtór ne go, w któ rym

re ali zo wa ny jest cykl prze mian czyn ni ka

ro bo cze go si łow ni pa ro wej.

Re ak tor ty pu BWR chło dzo ny jest wo dą

o niż szym ci śnie niu niż PWR. W rdze niu

re ak to ra do cho dzi do pro ce su wrze nia. Ge -

ne ro wa na w tym pro ce sie pa ra kie ro wa na

jest bez po śred nio do tur bi ny. Ma my tu

więc do czy nie nia z jed nym obie giem,

w któ rym krą ży czyn nik ogrze wa ny w re -

ak to rze i roz prę ża ny w tur bi nie (rys. 3).

Moc elek trycz na bu do wa nych współ cze -

śnie blo ków z re ak to ra mi PWR i BWR

osią ga 1500–1600 MW. Z uwa gi na du że

roz po wszech nie nie obu tech no lo gii ma my

w ich przy pad ku do czy nie nia w du żą pu lą

do świad czeń eks plo ata cyj nych ze bra nych

przez okres po nad pię ciu de kad. Re ak to ry

PWR oraz BWR cha rak te ry zu ją się wy so -

ką nie za wod no ścią. Są tak że na wie lu ryn -

kach kon ku ren cyj ne eko no micz nie w sto -

sun ku do elek trow ni opa la nych pa li wa mi

ko pal ny mi po cho dze nia or ga nicz ne go.

Istot ną za le tą obu tech no lo gii jest za sto so -

Krzysztof Badyda
Instytut Techniki Cieplnej
Politechnika Warszawska

Energetyczne reaktory jądrowe
a układy technologiczne siłowni

Rys. 1. Sche mat pod sta wo wych prze mian ener ge tycz nych w elek trow ni ją dro wej
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wa nie ta nie go i po wszech nie do stęp ne go

czyn ni ka (wo da lek ka) w ro li mo de ra to ra

i chło dzi wa.

W obu ty pach re ak to rów sto so wa na jest

okre so wa wy mia na pa li wa. Jej re ali za cja

jest nie moż li wa pod ob cią że niem, wy ma ga

od sta wie nia. W re ak to rach du żej mo cy,

wy mia na pa li wa od by wa się za zwy czaj

w od stę pach od oko ło 12 do 18 mie się cy.

Pod czas ta kiej ope ra cji do ko nu je się wy -

mia ny oko ło jed nej trze ciej pa li wa. Tak

więc ele men ty pa li wo we mu szą być zdol ne

do pra cy w okre sie od trzech do pię ciu lat.

W trak cie wy mia ny pa li wa, re ak tor mu si

być nie tyl ko wy łą czo ny, ale do pro wa dzo -

ny do sta nu zim ne go. Po kry wa zbior ni ka

jest de mon to wa na, nie któ re z ele men tów

pa li wo wych są usu wa ne, in ne prze no szo ne

w ob sza rze rdze nia, tak aby mo gły zo stać

za ła do wa ne ele men ty no we.

Pod czas wy mia ny pa li wa, po żą da ne jest

wy ko na nie wszel kich kon ser wa cji i na -

praw pod sta wo we go wy po sa że nia blo ku,

w tym wszel kich na praw lub wy ma ga nych

re mon tów tur bo ze spo łu. Dla te go też har -

mo no gram tych czyn no ści po wi nien być

ści śle zwią za ny z har mo no gra mem wy mia -

ny pa li wa. Na po cząt ku lat 90-tych XX w.,

pro ces wy mia ny pa li wa mógł trwać do 90

dni. Re duk cja cza su po trzeb ne go na wy -

mia nę pa li wa by ła jed nym z głów nych źró -

deł wzro stu dys po zy cyj no ści elek trow ni ją -

dro wych. W 1999 ro ku śred ni czas wy mia -

ny pa li wa dla blo ków ją dro wych z re ak to -

rów PWR w USA spadł do 39 dni, a nie któ -

rym ope ra to rom elek trow ni uda ło się za -

koń czyć tę pro ce du rę w za le d wie 21 dni.

