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• Czy pol ską elek tro ener ge ty kę cze ka to, co te le wi zję ana lo go -
wą, czy li switch -off?

– Pol ska ener ge ty ka nie stoi w miej scu tyl ko ca ły czas się roz wi -
ja. Po wsta ją no we blo ki ener ge tycz ne, re mon to wa ne są te, któ re
funk cjo nu ją na ryn ku już od ja kie goś cza su. Zda je my so bie spra -
wę, że za po trze bo wa nie na ener gię elek trycz ną jest du że, dla te go
po trze bu je my od po wied nio zbi lan so wa ne go mik su ener ge tycz ne -
go, któ ry za pew ni kra jo wi bez pie czeń stwo ener ge tycz ne i sta bil ne
do sta wy ener gii od bior com. 

Dzię ki przy go to wy wa nym re gu la cjom praw nym chce my m.in.
do pu ścić moż li wość wy twa rza nia ener gii na wła sne po trze by, ko -
rzy sta jąc m.in. z lo kal nych za so bów. W pla nach ma my też bu do wę
elek trow ni ją dro wej oraz za sto so wa nie czy stych tech no lo gii wę -
glo wych. Po nad to bu du je my in ter ko nek to ry, któ re zwięk szą do -
stęp do eu ro pej skie go ryn ku ener gii.
• Cze go do ty czą te re gu la cje?
– Chce my stwo rzyć sta bil ne i dłu go fa lo we roz wią za nia wspie ra -

ją ce ener ge ty kę. Ze bra li śmy je w tzw. „Trój pa ku ener ge tycz nym”,
w skład któ re go wej dzie pra wo ga zo we, ener ge tycz ne i usta wa o od -
na wial nych źró dłach ener gii. Prze ana li zo wa li śmy już uwa gi zgło -
szo ne w trak cie pro ce su kon sul ta cji mię dzy re sor to wych i spo łecz -
nych. Koń czy my pra ce nad osta tecz nym kształ tem do ku men tów.

W Pra wie ener ge tycz nym pro po nu je my roz wią za nia pro kon su -
menc kie, ta kie jak np. po moc dla tzw. od bior ców wraż li wych. Za -
war li śmy w nim rów nież wie le kwe stii po rząd ku ją cych dzia łal ność
w ener ge ty ce, np. cer ty fi ka cja ope ra to ra sys te mu prze sy ło we go.
Pro po nu je my też prze dłu że nie wspar cia wy twa rza nia ener gii elek -
trycz nej w ko ge ne ra cji oraz moż li wość funk cjo no wa nia za mknię -
tych sys te mów dys try bu cyj nych.

W pro jek cie usta wy o OZE z ko lei za pi sa li śmy m.in. nie zmien -
ne za sa dy po mo cy dla in sta la cji ze źró deł od na wial nych oraz za -
cho wa li śmy do tych cza so wy sys tem wspar cia dla już dzia ła ją cych
urzą dzeń. Pla nu je my tak że wpro wa dzić sys tem cen gwa ran to wa -
nych dla wy bra nych tech no lo gii wy twa rza nia ener gii elek trycz nej
lub cie pła w mi kro i ma łych in sta la cjach OZE.

Na szym prio ry te tem jest tak że za pew nie nie roz wo ju ryn ku ga zu
ziem ne go oraz bez pie czeń stwa je go do staw. Dla te go w pro jek cie
pra wa ga zo we go umie ści li śmy m.in. za sa dy do ty czą ce do staw dla
od bior ców chro nio nych, moż li wość wspar cia dla od bior cy wraż li -
we go ga zu ziem ne go oraz ure gu lo wa nie za sad roz bu do wy sys te mu
prze sy ło we go i dys try bu cyj ne go. 

Pra cu je my rów nież nad pro jek tem usta wy o ko ry ta rzach prze sy -
ło wych. Za kła da ona m.in. wpro wa dze nie uła twień dla przed się -
bior ców prze sy ło wych w za kre sie pro wa dze nia in we sty cji in fra -
struk tu ral nych. Po nad to prze wi du je roz wią za nie kwe stii tzw. za -
szło ści czy li ure gu lo wa nia pra wa do nie ru cho mo ści, na któ rych już
znaj du ją się urzą dze nia ener ge tycz ne.
• Dla cze go re sort re zy gnu je ze wspie ra nia współ spa la nia bio -

ma sy?

– Chce my tę tech no lo gię stop nio wo za stę po wać in ny mi, bar -
dziej in no wa cyj ny mi ro dza ja mi od na wial nych źró deł. Sta ra my się
o wa run ki dla ła twiej sze go sfi nan so wa nia pro gra mu od two rze nia
i bu do wy no wych mo cy wy twór czych, któ re po zwo lą na sta bil ną
pra cę Kra jo we go Sys te mu Elek tro ener ge tycz ne go. Do 2020 r.
wspar cie dla tech no lo gii współ spa la nia zo sta nie cał ko wi cie wy co -
fa ne. Tym sa mym sys tem zie lo nych cer ty fi ka tów za pro po no wa ny
w no wej usta wie wpro wa dzi więk szą przej rzy stość wspar cia i za -
pew ni roz wój no wo cze śniej szych roz wią zań w za kre sie OZE.
• A czym jesz cze pro du cen tów i od bior ców za sko czą te usta wy?
– Przed się bior com pro po nu je my ta kie uła twie nia, jak: prze dłu -

że nie wspar cia wy twa rza nia ener gii elek trycz nej w wy so ko spraw -
nej ko ge ne ra cji i sko re lo wa nie go z sys te mem han dlu upraw nie nia -
mi do emi sji CO

2
. Po nad to moż li we bę dzie funk cjo no wa nie za -

mknię tych sys te mów dys try bu cyj nych.
Chce my tak że wpro wa dzić obo wią zek uzy ska nia przez ope ra to -

ra sys te mu prze sy ło we go elek tro ener ge tycz ne go cer ty fi ka tu, któ ry
po twier dzi speł nia nie przez nie go kry te riów nie za leż no ści (to sa -
mo jest w pra wie ga zo wym). Ope ra tor sys te mu bę dzie mu siał też
opra co wać i za wrzeć z przed się bior stwem ener ge tycz nym, zaj mu -
ją cym się ob ro tem ener gią elek trycz ną na da nym ob sza rze, tzw. ge -
ne ral ną umo wę dys try bu cy ji. No wo ścią jest też utwo rze nie cen -
tral ne go zbio ru in for ma cji po mia ro wych oraz pro wa dzą ce go go
ope ra to ra wraz z sys te mem ta ry fo wa nia i kon tro li.

W za kre sie pra wa ga zo we go pro po nu je my np. kon ce sję na
sprze daż ga zu ziem ne go, ure gu lo wa nie za sad roz wo ju sys te mu
prze sy ło we go i dys try bu cyj ne go, wpro wa dze nie me to do lo gii kal -
ku la cji cen ga zu ziem ne go dla od bior ców prze my sło wych oraz
sys tem bez pie czeń stwa do staw ga zu ziem ne go.
• Co z efek tyw no ścią ener ge tycz ną, gdyż re ali za cja przy ję tej

w kwiet niu ub. r. usta wy – ze wzglę du na okre ślo ny w niej ho ry -
zont cza so wy (roz licz nie na stą pi w mar cu 2016 r.) – mo że być za -
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Trójpak energetyczny
i weto w Luksemburgu

– Jestem spokojny o polską elektroenergetykę,
chociaż nadal mamy wiele do zrobienia w tym

sektorze – mówi TOMASZ TOMCZYKIEWICZ,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki,

w rozmowie z Jerzym Bojanowiczem.
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gro żo na? Po nad to, bez roz po rzą dzeń wy ko naw czych, usta wa jest
„ak tyw na” tyl ko po stro nie zbie ra ją cych pie nią dze od sprze daw -
ców ener gii i jej od bior ców, a prze cież te pie nią dze moż na by prze -
zna czyć na po pra wę efek tyw no ści, czy li na in we sty cje.

– Za le ży nam, że by te roz po rzą dze nia, a więc do ty czą ce sys te mu
bia łych cer ty fi ka tów jak naj szyb ciej we szły w ży cie. Efek tyw ność
ener ge tycz na to naj lep sze na rzę dzie do re duk cji emi sji CO

2
. Przy -

po mnę, że 17 kwiet nia 2012 r. Ra da Mi ni strów przy ję ła do ku ment
Mi ni ster stwa Go spo dar ki „Dru gi Kra jo wy Plan Dzia łań do ty czą cy
efek tyw no ści ener ge tycz nej w Pol sce”. Jest on skie ro wa ny przede
wszyst kim do koń co wych od bior ców ener gii elek trycz nej, a więc
ku pu ją cych ener gię na uży tek wła sny oraz przed się biorstw ener ge -
tycz nych. Głów nym środ kiem słu żą cym po pra wie efek tyw no ści
ener ge tycz nej bę dzie m.in. sys tem bia łych cer ty fi ka tów, któ ry ma
wspie rać in we sty cje w przed się wzię cia ener go osz częd ne (mo der -
ni za cja bu dyn ków, lo kal nych sie ci cie płow ni czych i źró deł cie pła,
izo la cja in sta la cji prze my sło wych oraz od zysk ener gii w pro ce sach
prze my sło wych). Re ali za cję pro jek tów efek tyw ne go wy ko rzy sta -
nia ener gii wspie rać bę dzie – ad re so wa ny głów nie do sek to ra bu -
dyn ków miesz kal nych – Fun dusz Ter mo mo der ni za cji i Re mon tów,
któ ry w 2011 r. z bu dże tu pań stwa otrzy mał 200 mln zł. W ko lej -
nych la tach kwo ta ta zo sta nie utrzy ma na na zbli żo nym po zio mie,
o ile po zwo lą na to uwa run ko wa nia bu dże to we.

Do dam, iż 12 czerw ca 2012 r. Ra da Mi ni strów przy ję ła, przy go -
to wa ną w Mi ni ster stwie Go spo dar ki, usta wę o obo wiąz kach w za -
kre sie in for mo wa nia o zu ży ciu ener gii przez pro duk ty wy ko rzy -
stu ją ce ener gię, któ ra jest wy peł nie niem po sta no wień dy rek ty -
wy 2010/30/WE Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z 19 ma ja
2010 r. Usta wa okre śla szcze gó ło we obo wiąz ki dys try bu to rów
i do staw ców sprzę tu w za kre sie in for mo wa nia kon su men tów
o rocz nym zu ży ciu ener gii (w kWh) przez wszyst kie wy ro by wy -
ko rzy stu ją ce ener gię. Do tąd ta kie in for ma cje za miesz cza ne by ły
tyl ko na sprzę cie go spo dar stwa do mo we go (pral ki, zmy war ki
do na czyń czy lo dów ki). Zgod nie z no wą usta wą po wsta nie rów -
nież sys tem kon tro li pra wi dło we go ety kie to wa nia pro duk tów. Or -
ga nem mo ni to ru ją cym bę dzie Pre zes Urzę du Ochro ny Kon ku ren -
cji i Kon su men tów, a funk cje kon tro l ne zo sta ną po wie rzo ne wo je -
wódz kim in spek to rom In spek cji Han dlo wej oraz Pre ze so wi Urzę -
du Ko mu ni ka cji Elek tro nicz nej. 

Ostat nio Ra da Mi ni strów przy ję ła rów nież nasz pro jekt do ty czą -
cy znie sie nia wy mo gów od no śnie do uzy ska nia upraw nień au dy to -
ra efek tyw no ści ener ge tycz nej.
• A co z de ro go cja mi dla elek trow ni, któ rych pla ny bu do wy in -

we sto rzy zgło si li przed koń cem 2008 r.?
• Tzw. wnio sek de ro ga cyj ny, czy li o przy dział bez płat nych

upraw nień do emi sji ga zów cie plar nia nych na la ta 2013–2020
na mo der ni za cję wy twa rza nia ener gii elek trycz nej, zo stał zło żo ny
w Ko mi sji Eu ro pej skiej we wrze śniu 2011 r., któ ra w grud niu
2011 r. po pro si ła o przed sta wie nie do dat ko wych wy ja śnień. Od po -
wiedź zo sta ła prze ka za na w stycz niu 2012 r. Te raz KE ma pół ro -
ku na wy da nie de cy zji. Uwa żam, że de ro ga cja zo sta nie nam przy -
zna na. Jed nym z klu czo wych za ło żeń umoż li wia ją cych zgo dę Pol -
ski na przy ję cie no wej dy rek ty wy o sys te mie han dlu upraw nie nia -
mi do emi sji (dy rek ty wy ETS), by ło osią gnię cie kom pro mi su
umoż li wia ją ce go nam sze ro ki za kres za sto so wa nia okre su przej -
ścio we go dla ener ge ty ki w od nie sie niu do ko niecz no ści za ku -
pu 100% upraw nień do emi sji na au kcjach.
• 15 grud nia 2011 r. Ko mi sja Eu ro pej ska opu bli ko wa ła Plan

dzia łań w za kre sie ener gii do ro ku 2050 (Ma pa dro go wa ener -

gia 2050 – ER M2050). 15 czerw ca br., na po sie dze niu Ra dy UE
ds. Trans por tu, Te le ko mu ni ka cji i Ener gii, w któ rym uczest ni czy -
li mi ni stro wie ds. ener gii, Pol ska zgło si ła we to wo bec przed sta -
wio ne go pro jek tu Kon klu zji Ra dy UE.

– Am bi cją pre zy den cji duń skiej by ło za koń cze nie dys ku sji
nad do ku men tem, a tak że przy ję cie dy rek ty wy o efek tyw no ści
ener ge tycz nej. Roz wią za nia za war te w „Ener ge tycz nej ma pie
dro go wej 2050” są dla nas bar dzo nie ko rzyst ne. Przy po mnę, że
w 2030 r. zo bo wią zu je ona pań stwa UE do re duk cji emi sji
o 40%, w 2040 r. – o 60%, a w 2050 r. – o 80% w po rów na niu
z 1990 r.

Oma wia ny pod czas po sie dze nia Ra dy TTE w Luk sem bur gu
do ku ment był zde cy do wa nie ła god niej szy w po rów na niu
z przed sta wio nym w grud niu 2011 r. Usu nię to z nie go „ka mie nie
mi lo we”, któ re wy zna cza ły krót ko okre so we ter mi ny zwią za ne
z re duk cją emi sji. Po zo sta ło jed nak wie le klu czo wych spraw,
któ re nie po zwo li ły nam przy jąć kon klu zji. Obec ne za pi sy mo gą
tak że na kła dać na nas no we ce le zwią za ne z ener ge ty ką ni sko -
emi syj ną.

Po nad to chcie li śmy jesz cze bar dziej uszcze gó ło wić zna cze nie
sło wa de kar bo ni za cja, gdyż oba wia li śmy się, że póź niej mo że
dojść do spo ru o je go in ter pre ta cję. Sta ra li śmy się, aby w żad nej in -
ter pre ta cji nie ozna cza ło ono wy eli mi no wa nia wę gla z mik su ener -
ge tycz ne go, jak rów nież te go, że nie bę dzie moż na pro du ko wać
ener gii z wę gla ka mien ne go i bru nat ne go czy też z ga zu. Ko lej -
nym, waż nym ele men tem, by ła pro po zy cja włą cze nia de kar bo ni -
za cji do glo bal ne go po ro zu mie nia. Uwa ża my, że sta wia nie dal -
szych ce lów kli ma tycz nych bez świa to we go po ro zu mie nia do pro -
wa dzi do osła bie nia kon ku ren cyj no ści Eu ro py, któ ra dzi siaj od po -
wia da tyl ko za 11% świa to wej emi sji CO

2
. Tak więc na wet bar dzo

re stryk cyj ne jej ob ni że nie nie wpły nie zna czą co na glo bal ną re duk -
cję. Nie ste ty, żad ne z państw UE nie sta wia tak ostro tych spraw
jak Pol ska. 

Z do ku men tu znik nę ło łą cze nie po li ty ki ener ge tycz nej z po li ty -
ką kli ma tycz ną. Za rów no w pra cach nad dy rek ty wą o efek tyw no -
ści ener ge tycz nej (a przy obec nych za pi sach w każ dej chwi li moż -
li wa jest zmia na wiel ko ści upraw nień do emi sji), jak i w kon klu -
zjach, po ja wi ła się pró ba da nia Ko mi sji Eu ro pej skiej moż li wości
wy co fy wa nia z ryn ku czę ści upraw nień do emi sji. Uwa ża my, że
han del emi sja mi wi nien od by wać się na wa run kach ryn ko wych.
Wszel ka in ge ren cja w ilość emi sji jest dzia ła niem ad mi ni stra cyj -
nym, na któ re nie mo że my się zgo dzić. 