Wy dłu że nie okre su po mię dzy ope ra cja mi

wy mia ny pa li wa to ko lej ny spo sób na

zwięk sze nie dys po zy cyj no ści blo ku oraz

ob ni że nie kosz tów ope ra cyj nych, a tak że

opty ma li za cję ob słu gi. Dla 15 spo śród 20

stan dar do wych fran cu skich blo ków PWR

kla sy 1300 MW, a tak że 16 z 34 fran cu -

skich blo ków kla sy 900 MW uda ło się wy -

dłu żyć okres po mię dzy wy mia na mi pa li wa

z jed ne go ro ku w koń cu lat 90-tych do 18

mie się cy obec nie [2].

Re ak to ry BWR oraz PWR ma ją kon -

struk cję zbior ni ko wą (rys. 4). Są one za bu -

do wy wa ne w sta lo wych zbior ni kach ci -

śnie nio wych o znacz nych roz mia rach

i gru bo ści ścia nek. Zbu do wa nie ta kie go

zbior ni ka wy ma ga od po wied nich zdol no -

ści pro duk cyj nych oraz za awan so wa ne go

par ku tech no lo gicz ne go. Jest ono moż li we

tyl ko w nie licz nych wy twór niach zlo ka li -

zo wa nych w kra jach wy so ko ro zwi nię tych.

Ze wzglę du na du żą gę stość mo cy w rdze -

niu, zbior nik ci śnie nio wy PWR ma wy mia -

ry zna czą co mniej sze niż w przy pad ku re -

ak to ra BWR o zbli żo nej mo cy. Wy so ko ci -

śnie nio wy obieg pier wot ny blo ku PWR

jest roz bu do wa ny. Wią że się to z ry zy kiem

po waż nych awa rii. Po dat no ścią na awa rie

(utra tę szczel no ści) ce chu ją się tak że wy -

twor ni ce pa ry PWR. Ele men ty obie gu pier -

wot ne go sta ją się wy so ce ra dio ak tyw ne

w trak cie eks plo ata cji. Waż nym czyn ni -

kiem jest od po wied nie za bez pie cze nie

przed je go wpły wem per so ne lu ope ra cyj -

ne go.

Blo ki wy po sa żo ne w re ak to ry BWR pra -

cu ją w ukła dzie jed no obie go wym, a chło -

dzi wo tra fia do zbior ni ka przy niż szym ci -

śnie niu. W przy pad ku po dob nej mo cy wyj -

ścio wej zbior nik re ak to ra BWR oka zu je się

znacz nie więk szy i cięż szy niż zbior nik re -

ak to ra PWR, na wet gdy ścia ny zbior ni ka

re ak to ra są cień sze. Pod sta wo wy sys tem

chło dze nia dla re ak to ra BWR, choć mniej -

szy niż w PWR, jest wciąż bar dzo dro gi

i sta no wi po ten cjal ne za gro że nie po wsta -

niem ra dio ak tyw nych wy cie ków. Za nie -

czysz czo na izo to pa mi wo da chło dzą ca ma

kon takt z wszyst ki mi ele men ta mi obie gu

ciepl ne go. Ra dio ak tyw na pa ra prze pły wa -

ją ca przez tur bi nę rów nież wy ma ga spe -

cjal nych środ ków ochro ny per so ne lu ope -

ra cyj ne go.

Istot ną wa dą re ak to rów lek ko wod nych

jest ko niecz ność ko rzy sta nia z ura nu

wzbo ga co ne go. W po cząt ko wym okre sie

roz wo ju ener ge ty ki ją dro wej mo no pol

na wzbo ga ca nie ura nu po sia da ły Sta ny

Zjed no czo ne. Aby unik nąć ko niecz no ści

ko rzy sta nia ze wzbo ga co ne go pa li wa ją -

dro we go, w Ka na dzie za pro jek to wa no

i zbu do wa no re ak tor, w któ rym mo de ra to -

rem jest wo da cięż ka pod ci śnie niem (re -

Rys. 2. Sche mat pod sta wo we go ukła du tech no lo gicz ne go elek trow ni ją dro wej z re ak to rem wod nym ci śnie -
nio wym (PWR, WWER)

Rys. 3. Sche mat pod sta wo we go ukła du tech no lo gicz ne go elek trow ni ją dro wej z re ak to rem wod nym wrzą cym
(BWR)



ak tor ty pu PHWR – Pres su ri zed He avy -

-Wa ter Re ac tor) dzię ki cze mu mo że on

być za si la ny nie wzbo ga ca nym ura nem.

Tech no lo gia ta zna na jest pod na zwą

CAN DU (Ca na da deu te rium ura nium).

Re ak tor SGHWR (re ak tor wrzą cy chło -

dzo ny wo dą lek ką, mo de ro wa ny wo dą

cięż ką) opar ty jest na kon struk cji ty pu ka -

na ło we go z cięż ko wod nym mo de ra to rem

oraz wrzą cą wo dą lek ką w ka na łach pa li -

wo wych.

W pierw szych roz wią za niach re ak to rów

CAN DU wo da cięż ka by ła uży wa na w ro -

li mo de ra to ra oraz chło dzi wa krą żąc w od -

dziel nych obie gach. W obie gu pier wot -

nym cięż ka wo da zbie ra na by ła w wal co -

wym zbior ni ku zwa nym Ca lan dria. W re -

ak to rach PHWR (za awan so wa ne CAN -

DU) i SGHWR, cięż ka wo da uży wa na jest

tyl ko ja ko mo de ra tor, na to miast wo da lek -

ka – w ro li chło dzi wa. Pa li wo – na tu ral ny

dwu tle nek ura nu roz miesz cza ny jest tu

w po zio mych ru rach ci śnie nio wych z cyr -

ko nu. Je go po stać (pa styl ki ce ra micz ne

umiesz czo ne w prę tach pa li wo wych) jest

zbli żo na do sto so wa nej w re ak to rach PWR

oraz BWR), choć prę ty są znacz nie krót -

sze. Za sto so wa nie ura nu na tu ral ne go

wpły wa na znacz nie niż sze kosz ty pro duk -

cji pa li wa. Re ak to ry, w któ rych ko rzy sta

się z ura nu na tu ral ne go nie ma ją wy so kiej

nad wyż ki re ak tyw no ści, jak to ma miej sce

w re ak to rach za si la nych wzbo ga co nym

pa li wem ją dro wym. Przy czy nia się to

do zmniej sze nia praw do po do bień stwa na -

głe go wzro stu mo cy. Uży cie ci śnie nio -

wych rur do pa li wa w rdze niu re ak to ra po -

zwa la na to aby czyn nik chło dzą cy utrzy -

my wać pod ci śnie niem, bez po trze by sto -

so wa nia du że go, sta lo we go zbior ni ka ci -

śnie nio we go. Po nad to, du ży rdzeń z ura -

nem na tu ral nym po zwa la na wy mia nę pa -

li wa bez ko niecz no ści wy łą cza nia re ak to -

ra. Dzię ki te mu, re ak to ry PHWR mo gą

osią gać wy so ką dys po zy cyj ność. Re ak to ry

ty pu PHWR są rów nież wy ko rzy sty wa ne

do pro duk cji plu to nu. Obok tych za let re -

ak to rów PHWR ma my do czy nie nia z wa -

dą, ja ką jest wy so ki koszt cięż kiej wo dy.

Ma my tu do czy nie nia z du ży mi roz mia ra -

mi rdze nia. Jest to spo wo do wa ne za sto so -

wa niem wo dy cięż kiej w ro li mo de ra to ra.

Spo wol nie nie neu tro nów wy ma ga kil ka -

krot nie więk szej ilo ści te go mo de ra to ra

niż w re ak to rach lek ko wod nych.

Re ak to ry ty pu CAN DU są po dat ne na

za tru cie kse no no we. Kse non gro ma dzi się

w rdze niu re ak to ra w oko ło go dzi nę po ich

wy łą cze niu. Utrud nia to szyb kie po now ne

uru cho mie nie re ak to ra po nie pla no wa nych

od sta wie niach. Po wy łą cze niu re ak to ra,

w ce lu umoż li wie nia szyb kie go re star tu

i skró ce nia cza su trwa nia wstęp nych ope ra -

cji tech no lo gicz nych, po żą da ne jest, aby

przez oko ło go dzi nę utrzy mać w ru chu tur -

bi nę przy syn chro nicz nych ob ro tach na pę -

dza jąc ją przy wy ko rzy sta niu ge ne ra to ra

pra cu ją ce go ja ko sil nik. Po nad to, mi ni mal -

ne cią głe ob cią że nie re ak to rów ty pu CAN -

DU jest znacz nie wyż sze niż re ak to rów

lek ko wod nych (oko ło 60% w po rów na niu

do 25%).