Mie li śmy na dzie ję, że uda się jed nak wy pra co wać wspól ne sta -
no wi sko, nie ste ty, nie po wio dło się to.
• Con nie He de ga ard, unij na ko mi sarz ds. kli ma tu, oświad czy -

ła, że pol skie we to nie po wstrzy ma Eu ro py przed prze cho dze niem
do go spo dar ki ni sko emi syj nej. A sko ro 26 państw UE wy raź nie
we zwa ło Ko mi sję Eu ro pej ską do dal szej pra cy, to tak bę dzie. I za -
de kla ro wa ła, że znaj dzie spo sób na obej ście we ta!

– Na sze go we ta nie da się obejść. To li cen cja po eti ca, gdyż moż -
na dzia łać tyl ko w ra mach obo wią zu ją cych prze pi sów praw nych.
W Pol sce ma my wspól ne po glą dy od no śnie po li ty ki ener ge tycz nej,
gdy za gra ni cą ma ją z tym pro ble my. W Niem czech nie ma przy -
zwo le nia dla ato mu. I mi mo iż ocze ki wa nia opi nii pu blicz nej są
nie ra cjo nal ne eko no micz nie, po li ty cy nie za mie rza ją jej prze ko ny -
wać do zmia ny po glą dów. 

Na szczę ście nie za leż ność i bez pie czeń stwo ener ge tycz ne są dla
każ de go Po la ka ta ki mi wa lo ra mi, że są w sta nie znieść bu do wę
elek trow ni ją dro wej, czy wy do by wa nie ga zu łup ko we go, cze go
chce za bro nić KE.
• Dzię ku ję za roz mo wę.
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• Pa nie Am ba sa do rze, Niem cy na le żą
do gro na naj bar dziej uprze my sło wio nych
i wpły wo wych państw świa ta (G8). Jak są
za spa ka ja ne po trze by ener ge tycz ne kra ju?
Ja kie są obec nie głów ne źró dła ener gii dla
nie miec kiej go spo dar ki?

– Źró dła ener gii są w Niem czech bar dzo
zdy wer sy fi ko wa ne; ener gia pier wot na po -
cho dzi z wie lu róż nych źró deł. Po nad jed -
ną trze cią sta no wi olej mi ne ral ny zaj mu jąc
pierw sze miej sce, po nim na stę pu ją gaz
ziem ny z udzia łem 20 pro cent i wę giel ka -
mien ny z udzia łe m 12,5 pro cent, a po tem
ko lej no wę giel bru nat ny, ener gia ją dro wa
i źró dła od na wial ne. Ak tu al nie za cho dzą
jed nak wiel kie zmia ny. Od cho dzi się od
wy do by cia ro dzi me go wę gla ka mien ne go.
Do 2022 ro ku Niem cy cał ko wi cie zre zy -
gnu ją z ener gii ją dro wej, a de cy zja ta spo -
ty ka się z du żym po par ciem spo łecz nym
– przede wszyst kim od cza su ka ta stro fy
w Fu ku shi mie.

Jed no cze śnie Niem cy mu szą szu kać in -
nych źró deł ener gii dla swo jej wy so ko
uprze my sło wio nej go spo dar ki. Ten pro ces
zmian to czy się szyb ko i już po cią gnął
za so bą dy na micz ny roz wój przy ja znych
dla śro do wi ska, od na wial nych źró deł ener -
gii. Cie ka we jest przy tym, że ro la od na -
wial nych źró deł ener gii ro śnie nie tyl ko
w zu ży ciu ener gii pier wot nej, lecz tak że
przy wy twa rza niu ener gii elek trycz nej.
I tak Niem cy pro du ku ją jed ną pią tą ener gii
elek trycz nej ze źró deł od na wial nych.
Zwrot w ener ge ty ce co raz wię cej firm nie -
miec kich po strze ga ja ko szan sę dla roz wo -
ju, pro duk cji i sprze da ży tech no lo gii wy -
twa rza nia ener gii ze źró deł od na wial nych.
Od no szę wra że nie, że są tym za in te re so -
wa ne rów nież i pol skie przed się bior stwa.
Re asu mu jąc moż na stwier dzić, że osta -
tecz nie ko rzy sta nie z od na wial nych źró deł
ener gii nie jest kwe stią świa to po glą du, po -
nie waż na „zie lo nej go spo dar ce” moż na

za ro bić pie nią dze. Do niej na le ży przy -
szłość.
• Jak po strze ga Pan Am ba sa dor moż li -

wo ści współ pra cy pol sko -nie miec kiej
na po lu ener ge ty ki i po wią za nych z nią
branż?

– Waż ną dzie dzi ną moż li wej współ pra -
cy jest pod nie sie nie efek tyw no ści ener ge -
tycz nej. Po ten cjał tkwi przede wszyst kim
w bu dow nic twie – każ dy lo ka tor i każ dy
wła ści ciel miesz ka nia mo że oszczę dzić
bar dzo wie le ener gii przez po lep sze nie
izo la cji ter micz nej. Ob ni ża to emi sję szko -
dli wych sub stan cji i oszczę dza nasz port -
fel – zmia na kli ma tu po ka że bo wiem fa tal -
ne skut ki w cią gu lat i dzie się cio le ci –
a mie sięcz ny ra chu nek za ogrze wa nie od -
czu wa my na tych miast. Opła cal ność ko -
niecz nych in we sty cji wi dać już czę sto na -
wet w krót kim cza sie. Na sze kra je mo gą
wy mie niać tu know -how i do świad cze nia.
To do ty czy rów nież dzie dzi ny trans por tu
i ko mu ni ka cji oraz tak zwa nych „smart
grids” – in te li gent nych sie ci ener ge tycz -
nych, któ re pro wa dzą do zmniej sze nia
strat prze sy ło wych.

Ogrom ny po ten cjał współ pra cy mię dzy
oby dwo ma kra ja mi do strze gam w dzie dzi -
nie od na wial nych źró deł ener gii, zwłasz -
cza w dzie dzi nie mor skiej ener ge ty ki wia -
tro wej, ale rów nież w dzie dzi nie bu do wy
wy so ko wy daj nych elek trow ni ga zo wych
i wę glo wych. Pol ska i Niem cy ra zem są
rów nież sil niej sze w dzie dzi nie ba dań na -
uko wych i roz wo ju – na przy kład w za kre -
sie tech no lo gii ma ga zy no wa nia ener gii,
czy stych tech no lo gii wę glo wych lub bio -
pa liw.
• Czy Niem cy są za in te re so wa ne współ -

pra cą z Pol ską w dzie dzi nie po szu ki wań
i wy do by cia ga zu łup ko we go?

– Każ dy kraj mu si sam okre ślić opty mal -
ny dla sie bie „miks ener ge tycz ny”. Sza nu -
je my fakt, że Pol ska do strze ga w ga zie łup -

ko wym jed ną z dróg zwięk sze nia dy wer sy -
fi ka cji ener ge tycz nej. Niem cy ma ją rów -
nież du że po kła dy, ale obec nie nie prze wi -
du je my eks plo ata cji ga zu łup ko we go.
Uwa ża się, że zbyt wiel kim pro ble mem by -
ły by ob cią że nia dla śro do wi ska. Nie ucier -
pi na tym na tu ral nie współ pra ca mię dzy
przed się bior stwa mi na szych kra jów przy
eks plo ra cji złóż.
• W ja kich dzie dzi nach ener ge ty ki

Niem cy dys po nu ją naj więk szym do świad -
cze niem i wie dzą?

– Wie le przed się biorstw nie miec kich od -
gry wa wio dą cą ro lę w dzie dzi nie roz wo ju
i za sto so wa nia no wo cze snych tech no lo gii
w ener ge ty ce. Trud no je wszyst kie wy li -
czać, gdyż tak bar dzo są róż no rod ne. Ja ko
kil ka przy kła dów mo gły by po słu żyć tech -
no lo gie kon wen cjo nal nych elek trow ni (ko -
tły, tur bi ny itd.), tech ni ka ste ro wa nia i re -
gu la cji, od na wial ne źró dła ener gii, wy daj -
ność ener ge tycz na (oświe tle nie, mo der ni -
za cja ter micz na, do my pa syw ne itd.), ale
tak że roz bu do wa i eks plo ata cja sie ci.
Oprócz du żych firm dys po nu ją cych wy so -
kim bu dże tem prze zna czo nym na ba da nia,
w Niem czech ist nie je rów nież bar dzo wie -
le mniej szych przed się biorstw, zaj mu ją -
cych ryn ki ni szo we, na któ rych są jed nak
wio dą ce w ska li glo bal nej.
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Energetyka
nowoczesnych technologii

Wywiad z Jego Ekscelencją

Panem RÜDIGEREM FREIHERR von FRITSCHEM,

Ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec

w Polsce



• Czy Niem cy w przy szło ści rze czy wi ście za mie rza ją cał ko wi cie
zre zy gno wać z ener ge ty ki ją dro wej? Je śli tak, to ja kie jest uza -
sad nie nie tej de cy zji? Ja kie w jej miej sce bę dą roz wi ja ne źró dła
ener gii?

– De cy zja o re zy gna cji z ener ge ty ki ją dro wej za pa dła. Głów nym
po wo dem jest fakt, że nie moż na ni gdy wy klu czyć reszt ko we go ry -
zy ka awa rii. Przy kład Fu ku shi my w Ja po nii, kra ju za awan so wa -
nych tech no lo gii uświa do mił, że nie da się cał ko wi cie wy eli mi no -
wać błęd nych ocen i awa rii tech nicz nych. Zaj mu ją ca się tą spra wą
ko mi sja par la men tu ja poń skie go uzna ła, że za wiódł wła śnie czyn -
nik ludz ki, co by ło głów ną przy czy ną ka ta stro fy. Nie miec kie elek -
trow nie ją dro we, we dług mię dzy na ro do wych stan dar dów, na le ży
oce nić ja ko bez piecz ne. Ale rów nież i mi ni mal ne reszt ko we ry zy ko
mo że do pro wa dzić do eks tre mal nych za gro żeń dla ży cia i zdro wia
lud no ści oraz do eks tre mal nie wy so kich kosz tów szkód po wsta łych
w na stęp stwie tych za gro żeń dla go spo dar ki ca łe go kra ju.

Do te go do cho dzi fakt, że bu do wa elek trow ni ją dro wych jest
nie zwy kle dro ga, po za tym uran nie jest pa li wem nie wy czer pal -
nym oraz, co szcze gól nie istot ne, cał ko wi cie nie wy ja śnio na jest
w ska li glo bal nej kwe stia tak zwa ne go osta tecz ne go skła do wa nia
od pa dów ra dio ak tyw nych, co ro bić z ty mi w naj wyż szym stop niu
ra dio ak tyw ny mi od pa da mi.

Ener gię pro du ko wa ną obec nie w elek trow niach ją dro wych za -
stą pi „miks ener ge tycz ny” opie ra ją cy się na in ten syw nym roz wo -
ju ener gii od na wial nych i bu do wie elek trow ni wy ko rzy stu ją cych
pa li wa ko pal ne. W tym ostat nim przy pad ku waż ne jest dla nas
osią gnię cie znacz nie wyż szej wy daj no ści ener ge tycz nej niż do tej
po ry oraz moż li wo ści ko rzy sta nia z mię dzy na ro do we go po łą cze -
nia sie ci ener ge tycz nych – a dzię ki te mu moż li wo ści wy ko rzy sta -
nia na przy kład ener gii sło necz nej Afry ki Pół noc nej. Ener gie od na -
wial ne bę dą sta no wić głów ną część „mik su ener ge tycz ne go” przy -
szło ści. Lecz tak sa mo waż ne jest, że by w przy szło ści zmniej szyć
zu ży cie ener gii – przede wszyst kim dzię ki więk szej wy daj no ści
ener ge tycz nej.
• Dzię ku ję bar dzo za roz mo wę

Roz ma wiał: An drzej Uznań ski

Am ba sa dor RÜDI GER FRE IHERR von FRITSCH, uro dzo ny w 1953 ro ku
w Sie gen (West fa lia), żo na ty, pię cio ro dzie ci, stu dia hi sto rii i ger ma ni -
sty ki w Er lan gen i Bonn.
1984 r. roz po czę cie pra cy w służ bie dy plo ma tycz nej,
1986 r. Am ba sa da Nie miec w War sza wie – re fe rent ds. po li -

tycz nych,
1989 r. Am ba sa da Nie miec w Na iro bi, Ke nia – re fe rent ds.

pra sy i kul tu ry,
1992 r. Fe de ral ne Mi ni ster stwo Spraw Za gra nicz nych, Re fe -

rat Pra so wy,
1995 r. Sta łe Przed sta wi ciel stwo Nie miec przy Unii Eu ro pej -

skiej w Bruk se li, re fe rent ds. po li tycz nych,
1999 r. Urząd Pre zy den ta Fe de ral ne go, szef Szta bu Pla no wa -

nia,
2004 r. za stęp ca sze fa Fe de ral nej Agen cji Wy wia du,
2007 r. dy rek tor De par ta men tu Go spo dar ki i Zrów no wa żo ne -

go Roz wo ju,
Fe de ral ne Mi ni ster stwo Spraw Za gra nicz nych oraz
G8 -So us Sher pa,

od lip ca 2010 r. am ba sa dor Re pu bli ki Fe de ral nej Nie miec w War sza -
wie.

W 2009 ro ku uka za ła się na pi sa na przez Rüdi ge ra von Frit scha książ ka
pt. „Die Sa che mit Tom – eine Flucht in Deutsch land” („Spra wa To ma
– uciecz ka w Niem czech”), w któ rej opi su je on, jak w 1974 ro ku pró bo -
wał po móc swo je mu ku zy no wi i dwóm przy ja cio łom w uciecz ce z NRD
do Re pu bli ki Fe de ral nej Nie miec.
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• Ja kie obec nie są w Szwe cji źró dła ener gii?
– W 2011 r. 58 TWh ener gii elek trycz nej by ło wy two rzo ne

w elek trow niach ją dro wych, 67 TWh – w elek trow niach wod nych,
jed nak ich pro duk cja jest uza leż nio na od po go dy, a do kład niej opa -
dów, np. w „su chym” ro ku 1996 hy dro elek trow nie wy pro du ko wa -
ły tyl ko 52 TWh, gdy w 2001 r. – 79 TWh, 16 TWh – w miej skich
i prze my sło wych elek tro cie płow niach opa la nych przede wszyst -
kim bio ma są i od pa da mi ko mu nal ny mi, 3,5 TWh – w elek trow -
niach wia tro wych (w więk szo ści zlo ka li zo wa nych na lą dzie, gdyż
są tań sze od of fsho re’owych), któ rych pro duk cja – wspie ra na
przez zie lo ne cer ty fi ka ty – do ro ku 2020 r. wzro śnie do 30 TWh.

Je śli cho dzi o ener gię ją dro wą, to w Szwe cji by ły 4 elek trow nie
(12 re ak to rów), któ re w 1995 r. dys po no wa ły łącz ną mo cą po -
nad 10 GW. Do 2010 r. mia ły być wy łą czo ne, ale wy łą czy li śmy tyl -
ko elek trow nię w Bar se back (2 re ak to ry po 630 MW), zbu do wa ną
na po łu dniu kra ju, bli sko Ko pen ha gi. O ta ką lo ka li za cję pro si li kie -
dyś Duń czy cy, któ rzy za mie rza li prąd im por to wać. Ale wiatr opi -
nii pu blicz nej się zmie nił. 

• Ja kie jest dziś na sta wie nie Szwe dów do ener ge ty ki ją dro wej?
– Im bli żej miesz ka ją, tym bar dziej po zy tyw ne, bo elek trow nie

ją dro we bar dzo ak tyw nie dzia ła ją na rzecz lo kal nej spo łecz no ści.
Kie row nic two uważ nie wy słu chu je jej opi nie i po waż nie się
do nich od no si.

W 1980 r., przed ka ta stro fą w Czer no by lu, ale za raz po awa rii
elek trow ni Three Mi le Is land w Har ris bur gu, od by ło się re fe ren -
dum, któ re go 39% uczest ni ków by ło zde cy do wa nie prze ciw nych
ener ge ty ce ją dro wej, 40% ra czej prze ciw nych, czy li elek trow nie
po win ny funk cjo no wać do r. 2010, a 10–15% uwa ża ło, że elek -
trow nie po win ny funk cjo no wać do koń ca ich tech nicz ne go ży wo -
ta. Dziw ne, ale nie by ło opcji: za!

Póź niej te pro por cje ule gły zmia nie, gdyż Szwe dzi przy wy kli
do ato mu. Uzna li, że jest efek tyw ny, czy sty, bez piecz ny. I w 2009 r.
rząd zde cy do wał, że po zo sta łych re ak to rów nie tyl ko nie wy łą czy -
my, ale wła ści ciel elek trow ni ją dro wych, czy li mię dzy in ny mi Vat -
ten fall, bę dzie mógł sta re re ak to ry za stą pić no wy mi. Ale po Fu ku -
shi mie opi nia pu blicz na znów się zmie ni ła. Te wa ha nia na stro jów
spo łecz nych spra wia ją, że ten sek tor ener ge ty ki jest tro chę nie pew -
ny – nie wia do mo co bę dzie ju tro. Wy star czy, że na świe cie wy da -
rzy się awa ria elek trow ni ją dro wej i do sta wy 40% pro du ko wa nej
w Szwe cji ener gii elek trycz nej bę dą pod zna kiem za py ta nia.

• A co z ra dio ak tyw ny mi od pa da mi?
– Gro ma dzo ne by ły do tej po ry w dwóch mi ej scach. W For smark

ist nie je od daw na fi nal ne skła do wa nie od pa dów ni sko- i śred nioak -
tyw nych, a wy so ko ak tyw ne opa dy skła do wa no tym cza so wo w Oskar -
shamn. Oba „ma ga zy ny” ze so bą ry wa li zo wa ły i pa rę lat te mu rząd
zde cy do wał, że wy so ko ak tyw ne od pa dy do ce lo wo bę dą skła do wa ne
osta tecz nie tak że w For smark na pół no cy od Sztok hol mu.

• Trze cim pod wzglę dem wiel ko ści pro du cen tem ener gii są
elek tro cie płow nie.

– W Szwe cji, po dob nie jak w Pol sce, miej skie sie ci cie płow ni -
cze są bar dzo roz bu do wa ne. W 1981 r. 84% pa li wa uży wa ne go
w elek tro cie płow niach sta no wił olej opa ło wy, co ozna cza ło, że
Szwe cja by ła naj bar dziej uza leż nio nym od im por tu ro py naf to wej
kra jem prze my sło wym na świe cie. W cią gu 25 lat ener ge tycz ny
mix zu peł nie zmie ni li śmy i obec nie pa li wa ko pal ne ma ją ok. 9%
udział, gdy po nad po ło wę bio ma sa. Ale nie spa la my „czy ste go”
drew na lecz wy łącz nie je go od pa dy po wsta ją ce po wy cin ce la su,
w tar ta kach i za kła dach pa pier ni czych. 17% pa li wa sta no wią se -
gre go wa ne w do mach od pa dy ko mu nal ne. Ok. 50% śmie ci jest
spa la ne.

• Jak od pa dy są se gre go wa ne?
– W każ dym do mu są zwy kle po jem ni ki na 9 frak cji od pa dów,

któ re w Pol sce moż na ku pić na przy kład w Ikei i umie ścić np.
w szaf ce pod zle wem. Od pa dy nie bez piecz ne (np. ba te rie, le ki, far -
by i la kie ry, sprzęt elek tro nicz ny, ża rów ki i świe tlów ki) każ dy sam
do star cza do punk tu ich zbiór ki. Sta no wią one ok. 1% ma sy od pa -
dów wy twa rza nych w do mach. W Szwe cji dzia ła 650 Cen trów Re -
cy klin go wych z per so ne lem, do któ rych sta ty stycz ny miesz ka niec
od da je rocz nie po nad 150 kg od pa dów nie bez piecz nych i po nad ga -
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Szwedzkie podejście
do środowiska i energetyki

– Jako dyplomacie i Szwedowi jest mi żal,

że duża szwedzka firma jaką jest Vattenfall

opuściła Polskę, ale business is business

– mówi GUNNAR HAGLUND, Radca Ambasady
Szwecji w Polsce, w rozmowie

z Jerzym Bojanowiczem.

GUN NAR HA GLUND (ur. w 1959 r.), jest szwedz kim dy plo ma tą. W la tach
80. i 90. ub. wie ku pra co wał na pla ców kach w Mo skwie i War sza wie.
W Mi ni ster stwie Spraw Za gra nicz nych Szwe cji był od po wie dzial ny głów -
nie za spra wy Eu ro py Środ ko wej i Wschod niej oraz Unii Eu ro pej skiej.
Od 2006 r. w Am ba sa dzie Szwe cji w War sza wie zaj mu je się pro mo cją
szwedz ko -pol skich sto sun ków go spo dar czych, zwłasz cza w dzie dzi nie
ener gii i eko lo gii. Żo na, Po lka, jest ak tor ką.



ba ry to wych (me ble, za baw ki, ro we ry, wóz ki
dzie cię ce, od pa dy ogro do we itd.) oraz zu ży -
te go sprzę tu elek trycz ne go. Fir ma Ste na Re -
cy kling wła śnie otwo rzy ła po dob ną in sta la -
cję (Eko sta cję) w Ka wę czy nie, dla wy go dy
miesz kań ców War sza wy (http://ste na re cyc -
ling. pl/Ste na -Eko sta cja/).

Od pa dy, któ re moż na pod dać re cy klin go -
wi, jak pusz ki alu mi nio we, szkło (bia łe i ko -
lo ro we), two rzy wa sztucz ne, opa ko wa nia
i pa pier (ga ze ty, cza so pi sma) sta no wią
ok. 35% ma sy od pa dów. Do dam, że gdy ku -
pu je my na po je w bu tel kach z two rzyw
sztucz nych, to pła ci my za nie kau cję. Pu ste
bu tel ki mo gę od dać do przy skle po we go au -
to ma tu – do sta ję pa ra gon, któ rym mo gę za -
pła cić w ka sie skle pu al bo z nie go zre zy gno -
wać i na leż ne mi pie nią dze prze zna czyć
na ce le cha ry ta tyw ne. W tym ce lu wy star czy
na ci snąć żół ty przy cisk. Po nad to w Szwe cji
jest 5800 sa mo ob słu go wych Sta cji Re cy -
klin go wych dla opa ko wań i ma ku la tu ry, któ -
re są ulo ko wa ne na osie dlach lub bli sko
skle pów (ok. 1600 osób na sta cję).

Od bio rem bu te lek z two rzyw sztucz nych
i pu szek z alu mi nium zaj mu je się fir ma Re tur pack z sie dzi bą
w Norrköping, do któ rej tra fia 90–95% tych opa ko wań. Na wet ety -
kiet ki i klej są zdej mo wa ne i wy sy ła ne do od le głej o 1 km spa lar -
ni, a sta re opa ko wa nia prze ro bio ne na no we. W ten spo sób oszczę -
dza my ty le ener gii, ile rocz nie cie pła zu ży wa się w 21 000 do -
mostw.

Zbie ra na frak cja bio lo gicz na, czy li tzw. od pa dy „mo kre”, sta no -
wi 13% ma sy od pa dów. Z niej jest wy twa rza ny bio gaz. W Szwe cji
nie ma sie ci ga zo wej, dla te go bio gaz, oczy wi ście uszla chet nio ny
do ja ko ści bio me ta nu, jest uży wa ny do na pę du po jaz dów ko mu nal -
nych. Co raz wię cej na nim jeź dzi au to bu sów, tak só wek, po jaz dów
fir mo wych i śmie cia rek, a tak że pry wat nych sa mo cho dów. Te raz
każ da gmi na w Szwe cji chce mieć ta kie au to bu sy, bo ocze ku ją cy
na przy stan kach na rze ka li na smród spa lin. Kie dy oka za ło się, że
w jed nym mie ście jest rzeź nia, w in nym – bro war, mle czar nia itd.,
to wy twa rza ne przez nie od pa dy za czę to fer men to wać.

Oczy wi ście naj pierw trze ba by ło stwo rzyć ry nek – wy kre ować
po pyt. Nie by ło to ła twe, choć bio ga zow nie już by ły, np.
w oczysz czal niach ście ków, w któ rych wy ko rzy sty wa no osa dy
po ście ko we. Wszyst ko za czę ło się w po ło żo nym ok. 200 km
na pół noc od Sztok hol mu mie ście Linköping, za miesz ka łym
przez ok. 145 tys. lu dzi. A dziś w ta kich mia stach, jak Borås, Hel -
sing borg i Västerås (każ de za miesz ka łe przez ok. 100 tys. osób)
wszyst kie au to bu sy i śmie ciar ki na pę dza ne są tak wy two rzo nym
bio ga zem. 

48% od pa dów do mo wych jest w cią gu 5–6 dni spa la ne z od zy -
skiem ener gii. Ale w spa lar ni do rzu ca się do nich od pa dy prze my -
sło we, przede wszyst kim z bu dów. Sza cu je się, że 80–85% pa li wa
sta no wi pa pier, drew no i od pa dy bio lo gicz ne, bo jesz cze nie
wszyst kie są zbie ra ne i prze ro bio ne na bio gaz.

Je śli pod su mu ję łącz ną pro duk cję ener gii elek trycz nej w Szwe -
cji, to wy cho dzi po nad 140 TWh. To ty le sa mo co w Pol sce,
w któ rej miesz ka 38 mln lu dzi, gdy w Szwe cji – 9,5 mln. Ozna -
cza to, że w prze li cze niu na jed ną oso bę jej zu ży cie u nas jest
3–4 razy więk sze niż w Pol sce. Do dam, że 2 ra zy więk sze niż
w Niem czech.

Czy to ozna cza, że po win ni śmy szu kać bar dziej oszczęd nych
roz wią zań? Uwa ża my, że szwedz ka go spo dar ka jest bar do efek -
tyw na, bo w cią gu ostat nich 30 lat uży wa my co ro ku mniej wię cej
ty le sa mo ener gii, cho ciaż nasz PKB wzrósł o pra wie 80%! Ale
oczy wi ście po win ni śmy sta rać się oszczę dzać wię cej ener gii.

• „Szwedz ka ener ge ty ka” w Pol sce to
do nie daw na Gru pa Vat ten fall, bo wy co fy -
wa ła się z Pol ski. Czy to zna czy, że prze sta -
li śmy być atrak cyj nym ryn kiem dla szwedz -
kich firm?

– W pew nym sen sie chy ba tak. Vat ten fall
bar dzo moc no się roz wi jał. A po eks pan sji
mu sia ła na stą pić kon so li da cja. Kie dy pod
ko niec mi nio nej de ka dy na stą pił kry zys go -
spo dar czy, oka za ło się, że fir ma za du żo ku -
pi ła. W do dat ku dro go i od za cią gnię tych
kre dy tów pła ci ła wy so kie od set ki. Ba ła się
ob ni że nia ra tin gu Mo ody’ego i po sta no wi ła
sku pić się na ryn kach szwedz kim, nie miec -
kim i ho len der skim. Wy co fa ła się więc
z Fin lan dii, Da nii, Wlk. Bry ta nii, Bel gii
i Pol ski. Uzna li chy ba, że pol ski ry nek jest
zbyt uza leż nio ny od wę gla, a nie wia do mo
ile bę dą wy no sić opła ty za upraw nie nia
do emi sji CO2. 

• Czy wi dzi Pan moż li wo ści współ pra cy
pol sko-szwedz kiej w za kre sie ener ge ty ki
i po wią za nych z nią branż?

– Przy po mnę, że w sierp niu 2000 r. zo stał
od da ny do użyt ku układ prze sy ło wy prą du

sta łe go Szwe cja – Pol ska (600 MW). Po wstał on w wy ni ku
szwedz ko -pol skie go po ro zu mie nia firm Sven ska Kra ft nat, Vat ten -
fall AB i Pol skich Sie ci Elek tro ener ge tycz nych S.A., na mo cy któ -
re go w 1997 r. utwo rzo no fir mę Swe Pol Link AB. Pod wod ny ka -
bel łą czą cy oko li ce Ust ki z Karl shamn jest jed ną z sze ściu prze sy -
ło wych li nii ka blo wych ty pu HVDC (High Vol ta ge Di rect Cur rent)
łą czą cych sie ci ener ge tycz ne Eu ro py kon ty nen tal nej z sie cia mi
ener ge tycz ny mi kra jów skan dy naw skich, two rząc tzw. Pier ścień
Bał tyc ki. 

Szwedz kie fir my są za in te re so wa ne in we sty cja mi w ener ge ty kę
wia tro wą, bo na wie trze moż na za ro bić. Ma ją ka pi tał i nie zbęd ne
know -how. Je śli cho dzi o cie płow nic two, spa la nie od pa dów, to
Szwe cja – w po rów na niu z in ny mi kra ja mi – na praw dę jest
„do przo du”. Nie ste ty, fir my dzia ła ją ce w ob sza rze bio ga zu to
zwy kle fir my gmin ne i nie ma ją nie zbęd ne go ka pi ta łu. A bu do wa
opła cal nej bio ga zow ni nie jest ła twą spra wą. Po nad to Pol ska sta -
wia na bio ga zow nie rol ni cze, gdy my – na od pa do we (bo bar dziej
opła cal ne), choć ro śli ny ener ge tycz ne mo gą sta no wić 30% ich ma -
sy. W do dat ku du że, np. w gmi nie, w któ rej mam do mek,
jest 70–80 du żych ferm, w któ rych ho du ją kro wy i świ nie, a pla nu -
je się jed ną bio ga zow nię. Bo z do świad cze nia wie my, że więk sze
pro jek ty są bar dziej opła cal ne, gdy w Pol sce pre fe ro wa ne są bio -
ga zow nie ma łe, lo kal ne (pro jekt „bio ga zow nia w każ dej gmi nie”),
ba zu ją ce na miej sco wym pa li wie.

Na to miast w ener ge ty ce wia tro wej po stę pu je my po dob nie jak in -
ni. W la tach 70. ub. wie ku chcie li śmy pro du ko wać du że wia tra ki,
ale nam się nie uda ło. Duń czy cy za czę li od mniej szych, a po opa -
no wa niu tech no lo gii za czę li pro du ko wać du że, czy li ta kie, ja kie my
chcie li śmy 40 lat te mu! Ich pro du cen tem jest zna na fir ma Ve stas.

Wspo mnia łem, że udział ener ge ty ki wia tro wej wzro śnie.
Na ogrom nej dział ce pod Mark byg den (gmi na Pi tea, pół noc -
na Szwe cja) w cią gu 10 lat sta nie 1101 wia tra ków 200-me tro wej
wy so ko ści. Kosz tu ją ca łącz nie po nad 5,1 mld eu ro far ma o mo cy
za in sta lo wa nej 2500–4000 MW do ce lo wo – w za leż no ści od ro -
dza ju za mon to wa nych tur bin – bę dzie do star czać 8–12 TWh ener -
gii rocz nie. Dla po rów na nia, Beł cha tów, naj więk sza pol ska elek -
trow nia ma moc 4400 MW.

W paź dzier ni ku 2011 r. zna na fir ma IKEA ku pi ła dwie dzia ła ją -
ce far my wia tro we w wo je wódz twie pod kar pac kim (w oko li cach
miej sco wo ści Bu kow sko i Łę ki), a trze cią za mie rza wy bu do wać
w Ry ma no wie.

WSPÓŁPRACA ENERGETYCZNA: SZWECJA – POLSKA
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UKS Rad scan = układ kon den sa cji spa lin



Kie dy star to wa li śmy z ener ge ty ką ją dro wą, to wszyst kie re ak to ry
by ło szwedz kie. Pro du ko wa ła je ist nie ją ca od 1883 r. fir ma ASEA
(Allmänna Sven ska Elek tri ska Ak tie bo la get), któ rą w 1998 r. ku pi ło
– ist nie ją ce od 1891 r. – BBC (Brown Bo ve ri Com pa ny, pier wot nie
Brown Bo ve ri & Cie). Po wsta ło do brze w Pol sce zna ne ABB,
od któ re go nu kle ar ny biz nes w 2000 r. ku pił We stin gho use, a w 2007
r. je go wła ści cie lem zo sta ła To shi ba. Wiem, że są za in te re so wa ni
tym co się dzie je w Pol sce.

• Co za in spi ro wa ło utwo rze nie Szwedz ko -Pol skiej Plat for my
Zrów no wa żo nej Ener gii? Jak Pan oce nia jej dzia łal ność, ja kie
ma osią gnię cia?

– Wszyst ko się za czę ło w mar cu 2006 r., od wi zy ty pre mie ra Ka -
zi mie rza Mar cin kie wi cza w Szwe cji. Pod czas roz mów z pre mie -
rem Go ra nem Per s so nem za in te re so wał się szwedz ki mi roz wią za -
nia mi w za kre sie ener gii od na wial nej.

Szwedz ko -Pol ska Plat for ma Zrów no wa żo nej Ener gii wy zna cza
ra my współ pra cy Pol ski i Szwe cji w dzie dzi nie ener gii. Zo sta ła po -
wo ła na de cy zją wi ce pre mie rów i mi ni strów go spo dar ki RP i Szwe -
cji, Wal de ma ra Paw la ka i Maud Olo fs son. Głów ny mi ce la mi są
wspie ra nie współ pra cy oraz wy mia ny do świad czeń w za kre sie
wdra ża nia tech no lo gii w dzie dzi nie zrów no wa żo nych roz wią zań
ener ge tycz nych po mię dzy Szwe cją i Pol ską – od pro mo wa nia
wspie ra nia efek tyw no ści ener ge tycz nej, przez roz po wszech nia nie
tech no lo gii opar tych na od na wial nych źró dłach ener gii, po roz wój
tech no lo gii czy ste go wę gla łącz nie z tech no lo gią wy chwy ty wa nia
i skła do wa nia dwu tlen ku wę gla (CCS) i re ali za cję Pa kie tu Ener ge -
tycz no -Kli ma tycz ne go UE.