Uzu peł nie nie li sty naj bar dziej roz po -

wszech nio nych ją dro wych re ak to rów

ener ge tycz nych sta no wią re ak to ry z mo -

de ra to rem gra fi to wym chło dzo ne wo dą

lek ką (LWGR), któ re na zy wa ne są rów -

nież PTGR (Pres su re -Tu be Gra phi te Re -

ac tor). Zo sta ły one za pro jek to wa ne, zbu -

do wa ne i by ły in sta lo wa ne je dy nie w by -

łym Związ ku Ra dziec kim, pod na zwą

RBMK. Po wyż szy skrót po cho dzi od ro -

syj skie go okre śle nia: „re ak tor ka na ło wy

du żej mo cy”. Do tej ka te go rii na le ża ły re -

ak to ry elek trow ni w Czar no by lu. Tak że,

rek tor blo ku czwar te go tej elek trow ni

zbu do wa no w tech no lo gii RBMK. Spo -

śród pięt na stu jed no stek te go ty pu, cho -

ciaż obec nie nie co od no wio nych i bez -

piecz niej szych, eks plo ato wa nych w Ro sji,

na Li twie i Ukra inie, dzie więć (w tym oba

blo ki li tew skie oraz czte ry ukra iń skie) zo -

sta ło już od sta wio nych [3]. Re ak to ry

LWGR pra cu ją na dwu tlen ku wzbo ga co -

ne go ura nu znaj du ją cym się w rur kach ze

sto pu cyr ko nu. Chło dzi wem w tych re ak -

to rach jest wo da lek ka, dla któ rej do pusz -

cza się moż li wość wrze nia. Wo da tło czo -

na jest przez licz ne prze wo dy ci śnie nio we

uło żo ne w ka na łach wy drą żo nych w blo ku

gra fi tu, któ ry słu ży ja ko mo de ra tor. Wy -

mia na pa li wa w tym re ak to rze mo że się

od by wać w trak cie pra cy. Za le tą ta kie go

roz wią za nia jest moż li wość uzy ska nia du -

żej mo cy po je dyn czych jed no stek (mo cy

elek trycz nej 1500 MW lub wię cej) bez

uży cia sta lo wych zbior ni ków ci śnie nio -

wych, któ rych pro duk cja, jak wspo mnia -

no, jest bar dzo kosz tow na, trud na i pra co -

chłon na. Je go głów ną wa dą jest sła bo

kon tro lo wa ny prze pływ wo dy przez licz -

ne ka na ły. Re ak tor RBMK, po dob nie jak

BWR, ge ne ru je pa rę na sy co ną, któ ra jest
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Rys. 5. Prze krój bu dyn ku re ak to ra RBMK [4]: 1 – stos gra fi to wy, 2 – rur ki za si la ją ce ka nał pa li wo wy, 3 – rur ki
wo dy chło dzą cej re ak tor, 4 – ko mo ra roz dziel cza, 5 – awa ryj ne ru ro cią gi chło dze nia rdze nia, 6 – ru ro cią gi
po stro nie tłocz nej, 7 – głów na pom pa cyr ku la cyj na, 8 – ru ro cią gi ssaw ne, 9 – ko mo ra po stro nie tłocz nej,
10 – ru ro cią gi obej ścio we, 11 – ko mo ra ssa wa na, 12 – ru ry opa do we, 13 – rur ki do pro wa dza ją ce mie sza ni nę
wo dy i pa ry z re ak to ra do wal cza ka, 14 – ru ro cią gi pa ro we,15  – ma szy na do za ła dun ku pa li wa, 16 – wal czak

Rys. 4. Ce chy bu do wy re ak to ra ka na ło we go oraz
zbior ni ko we go [5] 1 – rdzeń re ak to ra, 2 – ze spół pa -
li wo wy, 3 – mo de ra tor, 4 – ci śnie nio we ka na ły pa li -
wo we, 5 – ko lek to ry wod ne, 6 – ci śnie nio wy zbior nik
re ak to ra



na stęp nie kie ro wa na do tur bi ny. Pa ra

po przej ściu przez re ak tor sta je się więc,

po dob nie jak w blo ku BWR, ra dio ak tyw -

na. Po nad to, jak wy ka za ła ka ta stro fa

w Czar no by lu, re ak tor LWGR skła nia się

ku po ten cjal nej nie sta bil no ści w pew nych

oko licz no ściach.