Za ło ży cie la mi i re ali za to ra mi dzia łań Plat for my są In sty tut Pa -
liw i Ener gii Od na wial nej w War sza wie (dziś PI MOT) i In du strial
Envi ron men tal Eco no mics – In sty tut Prze my sło wej Go spo dar ki
Śro do wi sko wej Uni wer sy te tu w Lund. Plat for mę wspie ra ją
Szwedz ka Agen cja Ener ge tycz na, Szwedz ka Agen cja Mię dzy na -
ro do we go Roz wo ju (Swe dish In ter na tio nal De ve lop ment Agen cy,
SI DA) oraz Mi ni ster stwo Go spo dar ki RP.

Plat for ma za kła da wzmoc nio ną Szwedz ko -Pol ską współ pra cę
po mię dzy or ga ni za cja mi rzą do wy mi, gmi na mi, in sty tu cja mi na -
uko wy mi oraz przed sta wi cie la mi sek to ra pry wat ne go. 

W 2009 r. zo stał ofi cjal nie otwar ty se kre ta riat Plat for my. Od 1 stycz -
nia 2011 r. se kre ta riat pol skie go od dzia łu jest w Pio nie Pa liw i Ener gii
Od na wial nej Prze my sło we go In sty tu tu Mo to ry za cji (PI MOT).

Ostat nie ini cja ty wy Plat for my to m.in. kon fe ren cja „II Kra jo we
Fo rum spa la nia bio ma sy” w Kra ko wie (18–18.04.2012 r.), stu dyj -
na wi zy ta w Kri stian stad (29–30.03.2012 r.), czy kon fe ren cja
„Ener gia z od pa dów. Pro duk cja bio ga zu -mo del szwedz ki”, któ ra
od by ła się w Mi ni ster stwie Go spo dar ki (9.11.2011 r.).

Wy da je mi się, że w Pol sce nie ma zbyt nie go za in te re so wa nia
dzia łal no ścią Plat for my, co jest dziw ne, bo na sze roz wią za nia do -
ty czą przede wszyst kim cie płow nic twa.

Ok. 10% ener gii ciepl nej w szwedz kiej sie ci cie płow ni czej sta no -
wi cie pło od pa do we z prze my słu: pa pier ni, ra fi ne rii i hut sta li itd.
Na przy kład po ło żo ne na pół no cy mia sto Lu leå, za miesz ka łe
przez 45 tys. osób, jest ogrze wa ne przez gaz reszt ko wy z Nor r bot -
tens Jer nverk (hu ty sta li). W Borlänge (środ ko wa Szwe cja) 70% cie -
pła w sie ci cie płow ni czej sta no wi cie pło od pa do we z hu ty sta li
SSAB/Do mnar vet i pa pier ni Kvarn sve den oraz 30% z spa lar ni od -
pa dów ko mu nal nych. W za chod nim Ble kin ge cie pło od pa do we z za -
kła dów prze my słu drzew ne go Södra w Mor rum jest do star cza ne
do 7 miej sco wo ści od le głych od 5 do 13 km, czy li pra wie do wszyst -
kich miast i mia ste czek za chod niej czę ści te go wo je wódz twa. 

Z ko lei klu czem do opła cal ne go spa la nia bio ma sy, od pa dów
i osa dów ście ko wych w elek tro cie płow niach jest tech no lo gia skra -
pla nia spa lin, dzię ki któ rej moż na efek tyw nie pa lić wil got ny mi pa -
li wa mi. W trak cie prze miesz cza nia się do pa le ni ska jest osu szo ne
na rusz cie, a na stęp nie go rą ca pa ra (spa li ny) jest od zy ski wa -
na (skra pla na) i tra fia do sie ci cie płow ni czej. Rocz nie w Szwe cji
oszczę dza się w ten spo sób ty le ener gii, ile pro du ku je się w jed nym
re ak to rze ato mo wym.

Rów nież ok. 10% ener gii ciepl nej do star cza ją ście ki i… mo rze.
W Sztok hol mie tem pe ra tu ra oczysz czo nych ście ków wa ha się
w cią gu ro ku mię dzy 7 a 22°C. Z oczysz czal ni ście ków w Hen riks -
dal pod wod nym ru ro cią giem są one prze pom po wa ne do sta rej cie -
płow ni na bio ma sę Ham mar by, w któ rej są czte ry – jed ne z naj -
więk szych na świe cie – pom py cie pła, a na stęp nie do sie ci cie -
płow ni czej. Tem pe ra tu ra ście ków spa da do 1°C i wów czas – za -
miast wy lać je do mo rza – są wy ko rzy sta ne w cen tral nym sys te mie
chłod ni czym. Z ta kiej kli ma ty za cji ko rzy sta ją, nie tyl ko w Sztok -
hol mie, urzę dy, szko ły, cen tra han dlo we, szpi ta le itd. Zu ży wa jąc
w pom pie cie pła 1 kWh ener gii elek trycz nej uzy sku je my 3–4 kWh
ener gii ciepl nej i 2 kWh chło du.

Na wo dzie Sztok holm za ra bia kil ka krot nie. Czer pie ją bez płat -
nie z je zio ra Mäla ren, a na stęp nie sprze da je miesz kań com. Uzy -
sku je też do cho dy ze sprze da ży cie pła, chło du, ener gii elek trycz nej
oraz z pro du ko wa ne go z osa dów ście ko wych bio ga zu, ga zu po jaz -
do we go (na byw ca mi są re gio nal ne za kła dy ko mu ni ka cji) i bio na -
wo zu. To przed sta wia ty po wo szwedz kie po dej ście do pro ble mów
śro do wi sko wych i ener ge tycz nych. Ale dzię ki nie mu Szwe dzi pła -
cą mniej za wo dę i ście ki, bo per sal do lo kal ny sa mo rząd za ra bia.

A gdy by w pol skich cie płow niach miej skich wę giel za stą pio no
od pa da mi, to moż na by by ło go eks por to wać.

• Jak Szwe cja przy ję ła pol skie we to 
– Bez en tu zja zmu.
• Dzię ku ję za roz mo wę.
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Hala reaktorów w elektrowni Forsmark

Elek tro cie płow nia w Enköping (20 000 miesz kań ców), w po bli żu któ rej jest plan -
ta cja wierz by. Wierz ba jest zbie ra na, gdy za po trze bo wa nie na pa li wo jest naj -
więk sze, czy li w lu tym i mar cu. Wów czas zie mia jest też twar da i so ki znaj du ją się
pod zie mią w ko rze niach. Wierz ba jest co dzien nie zbie ra na, trans por to wa -
na do EC, sie ka na i od ra zu spa la na



W Elek tro cie płow ni „Zie lo na Gó ra” po nad 80% cał ko wi tej
ilo ści cie pła i pra wie 99% ilo ści ener gii elek trycz nej pro du ko wa -
ne jest w blo ku ga zo wo-pa ro wym o mo cy 198 MWe i 135 MWt
za si la nym ga zem ziem nym po cho dzą cym ze złóż kra jo wych
ko ło Ko ścia na. W 2011 ro ku zu ży to go oko ło 355,6 mln Nm3.
Po nad to jesz cze 12,7 tys. t wę gla. Nie dłu go, bo z po cząt kiem
2013 r., ko tły wę glo we bę dą zli kwi do wa ne. Do pro duk cji ener -
gii bę dzie wy ko rzy sty wa ny przede wszyst kim za kon trak to wa ny
z PGNiG SA na 20 lat gaz ziem ny. Pa li wem re zer wo wym bę dzie
olej opa ło wy lek ki spa la ny w no wych kot łach ole jo wo-ga zo -
wych. No wo cze sną ko tłow nię wy bu do wa ło za po nad 51 mln zł
wy bra ne w wy ni ku prze tar gu kon sor cjum firm Mo sto stal War -
sza wa SA i Co max Ka to wi ce Sp. z o.o. In ży nie rem kon trak tu by -
ła fir ma Ener go po miar Gli wi ce.

Na sta no wi skach za mon to wa no pięć ko tłów wod nych pło -
mie ni co wo -pło mie niów ko wych fir my LO OS o mo cy 32 MWt
każ dy oraz je den ko cioł pa ro wy o wy daj no ści 9 t pa ry/ h. Wy bu -
do wa no sze ścio prze wo do wy ko min o wy so ko ści 45 m oraz dwa

zbior ni ki na olej opa ło wy o łącz nej po jem no ści 3000 m3. Po nad -
to pom pow nię ole ju, sta cję re duk cyj no -po mia ro wą ga zu, zbior -
ni ki wo dy za si la ją cej i uzu peł nia ją cej. Ruch prób ny ko tłów od -
był się w czerw cu 2012 r. 

Efek tem re ali za cji in we sty cji bę dzie cał ko wi ta eli mi na cja
spa la nia wę gla w EC ZG, cał ko wi ta eli mi na cja od pa dów pa le ni -
sko wych i py łów, moż li wość peł ne go wy ko rzy sta nia ilo ści ga zu
okre ślo nej w kontr ak cie z PGNiG (do 366 mln Nm3), re duk cja
emi sji w sto sun ku do wę gla – dla CO 2 o 25 554 ton rocz nie
(o oko ło 59% rocz nie), dla SO2 o 142,8 ton rocz nie (o oko -
ło 91%rocz nie), dla  NOx o 53,6 ton rocz nie (o oko ło 83% rocz -
nie). Po nad to zmia na spo so bu obie gu wo dy grzew czej bę dzie
skut ko wać zwięk sze niem spraw no ści blo ku ga zo wo-pa ro we go
ze wzglę du na po pra wę wa run ków pra cy tur bi ny pa ro wej blo -
ku. Ob ni ży się licz ba za trud nio nych.

Na re ali za cję tej in we sty cji Spół ka otrzy ma do fi nan so wa nie
ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go
Dzia ła nie nr 4.3. – „Wspar cie dla przed się biorstw w za kre sie
wdra ża nia naj lep szych do stęp nych tech nik (BAT) mak sy mal nie
do wy so ko ści 15,4 mln zł. W li sto pa dzie 2011 r. wpły nę ła z Na ro -
do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
pierw sza tran sza do ta cji w kwo cie pra wie 1,3 mln zł.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
stawia na gaz i olej

29 czerwca 2012 r., podpisano końcowy protokół odbioru głównego zadania w ramach projektu modernizacji bloku węglowego
(budowy kotłów olejowo-gazowych), którego wykonawcą było konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Comax Katowice.

ul. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra
tel. 68 455 94 44, fax 68 327 10 60

e-mail: kancelaria@ec.zgora.pl, www.ec.zgora.pl

Elek tro cie płow nia „Zie lo na Gó ra” SA pro wa dzi dzia łal ność w za kre sie sko -
ja rzo ne go wy twa rza nia ener gii elek trycz nej (w 2011 r. 1 357 443 MWh)
i cie pła (1 607 TJ). Jest wła ści cie lem sys te mu cie płow ni cze go, je dy nym
źró dłem  do staw cie pła do nie go, dys try bu to rem i do staw cą cie pła do od -
bior ców. Za trud nia 221 pra cow ni ków. Funk cjo nu je w Gru pie EDF. Jej
więk szo ścio wym ak cjo na riu szem jest wro cław ska KO GE NE RA CJA SA.
Ak cje Spół ki po sia da  rów nież Mia sto Zie lo na Gó ra. W 2011 r. przy cho dy
EC ZG wy nio sły 396 mln zł, zysk net to 80,1 mln zł.
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• Gdy dys ku to wa na by ła Dy rek ty wa
o emi sjach prze my sło wych, mia łem przy -
jem ność uczest ni czyć w pra cach za ple cza
pol skiej de le ga cji, któ re to za ple cze przy -
go to wy wa ło róż ne go ro dza ju ana li zy. Wte -
dy wszy scy uzna li, że osta tecz ny kształt tej
Dy rek ty wy jest suk ce sem Pol ski. Czy rze -
czy wi ście za suk ces moż na uznać „wy bi cie
kil ku zę bów” ostrym za pi som unij nej Dy -
rek ty wy? Spra wa na stęp na. Dy rek ty wa
bez po śred nio od no si się do ko tłów o mo cy
w pa li wie więk szej niż 15 MW i do dat ko wo
w ukła dach, w któ rych su ma rycz na moc
ko tłów pod łą czo nych do jed ne go ko mi na
prze kra cza 50 MW. Stan dar dy emi sji są
tak ostre, że prak tycz nie wy klu cza ją wy ko -
rzy sta nie cy klo nów oraz pier wot nych me -
tod od siar cza nia /ma ło siar ki w wę glu/
i oda zo to wa nia. Trze ba bu do wać kosz tow -
ne in sta la cje oczysz cza ją ce spa li ny. To
zna czą co za kłó ci wa run ki kon ku ren cji.
Oto bo wiem ol brzy mi ob szar kra jo we go
cie płow nic twa po zo sta nie po za obo wią zy - Fo
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Dy rek ty wa o emi sjach prze my sło wych, wpro wa dzo na w miej sce Dy rek ty wy LCP oraz IPPC, od 2016 ro ku wpro wa -

dza znacz nie za ostrzo ne stan dar dy emi sji py łu, dwu tlen ku siar ki i tlen ków azo tu. Po wszech nie uwa ża się, że jej koń -

co wa po stać nie obej mu ją ca naj mniej szych źró deł oraz do pusz cza ją ca 5-let nie de ro ga cje cza so we dla szcze gól nie

wraż li we go sek to ra cie płow nic twa, z sze re giem wy klu czeń i ela stycz nym me cha ni zmem pla nu przej ścio we go, to

suk ces pol skich ne go cja to rów. Od przy ję cia Dy rek ty wy mi nę ło już po nad 1,5 ro ku, a do kra jo we go sys te mu praw ne -

go Dy rek ty wa nie zo sta ła jesz cze wdro żo na. Wy da je się, że wie lu ope ra to rów, szcze gól nie ma łych in sta la cji w cie -

płow nic twie i ener ge ty ce prze my sło wej nie ma świa do mo ści nad cho dzą cych zmian wa run ków spa la nia wę gla. 

Pro ble mów jest wie le. Stąd ko lej ną edy cję dys ku sji re dak cyj nej na ła mach „Prze glą du Ener ge tycz ne go”, zor ga ni -

zo wa nej przez Izbę Go spo dar czą Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, po sta no wi li śmy po świę cić te ma to wi pod ha słem

„Dy rek ty wa o emi sjach prze my sło wych – ko lej ne wy zwa nie przed pol ską ener ge ty ką”, z udzia łem m.in. osób, któ re

uczest ni czy ły w róż nych eta pach prac nad Dy rek ty wą.

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

– Dr Mi ro sław Du da – ARE,

– Ro bert Gu zik – Dy rek tor ds. Re gu la cji w GDF SU EZ Ener gia Pol ska S.A.,

– Dr An drzej Ja gu sie wicz – Głów ny In spek tor Ochro ny Śro do wi ska,

– Dr inż. Olaf Kop czyń ski – Za stęp ca Dy rek to ra De par ta men tu Ochro ny Po wie trza w Mi ni ster stwie Śro do wi ska,

– Dr An drzej Ko wal ski – Pre zes Za rzą du „Ener go pro jekt – Ka to wi ce” S.A.,

– Woj ciech Orze szek – Kie row nik Pra cow ni Ochro ny Śro do wi ska w Ener go pro jek cie War sza wa S.A.

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.

Dyrektywa
o emisjach przemysłowych

– kolejne wyzwanie
przed polską energetyką



wa niem Dy rek ty wy. Po da ję przy kład: je że -
li cie płow nia po sia da dwa ko tły WR25 – to
pod le ga Dy rek ty wie, a je śli po sia da czte ry
WR10 – to dy rek ty wie już nie pod le ga.
Oczy wi ście na tych miast oby dwie te cie -
płow nie ma ją zu peł nie róż ne kosz ty wy -
twa rza nia. W tej sy tu acji ro dzi się py ta nie:
czy w pra wie kra jo wym nie trze ba za tem
wpro wa dzić zna czą cych ob ostrzeń tak że
dla mniej szych in sta la cji?