Układ tech no lo gicz ny elek trow ni z re ak -

to rem RBMK po stro nie obie gu ciepl ne go

jest zbli żo ny do re ali zo wa ne go w si łow ni

BWR (rys. 3). Ze wzglę du na kon struk cję

sa me go re ak to ra (bu do wa ka na ło wa) ina -

czej pre zen tu je się kom po zy cja bu dyn ku

głów ne go (rys. 4, rys. 5).

3. Elek trow nie ją dro we
z re ak to ra mi

chło dzo ny mi ga zem
Po za wy mie nio ny mi re ak to ra mi, w któ -

rych ge ne ro wa na ener gia prze ka zy wa -

na jest pa rze wod nej, na sy co nej na lub

lek ko prze grza nej, bu do wa ne by ły rów -

nież ener ge tycz ne blo ki ją dro we in nych

ty pów. Na le żą do nich przede wszyst kim

in sta la cje z re ak to ra mi chło dzo ny mi ga -

zem, z mo de ra to rem gra fi to wym. Kon -

struk cje ta kie roz wi ja ne by ły w Wiel kiej

Bry ta nii oraz we Fran cji. W tym ostat nim

kra ju szyb ko po rzu co no je na rzecz re ak -

to rów PWR. Roz wój tech no lo gii Ma gnox,

a na stęp nie AGR (Ad van ced Gas -co oled

Re ac tor) na stę po wał przez dłu gi czas

w Wiel kiej Bry ta nii. W pierw szych re ak -

to rach Ma gnox uży wa no zbior ni ków ci -

śnie nio wych ze sta li. Póź niej sze kon struk -

cje tych re ak to rów, jak i AGR zo sta ły wy -

po sa żo ne w po kry te sta lą zbior ni ki z be to -

nu zbro jo ne go, zin te gro wa ne z osło ną

prze ciw ra dia cyj ną w po sta ci po nad 5-me -

tro wej gru bo ści po wło ki z be to nu. Re ak -

to ry AGR ko rzy sta ją z pa li wa opar te go

na dwu tlen ku ura nu o wzbo ga ce niu oko -

ło 4%. W ro li mo de ra to ra sto so wa ny jest

gra fit. Ja ko chło dzi wo uży wa ny jest dwu -

tle nek wę gla. Ty po wa war tość tem pe ra tu -

ry ga zu chło dzą ce go na wlo cie do re ak to -

ra jest rzę du 300°C, tem pe ra tu ra wy lo to -

wa osią ga po ziom 650°C. Pa li wo w re ak -

to rach AGR wy mie niać moż na w spo sób

cią gły, moż li wa jest je go wy mia na pod

ob cią że niem. Ele men ty pa li wo we mo gą

pra co wać w rdze niu przez okres do 5 lat.

Do na pę du tur bo ze spo łów w blo kach

ener ge tycz nych z re ak to ra mi AGR, ze

wzglę du na wy so ką tem pe ra tu rę wy lo to -

wą chło dzi wa, sto su je się prze grza ną pa rę

wod ną o pa ra me trach zbli żo nych do uży -

wa nych w ener ge ty ce kon wen cjo nal nej

opar tej na pa li wach ko pal nych po cho dze -

nia or ga nicz ne go (16 MPa 535/535°C).

Cie pło od czyn ni ka chło dzą ce go do obie -

gu re ak to ro we go prze ka zy wa ne jest

w wy twor ni cy pa ry, sta no wią cej wy mien -

nik cie pła gaz/pa ra wod na. Ma my więc

w tym przy pad ku do czy nie nia z dwu obie -

go wym ukła dem tech no lo gicz nym elek -

trow ni.

Wy so ko tem pe ra tu ro we re ak to ry chło -

dzo ne ga zem (HTR, HTGR) to ko lej na ge -

ne ra cja re ak to rów ga zo wo -gra fi to wych.

Osią gnię cie wyż szej tem pe ra tu ry wy lo to -

wej uzy sku je się tu dzię ki uży ciu he lu ja ko

czyn ni ka chło dzą ce go re ak tor oraz po wle -

ka nych gra fi tem ku lek z dwu tlen kiem ura -

nu wzbo ga co ne go ja ko pa li wa. Eks pe ry -

men tal ne i pro to ty po we wer sje po wsta ły

w Wiel kiej Bry ta nii, Sta nach Zjed no czo -

nych i Niem czech, ale wszyst kie z nich by -

ły osta tecz nie wy co fy wa ne, na wet naj -

więk szy z nich, blok elek trow ni Fort St

Vra in (moc 330 MW), z pa ra me tra mi pa ry

świe żej 16.6 MPa i 538/538°C – w 1989

ro ku. Za li cza ny do tej ka te go rii re ak tor

THTR (Tho rium High -Tem pe ra tu re Re ac -

tor) pra co wał w la tach 1985–1989 w Niem -

czech. Pra cu ją uru cho mio ne w Azji re ak to -

ry tej ka te go rii: HTTR w Ja po niii – od ro -

ku 1999 oraz HTR -10 w Chi nach – od ro -

ku 2000.