– A. Ko wal ski: – Tu żad ne ła god ne dzia -
ła nia nie wcho dzą w grę. Ma ją one bo wiem
to do sie bie, że przy ich po mo cy na ogół ni -
cze go się nie osią ga. Do brą dro gą w tym
wzglę dzie po szedł Kra ków, choć z in nych
po wo dów niż wspo mnia na wcze śniej Dy -
rek ty wa. W mo men cie gdy EC Łęg zmie ni -
ła wła ści cie la, roz po czę ła na sze ro ką ska lę
dzia łal ność po le ga ją cą na tym, że zgła sza ła
się do lo kal nych ko tłow ni z pro po zy cją: je -
śli przy łą czy cie się do na sze go sys te mu, to
na wła sny koszt prze bu du je my ko tłow nię
na prze pom pow nię, a cie pło bę dzie cie ku -
po wa li u nas. Da ło to zna ko mi te re zul ta ty.
Je że li na ma łe in sta la cje na ło ży my ostre ry -
go ry, to al bo bę dą je ła ma ły, al bo dra ma -
tycz nie pod wyż szą ce ny. Oby dwa dzia ła -
nia da dzą w koń co wym roz ra chun ku iden -
tycz ny efekt – pro te sty spo łecz ne. Nor my
emi syj ne dla ma łych in sta la cji na le ży za -
ostrzyć, wcze śniej roz ma wia jąc z wła ści -
cie la mi du żych sie ci, aby wszę dzie tam
gdzie to moż li we do ko ny wać prze łą czeń
od bior ców cie pła po cho dzą ce go z lo kal -
nych cie płow ni. Na Ślą sku to po waż ny
pro blem, bo tam jest bar dzo du żo ko pal nia -
nych źró deł cie pła.

– A. Ja gu sie wicz: – Już pa rę lat te mu
wiesz czy li śmy, że w wa run kach za ostrza -
ją cych się ry go rów ochro ny po wie trza, du -
że elek trow nie i elek tro cie płow nie po ra dzą
so bie, na to miast ma łe, osie dlo we cie płow -
nie pad ną. Tak się jed nak nie sta ło. Mu si my
zdać so bie spra wę z te go, że „jest ostro”
i bę dzie „jesz cze ostrzej”. Z po wo du za nie -
czysz cze nia po wie trza w Eu ro pie umie ra
rocz nie przed wcze śnie kil ka set ty się cy lu -
dzi. Ta kie są twar de fak ty „le żą ce na sto le”.
Fak ty z kra jo we go po dwór ka tak że bar dzo
nie po ko ją. W se zo nie zi mo wym 90% po -
wierzch ni kra ju jest pod wpły wem po -
nadnor ma tyw nych 24 go dzin nych stę żeń
py łu drob ne go, a 80% te go ob sza ru do dat -
ko wo jest pod wpły wem po nadnor ma tyw -
nych tak że do bo wych stę żeń ben zo al fa pi -
re nu. Głów nym spraw cą te go sta nu rze czy
jest ni ska emi sja, ale ro zu mia na nie tyl ko
ja ko pa le ni ska do mo we lecz rów nież ma łe,
lo kal ne obiek ty ener ge tycz ne. Z tym coś
trze ba bez względ nie zro bić. Jed nym z roz -
wią zań jest to, o któ rym mó wił mój przed -
mów ca.
• To roz wią za nie do ty czy nie wię cej niż

10% lo kal nych przed się biorstw cie płow ni -
czych, w są siedz twie któ rych ist nie je sieć
du żych cie płow ni. Na to miast w set kach

miast po wia to wych sys te my cie płow ni cze
są na ty le au to no micz ne, że roz wią za nie
za pre zen to wa ne wcze śniej, nie wcho dzi
w grę. Swe go cza su ist niał po mysł wpro -
wa dze nia han dlu upraw nie nia mi do emi -
sji SO

2
, py łem, NOx. Przy łą cze nie lo kal -

nych cie płow ni do du żych sys te mów cie -
płow ni czych mo gło by się więc od by wać
na za sa dzie han dlu. Ma ła cie płow nia mia -
ła by stan dard emi sji przy zwo ity, ale nie
nad mier nie ostry. Po ten cjał zaś re duk cji
emi sji du żych firm jest znacz ny i część
swo ich moż li wo ści mo gły by sprze dać ma -

łym. Wy da je się, że war to wró cić do pro -
jek tu han dlu emi sja mi, któ ry był pra wie
go to wy. Wpraw dzie był ad re so wa ny do in -
nych od bior ców, ale dziś, roz sze rzo ny
na wszyst kie źró dła, mógł by speł nić bar -
dzo po zy tyw ną ro lę. Za nie du że pie nią dze
moż na by ku pić upraw nie nia do emi sji,
za miast bu do wać dro gie, „po zła ca ne” in -
sta la cje.

– O. Kop czyń ski: – Lu ki re gu la cyj nej
w Dy rek ty wie, o któ rej tu mó wio no, na
pew no nie bę dzie. Kie ru nek dzia łań jest
bo wiem je den, jak stwier dzi li przed mów -
cy – wy ma ga nia bę dą za ostrza ne. Pro blem
kom pen sa cji, czy ina czej mó wiąc, han del
za nie czysz cze nia mi twar dy mi jest moż li -
wy wte dy, gdy lo kal nie nie są prze kro czo -
ne ich po zio my alar mo we. W sy tu acji
prze kro czeń, gdy zo sta ła wy czer pa na ela -
stycz ność lo kal na, kom pen sa cja nie jest
do pusz czal na, na wet gdy w ska li kra ju
mie ści li by śmy się w do pusz czal nych nor -
mach. In for ma cja o 50 tys. przed wcze -
snych zgo nów w ska li ro ku, nie jest stra -
sze niem „Że la znym Wil kiem”. Na czę ści
te ry to rium Pol ski prze pro wa dzo no „ćwi -
cze nie” ob li cze nio we, opar te o zwe ry fi ko -
wa ne da ne sta ty stycz ne, z któ rych w spo -
sób jed no znacz ny wy ni ka ło – trzy dni
prze kro cze nia za nie czysz cze nia py łem
drob nym, to 10 zgo nów i 20 tys. ro bo czod -
ni „wol nych od pra cy”. Pro szę od nieść te
wy ni ki do te re nu ca łe go kra ju. Trze ba za -
dać so bie py ta nie: czy pie nią dze z ubo gie -
go bu dże tu pań stwa wy da je my na le cze nie
oby wa te li i li kwi da cję skut ków spo łecz -
nych nad mier ne go za nie czysz cze nia po -
wie trza, czy na sys tem wspar cia ogra ni -
cze nia emi sji za nie czysz czeń? A oprócz
za nie czysz czeń, o któ rych by ła mo wa
wcze śniej, do cho dzą in ne. Np. rtęć, Pol ska
z 15 to na mi rocz nie zaj mu je nie chlub ne
pierw sze miej sce w Eu ro pie, na stęp ny kraj
na tej czar nej li ście emi tu je 8 ton rtę ci
rocz nie. Do te go na le ży do ło żyć ca ły ciąg
in nych, szko dli wych sub stan cji. Do szli -
śmy do ścia ny, gdy za czy na się rzą dze nie
de kre ta mi. Ale... Z jed nej stro ny – nie
moż na na gle po wie dzieć lu dziom, że ma ją
prze stać jeść. Z dru giej zaś – wie le pod -
mio tów od po wie dzial nych za za nie czysz -
cze nia, nie po ra dzi so bie z tym pro ble -
mem. Dla te go też trwa suk ce syw na pra ca
nad wy pra co wa niem róż ne go ro dza ju
wspar cia, nie tyl ko fi nan so we go, ale i kon -
cep cyj ne go. We dług NFO ŚiGW, wszyst -
kie te po my sły i pie nią dze „rzu co ne na ry -
nek”, są nie mal w ca ło ści kon su mo wa ne.
A pie nię dzy na wspar cie bę dzie suk ce syw -
nie co raz wię cej. W tych wa run kach dal sze
utrzy my wa nie ko tłów WR5, czy WR10
– po win no być za ka za ne ja ko głę bo ko nie -
ra cjo nal ne. One bo wiem nie tyl ko dzia ła ją
na szko dę spo łe czeń stwa, ale i ca łe go
prze my słu, bo wiem ogra ni cza ją mu prze -
strzeń do han dlu emi sja mi. Prze cież na le -
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ży prze strze gać prze pi sów śro do wi sko -
wych, za rów no kra jo wych jak i wspól no -
to wych.
• Bar dzo ła two jest mó wić – za ostrzy my,

zro bi my. Trze ba jed nak mieć jesz cze na
wzglę dzie pew ne ogra ni cze nia tech nicz ne.
Uczest ni czę w pra cach ana li tycz nych
nad kon wer sją pa li wo wą sys te mów cie -
płow ni czych w pół noc no -za chod niej Pol -
sce. I tam wyj ście z obec nej sy tu acji jest
nie mal ze ro we. Nie ma ga zu, bo nie ma
sie ci. Bio ma sa jest za dro ga, bo jej ce nę
przed się bior stwa elek tro ener ge tycz ne tak
„wy ży ło wa ły”, że w cie płow nic twie prze -
sta ła być kon ku ren cyj na. Trzy dzie ści kil ka
zło tych kosz tu je GJ ener gii w bio ma sie
i za ty le sa mo sprze da je się ją w cie ple.
Ska la pro ble mu jest ta ka, że me to dą drob -
nych kro ków, tu się nic nie wskó ra. Tu po -
trzeb ny jest pro gram rzą do wy kon wer sji
pa li wo wej pol skie go cie płow nic twa. Rów -
no cze śnie, na le ży wy słać ja sny sy gnał
do przed się biorstw cie płow ni czych, nie bę -
dą cych obec nie pod dzia ła niem Dy rek ty -
wy, że to nie ozna cza, iż z re duk cją emi sji
za nie czysz czeń one mo gą nic nie ro bić.
Tym bar dziej, że one obec ny stan wy da ją
się tak wła śnie ro zu mieć.

– A. Ja gu sie wicz: – To nie jest tak, że
obec ny kształt Dy rek ty wy umoż li wia prze -
ci śnię cie się przez oczka sie ci ja ką za sta wi -
ła. 4 ma ja za koń czy ły się w ra mach
EKG/ONZ ne go cja cje do ty czą ce re wi zji
Pro to ko łu do ty czą ce go za kwa sze nia, eu -
tro fi za cji i ozo nu tro pos fe rycz ne go tzw.
Pro to ko lu z Go ete bor gu, Ze stro ny pol skiej
peł ni łem w nich funk cję ne go cja to ra i mia -
łem za szczyt prze wod ni czyć tym pra com
i je ko or dy no wać w trak cie pol skiej Pre zy -
den cji w Ra dzie Eu ro pej skiej. Pod czas te -
go pro ce su, trwa ją ce go nie mal dwa la ta,
Pol ska by ła moc no po py cha na przez UE
do nie mal sa mo bój czych ce lów re duk cyj -
nych. Osta tecz nie, po kon sul ta cjach
i uzgod nie niach mię dzy re sor to wych oraz
zgo dzie Mi ni stra Śro do wi ska R.P. zo bo -
wią za ła się,, do re duk cji emi sji SO2 o 59%,
NOx o 30%, lot nych związ ków or ga nicz -
nych o 25%, py łów drob nych o 16% i amo -
nia ku o 1%, w ho ry zon cie cza so wym ro -
ku 2020 i w od nie sie niu do emi sji z 2005
ro ku. Jest oczy wi ste, że na osią gnię cie tych
wskaź ni ków mu szą się skła dać dzia ła nia
emi ten tów rów nież nie uję tych w Dy rek ty -
wie. My ślę, że tak jak z przy go to wa niem
do Eu ro 2012, mi mo róż nych na rze kań,
jed nak po ra dzi li śmy so bie z wy zwa nia mi,
to tu po dob nie po ra dzi my so bie z cie płow -
nic twem, a do pin giem miast wy da rze nia
spor to we go po win ny być re gu la cje UE.

– A. Ko wal ski: – Jest na wet na rzę dzie,
któ re, gdy by by ło wła ści wie zde fi nio wa ne,
po zwo li ło by roz wią zać pro blem. Otóż każ -
da gmi na po win na opra co wać pro gram za -
opa trze nia swych miesz kań ców m.in.
w cie pło i ener gię elek trycz ną. Te pla ny ro -

bią lu dzie kom plet nie do te go nie przy go to -
wa ni, ale ta nio i na stęp nie wę dru ją one
na pół kę, bo tyl ko do te go się na da ją. Gdy -
by ta ki plan za wie rał np. li mit do pusz czal -
nej emi sji za nie czysz czeń na da nym te re -
nie, po zwo li ł by na opty ma li za cję na tym
te re nie prze my słu, za opa trze nia w cie pło
i ener gię elek trycz ną. Tyl ko na gmi nach
na le ża ło by wy mu sić ta kie po dej ście
do spra wy.

– M. Du da: – Pro blem wi dzę po dob nie
ostro jak moi przed mów cy. Uczest ni czę
obec nie w opra co wa niu eks per ty zy nt.

kosz tów ze wnętrz nych ener ge ty ki. Te
wszyst kie ne ga tyw ne zja wi ska, o któ rych
do tych czas tu mó wio no, są w niej uję te
licz bo wo, da jąc do syć za stra sza ją cy ob raz.
Nie ste ty, wie le się tu ro bi pod ha słem
słusz nych idei, za miast po dej mo wać sku -
tecz ne dzia ła nia. Do pie ro po zin ter na li zo -
wa niu kosz tów ze wnętrz nych dzia ła nia
ener ge ty ki, przed się bior stwa ener ge tycz -
ne, in we sto rzy otrzy ma ją bar dzo wy raź ne,
kosz to we kry te ria pro wa dze nia biz ne su.
Je stem prze ciw ny wy zna cza niu ce lów od -
no śnie emi sji SO2, NOx, py łów w wy mia -
rze kra jo wym. Te emi sje ma ją bo wiem
wpływ na kon cen tra cję za nie czysz czeń
w wy mia rze lo kal nym. Ce le w tym ob sza -
rze, w wy mia rze kra jo wym, usi łu je się na -
stęp nie w bar dzo skom pli ko wa ny spo sób
prze kła dać na wy miar lo kal ny. Wte dy za -
czy na ją się „scho dy” z wła dza mi sa mo rzą -
do wy mi, przed się bior stwa mi. Je że li do -
kład nie bę dzie wia do mo ile kosz tu je emi -
sja SO2, NOx, py łu itd., wów czas o wie le
ła twiej jest roz ma wiać z przed się bior ca mi,
zwłasz cza z in we sto ra mi. Za ła twie nie bo -
wiem tych spraw w przy pad ku no wo bu do -
wa nych obiek tów jest ła twiej sze, niż wy co -
fy wa nie sta rych urzą dzeń z eks plo ata cji.
Je że li na le ża ło by za stą pić sta re cie płow nie
lo kal ne mi ni elek tro cie płow nia mi, to
za tym sto ją okre ślo ne de cy zje in we stor -
skie. In ny mi sło wy, in we sto ro wi to się mu -
si opła cić. Ape lo wał bym więc o ra cjo na li -
za cję i uczy nie nie sku tecz ny mi prze pi sów,
któ re są nam na rzu ca ne. Słusz nych idei
– ma my nad miar.

– A. Ja gu sie wicz: – Oby dwo ma rę ko ma
pod pi su ję się pod sku tecz no ścią. Ty le, że
my „spo wia da my się” w UE z emi sji z te -
ry to rium ca łe go kra ju. Chciał bym tu wró -
cić do gmin nych pla nów za opa trze nia
w ener gię. Otóż gmi ny opra co wu ją tak że
gmin ne pla ny i pro gra my ochro ny śro do -
wi ska. NIK, w swym ra por cie, na te mat
tych ostat nich pra wie, że „od trą bił” suk ces.
Na po sie dze niu sej mo wej Ko mi sji Ochro -
ny Śro do wi ska za py ta łem: jak moż na mó -
wić o ich suk ce sie w kon tek ście ska li lo kal -
ne go za nie czysz cze nia po wie trza? Spra wa
ko lej na. Ma my po nad 100 pro gra mów
ochro ny po wie trza. Ca łym suk ce sem tych
pro gra mów jest to, że zna le zio no pie nią dze
na ich opra co wa nie, ale już nie na przed się -
wzię cia ja kie są w nich za war te. Zo ba czy -
my co bę dzie, gdy te pro gra my trze ba bę -
dzie roz li czyć i Bruk se la po wie: SPRAW -
DZAM!.