Wpro wa dze nie sprę żo ne go ga zu ja ko

czyn ni ka chło dzą ce go w re ak to rze wy so -

ko tem pe ra tu ro wym stwa rza moż li wość

ulo ko wa nia re ak to ra w ro li gór ne go źró dła

cie pła w za mknię tym obie gu tur bi ny ga zo -

wej, tym sa mym po zy ska nia ener gii me -

cha nicz nej bez po śred nio w cy klu prze mian

re ali zo wa nych w obie gu pier wot nym [6].

Tech no lo gię HTGR na le ży wciąż uzna -

wać za bę dą cą w sta dium ba dań i udo sko -

na leń, choć na naj bliż szy okres za po wia da -

na jest jej ko mer cja li za cja. Nie moż na jed -

nak wciąż wy dać wią żą cej opi nii o roz wią -

za niach tech nicz nych, któ re zo sta ną spraw -

dzo ne w wy ko na niu ko mer cyj nym. Z roz -

wo jem tech no lo gii re ak to rów HTR wią za -

ne są na dzie je zwią za ne z moż li wo ścią wy -

ko rzy sta nia cie pła wy so ko tem pe ra tu ro we -

go na ce le pro ce sów tech no lo gicz nych,

w tym ze zga zo wa nia wę gla oraz pro duk cji

wo do ru. Pierw sza z nich po strze ga na jest

ja ko szcze gól nie atrak cyj na dla wa run ków

kra jo wych. Ko mer cja li za cja za po wia da na

jest dla re ak to ra wy so ko tem pe ra tu ro we go

chło dzo ne go he lem i dzia ła ją ce go w opar -

ciu o usy pa ne zło że z kul (peb ble bed re ac -

tor). Na le ży on do IV ge ne ra cji i uzna wa ny

jest za szcze gól nie bez piecz ny. Pro jekt roz -

wi ja ny jest w RPA, gdzie od 2007 ro ku po -

wsta je re ak tor tej ka te go rii o mo cy ciepl -

nej 400 MW (prze wi dy wa ny ter min uru -

cho mie nia w ro ku 2012).

4. Elek trow nie ją dro we
z re ak to ra mi pręd ki mi

(po wie la ją cy mi)
Re ak to ry po wie la ją ce dzia ła ją w opar ciu

o re ak cje roz sz cze pie nia wy wo ły wa ne

w głów nej mie rze przez neu tro ny w za kre -

sie ener gii 50–100 keV – neu tro ny pręd kie.

W sto sun ku do tej tech no lo gii re ak to ro wej

uży wa na jest na zwa Fast Bre eder Re ac tor

(FBR). We wcze śniej szych fa zach roz wo ju

ener ge ty ki ją dro wej zbu do wa no zna czą cą

licz bę re ak to rów pręd kich. Pierw szy

z nich, EBR -1, zo stał uru cho mio ny w USA

już w ro ku 1951. W la tach 70-tych zbu do -

wa no sze reg elek trow ni trak to wa nych ja ko

pi lo to we (kla sa mo cy 250 MW). We Fran -

cji, obok pro jek tu Phe nix, zbu do wa no

i uru cho mio no naj więk szy blok elek trow ni

z re ak to rem pręd kim (Su per Phe nix). Moc

elek trow ni wy no si ła 1200 MW, moc ciepl -

na rdze nia wy no si ła 3000 MW. Uru cho -

mie nie na stą pi ło w ro ku 1985. Pro jek ty

z te go za kre su re ali zo wa no rów nież

w Wiel kiej Bry ta nii, Związ ku Ra dziec kim,

Niem czech, Ja po nii oraz In diach. Re zy -

gna cja z bu do wy ame ry kań skiej elek trow -

ni Clinch Ri ver na stą pi ła w ra mach szo ku

po awa rii re ak to ra w elek trow ni Three Mi -

le Is land.