– M. Du da: – Nie mam nic prze ciw ko
pla nom, o ile są one ro bio ne dla sie bie...
• ... jak po wszech nie wia do mo, pla ny ro -

bi się dla prze ło żo nych.
– M. Du da: – Pa mię tam gdy jesz cze pra -

co wa łem w Ener go pro jek cie i ro bi li śmy
pla ny dla Ko mi sji Pla no wa nia. By ła to ro -
bo ta o ty le cięż ka, żmud na, co bez sen sow -
na. Po tem re ali zo wa ło się tyl ko te przed się -
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wzię cia, na któ re by ły pie nią dze. Ja bym
więc nie fe ty szy zo wał pla nów unij nych.
One ma ją tyl ko wów czas sens, gdy gmi na
pro wa dzi in we sty cje dla sie bie. Od dzia ły -
wa nie na okre ślo ne za cho wa nia gmin jest
trud ne. Trze ba na nie od dzia ły wać prze pi -
sa mi pra wa i prze ko nu jąc. Z ko lei je śli cho -
dzi o Unię, to usta wi li śmy się w po zy cji te -
go, któ ry przed jej od dzia ły wa nia mi bro ni
się. My śmy po win ni dzia łać za nim po wsta -
ną prze pi sy pra wa unij ne go, na eta pach
prac grup eks perc kich, w ce lu pro jek to wa -
nia dy rek tyw, któ re by ły by ra cjo nal ne.
Wie le z nich bo wiem z ra cjo nal no ścią nie
ma nic wspól ne go. Są to kon glo me ra ty ży -
czeń grup in te re sów, lob by stów i przed sta -
wi cie li rzą dów.
• Część przed się biorstw w Pol sce za ła -

twi ła so bie de ro ga cje w sto sun ku do pra -
wa wpro wa dzo ne go w ro ku 2008. Te de ro -
ga cje ma ją obo wią zy wać do ro ku 2017.
Tym cza sem, po ja wi ło się no we, za ostrzo ne
pra wo, któ re ma obo wią zy wać od ro -
ku 2016. Sy tu acja ir ra cjo nal na. Prak ty ka
wska zu je, że stan dar dy emi sji za ostrza ne
są w UE co oko ło 8 lat. To ozna cza, że oko -
ło 2024 ro ku na stą pią ko lej ne ogra ni cze -
nia. Czy moż na już dziś w pol skim pra wie
za po wie dzieć ta ką per spek ty wę, aby za po -
biec po wsta wa niu in sta la cji oczysz cza ją -
cych spa li ny, któ re trze ba bę dzie wy mie -
niać przed ich za mor ty zo wa niem? W Pol -
sce moż na zna leźć kil ka in sta la cji su che -
go i pół su che go od siar cza nia spa lin roz -
bie ra nych za nim się za mor ty zo wa ły.

– O. Kop czyń ski: – To jest py ta nie
o dia log spo łecz ny: ad mi ni stra cja pań stwo -
wa – przed się bior cy – spo łe czeń stwo. Sto -
sow ne roz po rzą dze nia, zga dzam się
z przed mów cą, po win ny po ka zy wać
– „idzie my pod tę gó rę”. I w ra mach dia lo -
gu spo łecz ne go trze ba so bie ja sno po wie -
dzieć – „ruch jest tyl ko w jed ną stro nę”.
A w trak cie po ko ny wa nia tej dro gi, trze ba
bę dzie sto so wać środ ki osło no we, sys te my
wspar cia in we sty cji róż nej ska li i róż ne go
ro dza ju. Jest tyl ko py ta nie: jak, w ja ki spo -
sób moż na prze ko nać sa mo rzą dy do pod ję -
cia kon kret nych dzia łań?

– M. Du da: – Sa mo rząd te ry to rial ny
mu si rów nież prze strze gać pra wa.

– A. Ja gu sie wicz: – Mam mo no pol
na wy da wa nie po zwo leń na eks port, im -
port i tran zyt przez Pol skę od pa dów nie -
bez piecz nych. Wy da łem m.in. zgo dę fir -
mie ukra iń skiej na przy wóz do Pol ski 12
tys. ton zie mi z po li go nu woj sko we go ska -
żo nej sze ścio chlo ro ben ze nem (za war tość
– 1,6% w tej zie mi) Zgo da opie wa ła
na rok, a wa run kiem jej wy da nia by ło po -
twier dze nie od mar szał ka wo je wódz twa,
że da na in sta la cja po sia da je go po zwo le nie
na te go ro dza ju dzia łal ność. Po nie waż uty -
li za cję tej tok sycz nej zie mi fi nan so wa ła
UE, a ter min wy ko rzy sta nia pie nię dzy mi -
jał, tę zie mię za czę to in ten syw nie wo -

zić. I to na ty le in ten syw nie, że te ren,
na któ rym mar sza łek po zwo lił skła do wać
te od pa dy, szyb ko zo stał za peł nio ny. Skła -
do wa no je więc na te re nie za kła du, ale
praw nie by ło to nie le gal ne. In spek cja
Ochro ny Śro do wi ska na ło ży ła więc ka rę,
ale ta zo sta ła anu lo wa na, bo w mię dzy cza -
sie mar sza łek zmie nił po zwo le nie i do pu -
ścił skła do wa nie tych od pa dów tam, gdzie
się si lą rze czy ak tu al nie znaj do wa ły. A to
za sad ni cza róż ni ca wo bec pier wot ne go
po zwo le nia. To ko lej ny do wód na to, że
ad mi ni stra cja rzą do wa ma po waż ne pro -

ble my z ra cjo nal no ścią de cy zji or ga nó w
sa mo rzą do wych i prak tycz nie ni kłe moż li -
wo ści od dzia ły wa nia na po dej mo wa ne
przez nie de cy zje. Do bre dzia ła nia „na gó -
rze” są za leż ne od de cy zji „na do le” i nie -
ste ty, czę sto przez te ostat nie psu te. 

– M. Du da: – Tak się dzie je gdy jest zbyt
du ży ob szar uzna nio wo ści. Je że li pan mar -
sza łek ma pra wo wy dać po zwo le nie
na skła do wa nie od pa dów na okre ślo nym
te re nie, a po tem so bie do wol nie ten te ren
po więk szyć, to do ki tu z ta kim pra wem.

– A. Ko wal ski: – Od su nę li śmy się nie co
od waż ne go pro ble mu po ru szo ne go
w ostat nim py ta niu, a do ty czą ce go sys te -
ma tycz nie za ostrza nych przez Unię ry go -
rów. Wy da je się po żą da nym, aby ten trend
miał swo je od zwier cie dle nie rów nież
w do ku men tach rzą do wych. Choć kon se -
kwen cje te go mo gą być nie kie dy nie ocze -
ki wa ne. Nie ma pro ble mu tech nicz ne go
(jest oczy wi ście fi nan so wy), aby np.
w Elek trow ni Tu rów, do sze ściu blo ków,
do sta wić od siar cza nie, bo do tych cza so we
już nie za bar dzo speł nia nor my. Gdy by
tam by ły, jak pier wot nie za kła da no, ko tły
py ło we z od siar cza niem mo krym, to był by
po waż ny kło pot, al bo wręcz brak moż li wo -
ści, by upo rać się z za ostrzo ny mi ry go ra mi
od no śnie od siar cza nia. Moż na oczy wi ście
wy bu do wać in sta la cję pod obec ne nor my,
bo nikt nie chce wy da wać pie nię dzy na za -
pas, a po 8 la tach i za ostrze niu norm za cząć
ko rzy stać z wę gla au stra lij skie go, któ ry nie
jest za siar czo ny. Nie ma siar ki w wę glu, to
nie ma jej w spa li nach. Tyl ko wte dy roz -
pocz nie się protest, że za rzy na my ro dzi me
gór nic two, spro wa dza jąc wę giel z Au stra -
lii. Za tem trze ba wie dzieć wcze śniej, że
pew nych rze czy, al bo w ogó le nie da się
zro bić, al bo też da się zro bić, ale po gi gan -
tycz nych kosz tach. Trze ba znać do kład nie
kon se kwen cje w przy szło ści te go co ro bi -
my dziś.
• Dy rek ty wa po zo sta wia po ję cie BAT.

In sta la cja po win na być zbu do wa na zgod -
nie z tą za sa dą. Naj lep sze tech ni ki oczysz -
cza nia spa lin po zwa la ją oczy ścić je znacz -
nie głę biej niż te go wy ma ga ją stan dar dy
za pi sa ne w Dy rek ty wie. Czy mięk kie za pi -
sy o BAT w prak ty ce nie spo wo du ją ko -
niecz no ści oczysz cza nia spa lin zna czą co
po wy żej stan dar dów?

– M. Du da: – Po ra dzi li z tym so bie
Ame ry ka nie. W USA były od ręb ne po -
zwo le nia na bu do wę i eks plo ata cję. Wy da -
ją więc po zwo le nia zin te gro wa ne na bu do -
wę i eks plo ata cję. To po zwo le nie dzia ła
w eko no micz nym okre sie eks plo ata cji
i nie ma moż li wo ści je go zmia ny. To je den
z prze ja wów ra cjo nal no ści w two rze niu
pra wa.

– A. Ko wal ski: – W mo im od czu ciu,
BAT od no si się do urzą dzeń pod sta wo -
wych, a więc blo ku. In sta la cje zaś np. od -
siar cza nia spa lin, są in sta la cja mi po moc ni -
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czy mi. Ale mo że na le ża ło by to jed no znacz -
nie zde fi nio wać.

– M. Du da: – BAT do ty czy wy łącz nie
no wych obiek tów. Przy czym nie mo że być
tak, że opar ty jest tyl ko o źró dła ga zo we,
gdy trzeba budować róż ne.

– A. Ja gu sie wicz: – Zło tą re cep tą jest tu
BAT nie prze kra cza ją cy nad mier ne go kosz -
tu. Czy li mój BAT jest tym, na któ ry mnie
stać. Ład nie to uj mu ją An gli cy, BAT „nie -
prze kra cza ją cy nad mier nych kosz tów” (Not
Exce eding Exces si ve Cost -BAT NE EC).

– W. Orze szek: – BAT mo że być me to -
dą za ostrze nia tyl ny mi drzwia mi stan dar -
dów emi syj nych, któ re wpro wa dza Dy rek -
ty wa IED. Je że li do kład nie prze czy ta my
Dy rek ty wę to oka zu je się, iż usta lo ne
w niej do pusz czal ne po zio my emi sji, mo -
gą być przy ję te w dro dze wy jąt ku, o ile nie
bę dzie moż li we osią gnię cie po zio mów
emi sji okre śla nych w wy ni ku tzw kon klu -
zji BAT. Trze ba za tem, tłu ma cząc fi lo zo fię
Dy rek ty wy, po ka zy wać, że w przy szło ści
zo sta ną przy ję te kon klu zje BAT, któ re bę -
dą ostrzej sze od stan dar dów emi sji, i trze -
ba się bę dzie do nich do sto so wać, choć nie
wia do mo jesz cze do kład nie kie dy to na stą -
pi. Bu do wa ny obec nie blok o mo cy 1000
MW, ma ob li czo ny czas „ży cia” na 30
lat. I bez względ nie już dziś trze ba mieć
na uwa dze to, co bę dzie się z nim dzia ło
w ca łym tym okre sie – blo ki zaś wy bu do -
wa ne 30 lat te mu są w schył ko wym okre -
sie tech nicz nym i mo ral nym. Ozna cza to,
że dziś bu du jąc obiekt ener ge tycz ny, na le -
ży prze wi dzieć miej sce na in sta la cję no -
wych urzą dzeń po zwa la ją cych na spro sta -
nie no wym, za ostrzo nym wy mo gom.
Prze wi du jąc to dziś, bę dzie moż na w przy -
szło ści osią gnąć za ło żo ny cel względ nie
ła two i ta nio. Sko ro zaś prze pi sy UE wy -
ma ga ją od in we sto ra zba da nia moż li wo ści
wy chwy ty wa nia CO2, i po wi nien on prze -
wi dzieć tak że miej sce na ewen tu al ną bu -
do wę in sta la cji wy chwy tu, to po wi nien
tak że uwzględ niać na przy kład moż li wość
do bu do wy do dat ko wych po zio mów od -
siar cza nia spa lin lub do dat ko wych po zio -
mów na za bu do wę ka ta li za to rów SCR.
Ge ne ral nie, pro jekt i re ali za cja no wych
źró deł wy twa rza nia po win ny umoż li wić
ich użyt ko wa ne bez nad mier nych kosz tów
przez prze wi dy wa ny czas ży cia. W przy -
pad ku zaś obiek tu sta re go trze ba roz strzy -
gnąć dy le mat – czy bar dziej opła ca się go
przy sto so wać na kil ka lat eks plo ata cji
do za ostrzo nych wy ma gań, czy wy co fać
z użyt ko wa nia i za miast te go in we sto wać
w no we źró dła wy twa rza nia.

– M. Du da: – Te go ro dza ju de cy zje mu -
szą mieć pod ło że eko no micz ne.

– W. Orze szek: – Nie zdro wą sy tu acją
jest, gdy ktoś wy bu do wał ko cioł np. flu -
idal ny na po ziom emi sji SO2, daj my na to,
300 mg/m3 i znaj du je się on w po ło wie
swe go cza su ży cia a ma, jak się oka zu je,

pra wie dwu krot nie więk szą emi sję niż do -
pusz czal na dy rek ty wą IED. I zmia na te go
sta nu rze czy jest nie opła cal na.

– M. Du da: – To ko lej ny raz do wo dzi, że
po zwo le nia trze ba wy da wać na okres eko -
no micz nej eks plo ata cji obiek tu.

– A. Ja gu sie wicz: – Chcę Pań stwu przy -
po mnieć, że my ma my po trój ne stan dar dy
wy zna czo ne przez Ko mi sję Eu ro pej ską
– in dy wi du al ne /na obiekt/ (dy rek ty wy),
sek to ro we (cu rio sum Trak ta tu Ak ce syj ne -
go) i kra jo we (Kon wen cje i Pro to kó ły
EKG/PNZ i dy rek ty wy).
•Dy rek ty wa do ty czy 300 obiek tów w po -

nad 80 przed się bior stwach. Czy w Pol sce
ist nie je po ten cjał wy twór czy, któ ry w krót -
kim cza sie po zwo li na wy bu do wa nie tak
zna czą cej licz by in sta la cji oczysz cza ją -
cych spa li ny?

– A. Kowal ski: – Z mo je go ro ze zna nia
wy ni ka, że w Pol sce ist nie je po ten cjał o du -
żym do świad cze niu i do brym oprzy rzą do -
wa niu, któ ry jest w sta nie po do łać te mu za -
da niu.

– O. Kop czyń ski: – Po pierw sze – dzia -
ła nia w tym za kre sie bę dą po dej mo wa ne
przez po szcze gól ne pod mio ty na pod sta wie
in dy wi du al nych de cy zji biz ne so wych.
Po dru gie – w ob sza rze cie płow nic twa dys -
po nu je my wła sny mi, od po wied ni mi pro -
duk ta mi. Po trze cie – po za kra jo wą ba zą
wy twór czą ist nie je jesz cze eu ro pej ska
i świa to wa. To jest, jak sądzę, pozytywna
od po wiedź na py ta nie: czy da my ra dę?
• Wej ście w ży cie no wych stan dar dów

emi sji na stą pi w mo men cie, w któ rym
udział dar mo wych upraw nień do emi sji
dwu tlen ku wę gla bę dzie już sym bo licz ny.
Ist nie je więc nie bez pie czeń stwo wy so kich
kosz tów upraw nień. Czy za tem nie jest

bar dzo praw do po dob ne, że po wy bu do wa -
niu in sta la cji oczysz cza ją cych spa li ny, in -
sta la cja za si la na wę glem utra ci swo ją
kon ku ren cyj ność i trze ba ją bę dzie zli kwi -
do wać?

– O. Kop czyń ski: – De cy zje biz ne so we
każ dy po dej mu je in dy wi du al nie. A że by
by ły one ra cjo nal ne, na le ży śle dzić to co
dzie je się w Unii w ma te rii, któ ra jest
przed mio tem na szych roz wa żań. Ko lej -
na spra wa do ty czy te go, co już prze wi ja ło
się w na szej dys ku sji, mia no wi cie si ły gło -
su przed sta wi cie li Pol ski w ra mach współ -
de cy do wa nia na fo rum Unii. Je że li ją prze -
ana li zu je my, to oka że się, że je dy ną dro gą
jest „uciecz ka do przo du”, przez kon se -
kwen ty roz wój.

– A. Ja gu sie wicz: – Ra port Klu bu
Rzym skie go oce nia, że ca ła po li ty ka kli -
ma tycz na Unii Eu ro pej skiej jest jed nym
wiel kim prze strze le niem eko lo gicz nym.
Po za tym po win no się pro wa dzić pra ce
nad ada pta cją do zmian kli ma tu, a nie wal -
czyć z ni mi.

– R. Gu zik: – Ja ko przed sta wi ciel in we -
sto ra chcę po wie dzieć, że na szą naj więk -
szą bo lącz ką jest brak wie dzy jak bę dą
kształ to wa ły się prze pi sy, w da ją cej się
prze wi dzieć przy szło ści. Two rząc pla ny
roz wo jo we z ry zy ka mi po py tu, po dat ko -
wy mi, fi nan so wy mi ra dzi my so bie bez
pro ble mu. Trud no na to miast skal ku lo wać
ry zy ko re gu la cyj ne. Kal ku la cje w tym ob -
sza rze we ry fi ko wa ne są szyb ko i bo le -
śnie...

– M. Du da: – .. tzn. trud no jest skal ku lo -
wać oszo łom stwo...

– R. Gu zik: – .. tak. Je śli więc na wet
przyj mie my naj bar dziej praw do po dob ną
ścież kę ja ką po win ni śmy po dą żać, to roz -
rzu ty prze kra cza ją to, co na zy wa my do -
pusz czal nym od chy le niem sta ty stycz nym.
Wszę dzie ma my do czy nie nia z in ter wen -
cja mi pań stwa, czę sto nie spój ny mi, któ re
wy pa cza ją ry nek. Od no si się to szcze gól nie
do ener ge ty ki od na wial nej. Obec nie ma my
do czy nie nia ze spad kiem cen ener gii i za -
sta na wia my się czy to efekt kry zy su, do to -
wa nej ener gii od na wial nej, czy też ocze ki -
wa nia ryn ku na spa dek cen upraw nień.
Za du żo jest nie wia do mych wy ni ka ją cych
z sy gna łów ja kie da ją po li ty cy, le gi sla to rzy.
My ja ko du ża ener ge ty ka w koń cu do każ -
dych roz wią zań ja koś się do sto su je my.
Z ma ły mi obiek ta mi, o któ rych tu by ła mo -
wa, mo że być go rzej.
• Miej my na dzie ję, że przy naj mniej

część z tych na szych uwag, prze my śleń,
któ ry mi się tu po dzie li li śmy, znaj dzie
swo je od zwier cie dle nie w ak tach praw -
nych ja kie, miej my na dzie ję, nie dłu go się
po ja wią. A za pi sy Dy rek ty wy o emi sjach
prze my sło wych w spo sób ja sny i czy tel ny
zo sta ną wpro wa dzo ne do kra jo we go pra -
wa.
• Dzię ku je my za roz mo wę.
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Dal kia Łódź roz po czę ła eks plo ata cję ko tła na bio ma sę, dzię ki
któ re mu już od te go ro ku spół ka osią gnie udział od na wial nych
źró deł ener gii (OZE) w pro duk cji cie pła sys te mo we go i ener gii
elek trycz nej w wy so ko ści ok. 25 proc. Moc in sta la cji to 45,4 zie -
lo nych MW elek trycz nych i 148 MW ter micz nych.

To naj więk szy pro jekt spa la nia bio ma sy w Gru pie Dal kia, a tak że
pierw sza tak du ża mo der ni za cja elek tro cie płow ni w Pol sce. Na kła dy
in we sty cyj ne osią gnę ły po ziom oko ło 37 mi lio nów eu ro. W ko tle spa -
la nych bę dzie oko ło 360 tys. ton bio ma sy, w 80 proc. po cho dze nia le -
śne go (jako odpady przemysłu drzewnego), co po zwo li na unik nię cie
emi sji ok. 260 tys. ton CO

2
rocz nie. 

Dzię ki kon wer sji Dal kia, dzia ła jąc zgod nie z za sa da mi zrów no wa -
żo ne go roz wo ju, już w bie żą cym roku prze kro czy 15-pro cen to wy

próg wy ko rzy sta nia OZE, wy zna czo ny na rok 2020 w do ku men cie
„Po li ty ka ener ge tycz na Pol ski do roku 2030”. 

Więk szość pa li wa (bio ma sy) do star cza na jest przez do staw ców ze -
wnętrz nych, a część po cho dzi z za kon trak to wa nych plan ta cji ro ślin ener -
ge tycz nych, ja kie Dal kia Pol ska pro wa dzi już
od kil ku już lat w oko li cach Po zna nia i El blą ga.

Elek tro cie płow nia EC4, w któ rej jest spa la -
na bio ma sa, cha rak te ry zu je się wy so ką efek -
tyw no ścią ener ge tycz ną. Za si la kra jo wą sieć
ener ge tycz ną w zie lo ną ener gię i do star cza cie -
pło sys te mo we do miesz kań ców, bę dą cych
użyt kow ni ka mi sie ci cie płow ni czej w Ło dzi.
Dla miesz kań ców miasta i jego śro do wi ska na -
tu ral ne go pro jekt ma więc ogrom ne zna cze nie.

Gru pa Dal kia ma na te re nie ca łe go świa -
ta 176 in sta la cji spa la nia bio ma sy, któ rych
łącz na moc wy no si 3135 MW i 664 elek trycz -
nych, a któ re spa la ją 1,8 mln ton bio ma sy. Ce -
lem gru py do ro ku 2020 jest osią gnię cie sze -
ścio krot nie więk szych wy ni ków. We Fran cji
Dal kia jest pierw szym ope ra to rem cie płow ni
opa la nych drew nem ener ge tycz nym.

W Pol sce ist nie ją roz wią za nia praw ne
wspie ra ją ce pro duk cję „zie lo nej” ener gii,
a me cha ni zmem wspar cia są zie lo ne cer ty fi ka -
ty dla ener gii elek trycz nej. Zgod nie z prze pi -
sa mi, od bior cy ener gii są zo bo wią za ni do na -
by wa nia czę ści ener gii zie lo nej, któ ra jest

droż sza od ener gii „czar nej”. Je że li cho dzi o cie pło, to Dal kia nie prze -
wi du je zmia ny ta ry fy ze wzglę du na in we sty cję w OZE. 

Ce lem Dal kii jest ofe ro wa nie za wsze naj lep szej ja ko ści usług po ce -
nie ak cep to wal nej dla klien tów. Pro du ku jąc „zie lo ną” ener gię elek -

trycz ną i cie pło zmniej sza my ob cią że nie ra -
chun ków klien tów za ku pem upraw nień do
emi sji. 

Pro jek ty OZE są pierw szy mi ja kie Dal kia
Łódź re ali zu je w ra mach Pla nu za si la nia mia -
sta w cie pło sys te mo we. Plan uwzględ nia
zmia nę in sta la cji pro duk cyj nych Dal kii, w ce -
lu do sto so wa nia ich, do 2020 r., do wy ma gań
„Po li ty ki Ener ge tycz nej Pol ski do 2030 r.”
oraz utrzy ma nie kon ku ren cyj ne go po zio mu
cen cie pła dla miesz kań ców. Je go czę ścią jest
rów nież wy łą cze nie elek tro cie płow ni EC2
i opty ma li za cja sys te mu cie płow ni cze go.
Uwzględ nia jąc re alia lo kal ne go ryn ku cie -
płow ni cze go, Dal kia zbu du je ma gi stra lę cie -
płow ni czą o dłu go ści ok. 5 km, aby po wy łą -
cze niu elek tro cie płow ni EC2 (ul. Wró blew -
skie go) od bior cy z ob sza ru m.in. osiedli Ret ki -
nia i Ka ro le w by li za opa try wa ni w cie pło z po -
zo sta łych elek tro cie płow ni EC3 (ul. Po je zier -
ska) i EC4 (ul. J. An drze jew skiej). Na to miast
dla od bior ców prze my sło wych Dal kia przed -
sta wi al ter na tyw ne roz wią za nia w za kre sie za -
opa trze nia w pa rę tech no lo gicz ną. 
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Al stom Grid wpro wa dził do swo jej
ofer ty pro duk ty au to ma ty zu ją ce
pra cę pod sta cji. Se ria Mi COM Agi -
le oraz se ria  Mi COM P40 ofe ru ją
klien tom tę sa mą, spraw dzo ną ja -
kość. Al stom kon ty nu uje wdra ża -
nie wio dą cych, naj no wo cze śniej -
szych tech nik sie ci prze sy ło wych
dla sie ci roz dziel czych i prze my -
słu.

Z każ dym dniem ro śnie na cisk wy wie -
ra ny przez rzą dy oraz or ga ni za cje eko -
lo gicz ne na ope ra to rów ener ge tycz -
nych w za kre sie zwięk sza nia spraw no -
ści sys te mów przy jed no cze snym za -
pew nie niu bez pie czeń stwa do staw. Co -
raz wię cej spół ek dys try bu cyj nych z ca -
łe go świa ta sta wia na kon cep cję in te li -
gent nych sie ci (Smart Grid) i ofe ru je
swo im klien tom ela stycz ne umo wy do -
sta wy ener gii, a to po cią ga za so bą
zmia ny w bu do wie sys te mów roz dziel -
czych. Jed ną ze spo dzie wa nych zmian
jest roz wój „mi kro sie ci”; przy łą czo nych
ob cią żeń oraz roz pro szo nych źró deł
ener gii za cho wu ją cych się jak sys te my
zin te gro wa ne i pra cu ją cych rów no le gle
z sie cią głów ną lub w try bie wy spo wym.
Zmia ny te wska zu ją na po trze bę sto so wa nia udo sko na lo nych
tech nik sys te mów roz dziel czych i w kon se kwen cji spół ki ope ra -
cyj ne za czę ły ana li zo wać ko rzy ści pły ną ce z za sto so wa nia
ukła dów prze kaź ni ków za bez pie cza ją cych sie ci prze sy ło we
w obec nych i przy szłych sie ciach roz dziel czych.

PRO GRA MO WAL NY SCHE MAT LO GICZ NY
Nie któ re z wła ści wo ści, jak pro gra mo wal ny sche mat lo -

gicz ny oraz funk cje nad zo ru, któ re do tej po ry sto so wa ne by -

ły w sys te mach prze sy ło wych, są spo -
ty ka ne już tak że w sie ciach śred nich
na pięć. Uży cie ist nie ją cych prze kaź ni -
ków za bez pie cza ją cych sie ci prze sy ło -
we w sie ciach roz dziel czych wy da je
się dość pro ste. Na le ży jed nak przy
tym roz wa żyć moż li we ogra ni cze nia,
któ re to wa rzy szą spo dzie wa nym ko -
rzy ściom pły ną cym z ta kie go roz wią -
za nia. Nie zwy kle istot ne jest roz po zna -
nie przy pad ków, w któ rych po trzeb ne
są te go ty pu udo sko na le nia tech no lo -
gii już za sto so wa nych.

Pro gra mo wal ny sche mat lo gicz ny
jest sto so wa nym w za bez pie cze niach
prze sy ło wych roz wią za niem umoż li -
wia ją cym użyt kow ni kom prze kaź ni ka
skon fi gu ro wa nie wła snych ukła dów
za bez pie czeń i au to ma tyk do pa so wa -
nych do kon kret ne go za sto so wa nia.
Ta kie eks tre mal nie ela stycz ne po dej -
ście opar te na pro gra mo wal nych
bram kach lo gicz nych oraz mo du łach
cza so wych, umoż li wia użyt kow ni kom
two rze nie wła snych sche ma tów lo -
gicz nych o zu peł nie do wol nej zło żo -
no ści. Wy ni ka ją ca z sa mej za sa dy pro -
gra mo wal ne go sche ma tu lo gicz ne go
ela stycz ność spra wia, że tech ni ka ta

znaj du je oczy wi ste za sto so wa nia w sys te mach roz dziel czych
i – po za im ple men to wa niu do za bez pie czeń – po pra wia bez -
pie czeń stwo i ja kość do staw ener gii elek trycz nej.

FUNK CJE NAD ZOR CZE
Z ra cji te go, że nie za wod ność dzia ła nia sys te mów roz dziel -

czych zy sku je z cza sem co raz bar dziej klu czo we zna cze nie,
nie zwy kle istot ne jest zwięk sze nie ofe ro wa ne go przez urzą -
dze nia stro ny wtór nej stop nia nad zo ru, po zwa la ją ce go
na wcze sne ak ty wo wa nie funk cji ta kich jak pre wen cyj na kon -
ser wa cja. Nie któ re z funk cji nad zor czych, sto so wa nych ak tu -
al nie w sys te mach prze sy ło wych, jak nad zór nad sta nem pra -
cy, funk cja mi mo ni to ru ją cy mi oraz ob wo dem wy zwa la nia
mo gą zo stać skon fi gu ro wa ne w prze kaź ni ku roz dziel czym,
do cze go z po wo dze niem moż na po słu żyć się wspo mi na -
nym już pro gra mo wal nym sche ma tem lo gicz nym. Do wy kry -
wa nia nie pra wi dło wo ści na wej ściach na pię cio wych AC prze -
kaź ni ka słu ży na to miast funk cja mo ni to rin gu prze kład ni ka
na pię cio we go (VTS). Lo gi ka funk cji VTS prze kaź ni ka ma
za za da nie wy kry wać nie pra wi dło wo ści zwią za ne z na pię -
ciem oraz au to ma tycz nie do sto so wy wać kon fi gu ra cję ele -
men tów za bez pie cza ją cych, któ rych sta bil ność w in nym
przy pad ku by ła by za gro żo na.

IN FRA STRUK TU RA KO MU NI KA CYJ NA
Sys te my roz dziel cze sta ją się co raz in te li gent niej sze

i w związ ku z tym wy ma ga ją wy trzy ma łej i nie za wod nej in fra -
struk tu ry ko mu ni ka cyj nej. Pro to ko ły ko mu ni ka cyj ne pra cu ją -
ce na łą czach sze re go wych, jak np. Mod bus, roz sze rza ne są
o no wo cze śniej sze roz wią za nia, jak np. ether ne to we pro to -
ko ły IE C61850 oraz DNP3, gwa ran tu ją ce mak sy mal ną prze -
pu sto wość prze sy łu da nych po mię dzy prze kaź ni kiem a in fra -

Techniki zabezpieczania
przesyłu energii elektrycznej

w przekaźnikach sieci rozdzielczych

Opro gra mo wa nie S1 Agi le, no wo cze na plat for ma ob słu gu ją ca port komu ni ka cyj ny USB
w urzą dze niach oraz in te gru ją ca do dat ko we mo du ły ta kie jak: Mi COM To po lo gy, AEDR2, etc.

Naj now szy Prze wod nik po za gad nie niach au to ma ty ki za -
bez pie cze nio wej wy so kich i śred nich na pięć. Wy da nie
Alstom Grid, 2012
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struk tu rą ko mu ni ka cyj ną. Klu czo wym za gad nie niem jest za -
pew nie nie opcji, któ re po zwo lił yby speł nić wy ma ga nia pro -
jek tu bez zmiany sa me go spo so bu ob słu gi sys te mu.

AU TO MA TYCZ NE ZA RZĄ DZA NIE
OB CIĄ ŻE NIEM

Mi kro sie ci, ja ko sys te my zin te gro wa ne wy ma ga ją spraw nie
dzia ła ją cych ukła dów au to ma tycz ne go za rzą dza nia ob cią że -
niem. Au to ma tycz ne za rzą dza nie ob cią że niem mi ni ma li zu je
wpływ pod czę sto tli wo ści na sieć dzię ki za sto so wa niu ukła du
pro gre syw ne go zrzu ca nia ob cią że nia, w któ rym ob cią że nia
elek trow nia ne moż na po sze re go wać na gru py o prio ry te tach
de ter mi nu ją cych ko lej ność ich odłą cza nia.

Efek tyw nie wdro żo na funk cja zrzu ca nia ob cią że nia sta bi li -
zu je czę sto tli wość oraz przy wra ca rów no wa gę mo cy ob cią -
że nia i mo cy ge ne ro wa nej, co po zwa la na po wrót czę sto tli -
wo ści sie ci do do pusz czal ne go po zio mu. W dal szej ko lej no -
ści moż li we jest tak że przy wró ce nie odłą czo nych ob cią żeń.
Niezwykle istotne jest przy tym, by przy wra ca nie ob cią że nia
by ło prze pro wa dza ne sys te ma tycz nie i z za cho wa niem naj -
wyż szej ostroż no ści tak, by nie do szło do po now ne go na ra -
że nia sta bil no ści sys te mu.

In te gra cyj ne sys te my au to ma tycz ne go za rzą dza nia ob cią -
że niem opra co wa ne dla za bez pie cza nia sie ci prze sy ło wych,
po za sto so wa niu w prze kaź ni kach roz dziel czych do star cza ją
sze re gu ko rzy ści zwią za nych ze zwięk szo ną ja ko ścią i bez -
pie czeń stwem do staw ener gii elek trycz nej, zop ty ma li zo wa ną
ła two ścią za sto so wa nia oraz zwięk szo ną prze pu sto wo ścią
i spraw no ścią ist nie ją cych sie ci elek tro ener ge tycz nych.

ZA BEZ PIE CZE NIE NA WY PA DEK
USTER KI WY ŁĄCZ NI KA

Pro gra mo wal ny sche mat lo gicz ny moż na użyć z ta kim sa -
mym po wo dze niem do stwo rze nia za bez pie cze nia na wy pa -
dek uster ki wy łącz ni ka, któ re go dzia ła nie opie ra się na mo ni -
to ro wa niu sta nu te go wy łącz ni ka. Jed nym z po ten cjal nych
uspraw nień uzy ska nych w ten spo sób bę dzie stwo rze nie
bar dziej zło żo ne go, dwu stop nio we go ukła du za bez pie cza ją -
ce go na wy pa dek uster ki wy łącz ni ka, któ ry po na wia wy zwo -
le nie wy łącz ni ka a w ra zie nie po wo dze nia wy zwa la in ne, znaj -
du ją ce się przed nim wy łącz ni ki li nii za si la ją cej zwar cie.