Wpro wa dze nie mo de ra to ra do te go ty pu

re ak to ra oka zu je się nie ko rzyst ne, gdyż

zmniej sza licz bę neu tro nów pręd kich nie -

zbęd nych do je go pra cy. Uza sad nia to odej -

ście od wo dy ja ko chło dzi wa gdyż wo dór,

ja ko jej skład nik, czę ścio wo po chła nia neu -

tro ny. Wo da po wo du je rów nież spo wal nia -

nie neu tro nów. Ja ko chło dzi wo w tym ty pie

re ak to rów sto su je się cie kłe me ta le, przede

wszyst kim sód. Stąd uży wa na na zwa

LMFBR od Li qu id Me tal Fast Bre eder Re -

ac tor – re ak tor pręd ki po wie la ją cy chło -

dzo ny cie kłym me ta lem.
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Rys. 6. Sche mat tur bi ny ga zo wej w ukła dzie za -
mknię tym: S – sprę żar ka, T – tur bi na, G – prąd ni ca,
WT – wy so ko tem pe ra tu ro wy wy mien nik cie pła
(na przy kład re ak tor HTR), NT – ni sko tem pe ra tu ro wy
wy mien nik cie pła (chłod ni ca)



Sód bar dzo sku tecz nie od pro wa dza cie -

pło. Ce chu je się wy so ką tem pe ra tu rą wrze -

nia – 883ºC. Po zwa la to na unik nię cie sto -

so wa nia zbior ni ków ci śnie nio wych. Więk -

szość re ak to rów ty pu FBR, mia ła kon struk -

cję ba se no wą. Rdzeń i ele men ty ukła du

chło dzą ce go za nu rzo ne są w zbior ni ku du -

żych roz mia rów, wy peł nio nym cie kłym so -

dem. Ta ką kon struk cję ma ją naj więk sze ze

zbu do wa nych re ak to rów (Su per Phe nix we

Fran cji oraz BN -600 w Ro sji). W al ter na -

tyw nie sto so wa nej kon struk cji pę tlo wej

ele men ty obie gu pier wot ne go zo sta ją ulo -

ko wa ne w od ręb nych zbior ni kach. Wy so ka

tem pe ra tu ra so du sprzy ja moż li wo ści uzy -

ska nia wy so kiej spraw no ści ter mo dy na -

micz nej.

Sto so wa nie so du ma rów nież wa dy.

W re ak to rze na stę pu je ak ty wa cja pro mie -

nio twór cze go izo to pu 24Na. In ną, bar dzo

po waż ną wa dą so du jest je go ła two pal ność

oraz gwał tow na re ak cja z wo dą, za gra ża ją -

ca eks plo zją w przy pad ku po wsta nia nie -

szczel no ści w wy twor ni cy pa ry. Aby więc

od izo lo wać obieg pier wot ny re ak to ro wy

od pa ro we go sto su je się po śred ni obieg so -

do wy (rys. 7). Eli mi nu je się tą dro gą za gro -

że nie roz prze strze nie nia ak tyw ne go so du

w przy pad ku je go kon tak tu z czyn ni kiem

ro bo czym obie gu wod no -pa ro we go. Ze

wzglę du na tem pe ra tu rę top nie nia so du

wy no szą cą 98ºC urzą dze nia obu obie gów

so do wych elek trow ni LMFBR mu szą być

pod grze wa ne w sy tu acjach za gra ża ją cych

schło dze niu in sta la cji (na przy kład w trak -

cie od sta wie nia). 

Pa li wem w re ak to rach FBR jest z re gu ły

dwu tle nek ura nu o sto sun ko wo du żym

stop niu wzbo ga ce nia (15–75%). Dzię ki te -

mu wzbo ga ce niu, osią ga ne gę sto ści mo cy

we wnątrz re ak to ra są wy so kie) – do 700

kW/dm3. Rdzeń re ak to ra o mo cy rzę du

1000 MW ma śred ni cę oko ło 1.5 m i wy so -

kość ok. 1 m. Ma ły roz miar rdze nia prze -

kła da się na cien kie ele men ty pa li wo we

(tzw. szpil ki pa li wo we), o śred ni cy ze -

wnętrz nej rzę du 6–8 mm. Je den ele ment

pa li wo wy (ka se ta) skła da się ze stu kil ku -

dzie się ciu szpi lek. Cen tral na część rdze nia

oto czo na jest w re ak to rach po wie la ją cych

płasz czem za wie ra ją cym ma te riał pa li wo -

rod ny, z któ re go po wsta je świe że pa li wo

tj. 239Pu z 238U. Plu ton sta no wić mo że pa li -

wo dla na stęp nej gru py re ak to rów, ale sta -

no wi tak że ma te riał stra te gicz ny przy dat ny

dla ce lów mi li tar nych.

Re ak to ry chło dzo ne cie kły mi me ta la mi

zna la zły swo je za sto so wa nia w na pę dach

okrę to wych – ło dzi pod wod nych. Do chło -

dze nia uży wa ne są w tym przy pad ku eu tek -

ty ki oło wiu i bi zmu tu. Tech no lo gia re ak to -

rów pręd kich po wie la ją cych nie mo że być

obec nie uzna na za opa no wa ną w ener ge ty -

ce. Mi mo że we Fran cji po wstał obiekt

w peł nej ska li tech nicz nej (Su per Phe nix),

w wy ni ku bie żą cych trud no ści, w tym z ak -

cep ta cją spo łecz ną (pro te sty lud no ści),

zde cy do wa no się na wy łą cze nie go w ro -

ku 1997.

Pod su mo wa nie
Zgod nie z za ło że nia mi Po li ty ki Ener ge -

tycz nej Pol ski [1] po win ny zo stać uru -

cho mio ne w Pol sce 3 blo ki ją dro we, od -

po wied nio w la tach 2020, 2024 oraz

2028, każ dy o mo cy oko ło 1600 MW.

Obec nie moż na już uznać za pew ne, że

przy naj mniej pierw szy z tych blo ków nie

zo sta nie uru cho mio ny w prze wi dy wa nym

ter mi nie. 

W roz pa try wa nym ho ry zon cie cza so -

wym nie moż na ocze ki wać po waż ne go za -

an ga żo wa nia Pol ski we wła sne pra ce

nad roz wi ja niem wy bra nej tech no lo gii re -

ak to ro wej. Je dy ną moż li wość sta no wi za -

kup spraw dzo nej tech no lo gii ofe ro wa nej

na ryn ku. Naj bar dziej praw do po dob nym

wy bo rem jest blok z re ak to ra mi PWR lub

BWR, z uwa gi na naj więk sze roz po -

wszech nie nie, stan roz wo ju i po ziom zdo -

by tych w świe cie do świad czeń eks plo ata -

cyj nych. Ofer ta in sta la cji dzia ła ją cych we -

dług tych tech no lo gii jest moż li wa do po -

zy ska nia z kil ku źró deł. W grę wcho dzą,

ja ko kra je po cho dze nia, na przy kład USA,

Fran cja, Ja po nia tak że Ro sja i Ko rea. W tej

dzie dzi nie po tę gą sta ją się rów nież Chi ny

– naj więk szy plac bu do wy elek trow ni ją -

dro wych na świe cie. W 2010 bu do wa no

w Chi nach 25 re ak to rów, ko lej nych 50 by -

ło w za awan so wa nym sta dium pro jek to -

wa nia.

Sta ran ne mu roz po zna niu w kra ju wła -

sno ści, sta nu za awan so wa nia i sta nu bez -

pie czeń stwa tych dwóch tech no lo gii na le ży

w bli skiej przy szło ści po świę cić naj wię cej

uwa gi. Każ da z nich by ła do sko na lo na

i roz wi ja na. Na ry nek wpro wa dza no ko lej -

ne ge ne ra cje re ak to rów. W chwi li obec nej

jest to ge ne ra cja 3+. Głów ną uwa gę w roz -

wo ju tech no lo gii re ak to ro wych po świę co -

no za gad nie niom nie za wod no ści i bez pie -

czeń stwa, w szcze gól no ści bier ne go. Nie -

do ce nia nym przez nie któ rych de cy den tów

aspek tem oka za ła się spra wa ak cep ta cji

spo łecz nej dla in we sty cji w elek trow nię ją -

dro wą. 
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Rys. 7. Sche mat pod sta wo we go ukła du tech no lo gicz ne go elek trow ni ją dro wej z re ak to rem pręd kim po wie -
la ją cym, chło dzo nym cie kłym me ta lem
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