Za sto so wa nie tech nik za bez pie cza nia prze sy łu ener gii
elek trycz nej, ta kich jak za bez pie cze nie na wy pa dek uster ki
wy łącz ni ka, w prze kaź ni kach roz dziel czych da je kil ka ko rzy -
ści, m.in. w po sta ci umoż li wie nia kon ser wa cji pre wen cyj nej
oraz działań samonaprawczych, korygujących po wsta ją ce
w sie ci za kłó ce nia.

RE JE STRY I PO MIA RY

Obec nie prze pro wa dza na ana li za po zwar cio wa wy ma ga
ela stycz no ści za pi su wszel kich za kłó ceń sie ci w prze kaź ni ku,

tj. muszą być zapisywane za rów no te dłu go- jak i krót ko trwa łe
za kłó ce nia. W ce lu od na le zie nia w re je strze prze kaź ni ka kon -
kret ne go zwar cia oraz wy zna cze nia se kwen cji zda rzeń do nie -
go pro wa dzą cych, wy ma ga ne jest pro wa dze nie re je stru zda -
rzeń, któ ry za wie rał by ta kie in for ma cje jak zmia ny sta nów
wejść i wyjść, in for ma cje na te mat uru cho mień i wy zwo leń za -
bez pie czeń oraz in for ma cje o wpro wa dzo nych zmia nach kon -
fi gu ra cyj nych. Ta kie rejestry zapisywane do pamięci nieulotnej
są do brym źró dłem in for ma cji dia gno stycz nej. Za sto so wa nie
tech nik pro wa dze nia re je strów i po mia rów pa ra me trów sie ci
prze sy ło wej w prze kaź ni kach roz dziel czych mo że w ta kim wy -
pad ku uła twiać zauto ma ty zo wa ną kon ser wa cję i ob słu gę.

ZWIĘK SZO NA NIE ZA WOD NOŚĆ
PRZE KAŹ NI KÓW

O WY SO KIM STOP NIU IN TE GRA CJI
Ist nie je moż li wość zwięk sze nia nie za wod no ści i efek tyw no -

ści po je dyn cze go za bez pie cze nia. Zwięk szo ną nie za wod -
ność moż na osią gnąć po przez za sto so wa nie w prze kaź ni ku
funk cji au to dia gno sty ki.

Funk cja au to dia gno sty ki mo że obej mo wać wy kry wa nie
pro gra mo wych błę dów kry tycz nych w prze kaź ni ku i re star to -
wa nie pro ce sów, w któ rych ta ki błąd się po ja wił, bez ko niecz -
no ści re star to wa nia ca łe go urzą dze nia. Dzię ki te mu peł na
go to wość ope ra cyj na osią ga na jest w cią gu za le d wie kil ku
cy kli sie ci elek tro ener ge tycz nej, pod czas gdy re start ca łe go
sys te mu zaj mu je ca łe se kun dy. Czę sto rów nież wy kry te pro -
ble my sprzę to we mo gą zo stać roz wią za ne przez re start prze -
kaź ni ka.

Za sto so wa nie ist nie ją cych tech nik za bez pie cza nia sie ci
prze sy ło wych w prze kaź ni kach roz dziel czych da je nie zli czo -
ną licz bę ko rzy ści. Jed nak że na tym po lu mo gą wy stą pić
rów nież ogra ni cze nia, ta kie jak koszt, roz miar oraz ła twość
wy mon to wy wa nia pod ze spo łu. Mi COM Agi le Al stom Grid, jak
sa ma na zwa wska zu je, ofe ru je wbu do wa ną ela stycz ność
oraz tech nicz ne za awan so wa nie, któ re po zwa la ją prze zwy -
cię żać te wy mie nio ne jak i wie le in nych ogra ni czeń. Mi COM
Agi le to most spa ja ją cy tech ni ki prze kaź ni ków prze sy ło wych
i roz dziel czych.

Krzysz tof Kul ski
Dy rek tor Al stom GRID SAS, Pol ska i Eu ro pa Wschod nia

Budowa modułowa urządzenia
P14N Agile. Wyciągnięcie z korpusu
powoduje automatyczne zwarcie
obwodów przekładników prądowych

Mi COM Agi le – funk cjo nal ność za bez pie czeń sie ci prze sy ło wych w ma łej, kom pak -
to wej obu do wie 
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Efek tem po nad 60-let niej dzia łal no ści „Ener go pro jek tu -Ka -
to wi ce” SA, naj więk szej w kra ju fir my pro jek to wo -in ży nier -
skiej o ugrun to wa nej po zy cji w sek to rze ener ge ty ki, są pro -
jek ty se tek elek trow ni, elek tro cie płow ni i cie płow ni, w tym

kil ku na stu elek trow ni die slow skich za gra ni cą oraz kil ka dzie siąt ty -
się cy pro jek tów dla róż nych sek to rów go spo dar ki, przede wszyst -
kim dla ener ge ty ki. 

Biu ro Stu diów, Pro jek tów i Re ali za cji „Ener go pro jekt -Ka to wi -
ce” SA po wo ła no w 1949 r. ja ko eks po zy tu rę war szaw skiej cen tra li.
Po cząt ko wo za ję ło się od bu do wą znisz czo nej in fra struk tu ry ener ge -
tycz nej Ślą ska. Na stęp nie – we dług do ku men ta cji pro jek to wej Biu ra
– wy bu do wa no m.in. Elek trow nie: Ska wi na, Ja worz no II i III, Ła zi -
ska, Sier sza, Ryb nik, Pru neřov (Cze chy) oraz Elek tro cie płow nie:
Kra ków -Łęg, Po znań -Ka ro lin, Ty chy, Biel sko -Bia ła, Ka to wi ce.
W 1993 r. pań stwo we przed się bior stwo prze kształ co no w Spół kę Ak -
cyj ną – „Ener go pro jekt -Ka to wi ce” (EPK), w któ rej 6 lat póź -
niej 100% udzia łów ob ję li pra cow ni cy. Jed no cze śnie stop nio wo
zmie nia ła ona swój pro fil: za czy na ła od pro jek to wa nia, a na stęp nie
za kres dzia łal no ści po sze rzo no o pra ce ba daw cze, usłu gi ty po wo in -
ży nier skie, pra ce kon sul tin go we, ge ne ral ną re ali za cję in we sty cji i in -
ży nie rię fi nan so wą. Wi zy tów ka mi EPK są Ła gi sza (460 MW, naj -
więk szy na świe cie ko cioł flu idal ny fir my Fo ster Whe eler na pa ra me -
try nad kry tycz ne), spo ra część Beł cha to wa (858 MW), zre ali zo wa na
w la tach 1995–2004 mo der ni za cja pierw szych 6. blo ków w Tu ro wie.

Dziś „Ener go pro jekt -Ka to wi ce” jest zo rien to wa ny na klien tów
z ob sza rów ener ge ty ki, prze my słów wy do byw cze go, che micz ne go,
hut ni cze go i spo żyw cze go oraz go spo dar ki ko mu nal nej. To kom -
plek so wa ob słu ga pro ce su in we sty cyj ne go: od kon cep cji, przez po -
zy ska nie fun du szy, wszyst kie fa zy pro jek to wa nia, kom ple ta cję do -
staw, re ali za cję i roz ruch.

– W za kre sie świad cze nia usług in ży nier skich dla przy go to wa nia
i re ali za cji du żych blo ków ener ge tycz nych je ste śmy naj więk szym
– pod wzglę dem za trud nio nych pra cow ni ków i osią ga nych przy cho -
dów – biu rem pro jek to wym w Pol sce. Po za na mi w tym ob sza rze
dzia ła ją „Ener go pro jekt -War sza wa”, „Ener go pro jekt -Gli wi ce”,
Cen trum Pro jek to we Po li meks -Mo sto stal, PRO CHEM -Pro jekt oraz
Po lte gor, któ ry ostat nio zmniej szył za an ga żo wa nie w ener ge ty ce.
W Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej też nie ma my kon ku ren cji, bo

Ener go pro jekt w Pra dze po dzie lił się na kil ka mniej szych firm, a du -
ży Ener go pro jekt w Bel gra dzie – z bra ku ryn ku – zaj mu je się de ve -
lo per ką – tłu ma czy dr inż. An drzej Ko wal ski, Pre zes Za rzą du, Dy -
rek tor Na czel ny Ener go pro jekt -Ka to wi ce SA, w któ rym pra cu je 358
osób (de ka dę te mu – 250), a z ok. 50 współ pra cu je na pod sta wie
umów o dzie ło, bądź umów -zle ceń.

Zda niem Pre ze sa na ryn ku kra jo wym jest obec nie du żo prac
wstęp nych – przed in we sty cyj nych i wcze snych sta diów pro jek to -
wa nia (m. in. stu dia wy ko nal no ści i od dzia ły wa nia na śro do wi sko,
kon cep cje pro gra mo wo -prze strzen ne, pro gra my funk cjo nal no -użyt -
ko we etc.). A nie za leż ność po zwa la EPK być pro jek tan tem dla
klien ta bądź kon sor cjan tem, czy pod wy ko naw cą du żych kon cer nów
na wet na kil ku obiek tach.

– Gdy w kra ju jest ty le pra cy, że z tru dem mo że my ją wy ko nać,
wcho dze nie na ryn ki za gra nicz ne jest po waż ną de cy zją. Ale uwa -
żam, że w efek cie obu kry zy sów ryn ki są chi me rycz ne i tak że w Pol -
sce sy tu acja mo że się zmie nić. Wy ko na li śmy wie le prac przed in we -
sty cyj nych, ale pro jek ty wy ko naw cze ro bi my tyl ko dla mniej szych
obiek tów, bo du że są jesz cze w doł kach star to wych – je śli Al stom wy -
gra prze targ, to bę dzie my z nim współ pra co wać przy bu do wie elek -
trow ni w Pel pi nie (2 x 1000 MW).

Dla te go nie re zy gnu je my z ryn ków za gra nicz nych – przede
wszyst kim sta ra my się dzia łać na ryn kach wschod nich. I tak
– wspól nie z ko le ga mi z SNC La va lin – ma my na dzie ję na wy ko na -
nie do ku men ta cji elek trow ni w Tasz kien cie, star tu je my w róż nych te -
ma tach na Ukra inie, m.in. opra co wu je my stu dium wy ko nal no ści
mo der ni za cji ener ge ty ki na za cho dzie kra ju, gdyż tam tej sze ban ki
ży czą so bie, by je go au to rem nie by ła lo kal na fir ma lecz re no mo wa -
na, sto su ją ca ak cep to wa ną przez nie me to dy kę. Dzia ła my na Bli -
skim Wscho dzie. Nie daw no od wie dził nas pre zes sau dyj skiej kor po -
ra cji „DAR”, dla któ rej je ste śmy part ne rem w za kre sie ener ge ty ki.
W An go li chce my za cząć ja ko kon sul tant bu do wę li nii na po wietrz -
nych oraz pod sta cji 400 kV/220 kV/60 kV, w In diach – usłu gi kon sul -
tin go we dla pro jek tu Ney ve li Li gni te Po wer Sta tion – 2 x 250 MWe.
Od sze ściu lat je ste śmy obec ni w Ni ge rii.

Je śli cho dzi o Eu ro pę, to Niem cy na ra zie „sta nę ły”, ale… już za -
czy na się mó wić, że re zy gnu jąc z ener gii ją dro wej trze ba „się gnąć”
po nie dro gi wę giel bru nat ny. Wspól nie z ko le ga mi z Gre cji zro bi li -

śmy w Sa lo ni kach pro jekt ru ro cią gów blo -
ku 800 MW, a z Sie men sem i Gre ka mi – wy -
ko na li śmy dla fir my Ather mon do ku men ta cję
tech nicz ną sys te mów ru ro cią gów dla „PE -
GO Por tu gal 800 MW CCP”.

Na szym stra te gicz nym ce lem jest uzy ski -
wa nie 15–20% przy cho dów z eks por tu – de -
kla ru je pre zes Ko wal ski.

W 2011 r., m.in. dzię ki re ali za cji 242
umów han dlo wych, EPK miał 84 963 tys. zł
przy cho dów net to i wy pra co wał i 4,22 mln zł
zy sku net to. Rok wcze śniej by ło to od po -
wied nio 123 198 tys. zł i 5,48 mln zł, ale fir -
ma prze szła na roz li cza nie umów z tzw. zy -
skiem ze ro wym w trak cie re ali za cji pro jek -
tów (27 w 2011 r.). Ozna cza to, że w mo men -
cie od da nia kon tra hen to wi czę ści re ali za cji
wy ni ka ją cej z umo wy fir ma do przy cho dów
za li cza tyl ko po nie sio ne kosz ty, a nad wyż kę
trak tu je ja ko za licz kę. Wie le z nich po wsta ło
jesz cze w 2010 r. i te raz bę dą po więk szać
zysk.
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Naj więk szy udział w przy cho dach ma ją re ali za cje dla trzech pod -
sta wo wych klien tów: Tau ron Wy twa rza nie (daw ny PKE), PGE Gór -
nic two i Ener ge ty ka Kon wen cjo nal na oraz Ze spół Elek trow ni Pąt -
nów–Ada mów -Ko nin.

Dla pierw sze go EPK prze pro wa dził prze targ w Sta lo wej Wo li
(jest już wy bra ny wy ko naw ca), pro wa dzi prze targ dla EC Ka to wi ce
(blok pa ro wo -ga zo wy 135 MW), ca ły czas „ro bi” Bla chow nię
(800–910 MW) i Ja worz no III (blok wę glo wy ok. 1000 MW). To du -
że umo wy, któ re za an ga żo wa ły wie lu pra cow ni ków. Na to miast
mniej szy mi re ali za cja mi są EC Ty chy (40 MW), EC Biel sko -Bia ła
(275 MW) i blok bio ma so wy w Ja worz nie (50 MW). Dla PGE przy -
go to wy wa ny jest prze targ na blok pa ro wo -ga zo wy w Pu ła wach
(840–850 MW) – wspól ne przed się wzię cie Za kła dów Azo to wych
Pu ła wy i PGE. We wrze śniu koń czy się skła da nie ofert na blok
o mo cy 460 MW w Tu ro wie (jest trzech ofe ren tów), a trze cim te ma -
tem są elek tro cie płow nie pa ro wo -ga zo we: no we blo ki w Go rzo wie
Wlk. (135 MW), Dol nej Od rze (Po mo rza ny, 200–270 MW) – EPK
wy grał też prze targ na kon cep cję jej roz wo ju – i w Byd gosz czy
(220–270 MW, al bo 400-450 MW). W ZE PAK SA zo stał od da ny
do użyt ku pierw szy w Pol sce, cał ko wi cie bio ma so wy blok (CFB)
o mo cy elek trycz nej 55 MWe i 154 MWt, któ ry 10 ma ja br. zo stał
zsyn chro ni zo wa ny z Kra jo wym Sys te mem Ener ge tycz nym. EPK
jest też za an ga żo wa ny w pro jekt re kon struk cji, czy li po waż ne go re -
mon tu, mo der ni za cji, wy mia ny in sta la cji, oda zo to wa nie itd., czte -
rech blo ków po 200 MW w Elek trow ni Pąt nów I oraz koń czy pra ce
nad stu dium wy ko nal no ści dla blo ku ga zo we go 400 MW w Elek -
trow ni Ada mów i – po dob ne go jak w EC Ka to wi ce – blo ku cie płow -
ni cze go w Elek trow ni Ko nin.

War to do dać, że w za miesz czo nych na stro nie in ter ne to wej EPK
re fe ren cjach pro jek ty ener ge tycz ne są też w za kład ce: prze mysł
i go spo dar ka ko mu nal na. Przy kła dem wy ko na nie do ku men ta cji dla
fa zy kon cep cyj no -przy go to waw czej pro jek tu bu do wy elek tro cie -
płow ni na te re nie za kła dów H. Ce giel ski Po znań.

– To nasz wie lo let ni part ner na ryn kach za gra nicz nych, któ re mu
po zo stał nie ode bra ny sil nik okrę to wy. Opra co wa li śmy więc je go
wy ko rzy sta nie do bu do wy ma łej cie płow ni, co po zwo li Dal kii zre zy -
gno wać z bu do wy EC 3 w Po zna niu – wy ja śnia Pre zes. – Wy ko na li -
śmy też ana li zę wie lo wa rian to wą blo ku ener ge tycz ne go o mo cy
ok. 20 MWe w ZGH Bo le sław oraz do radz two tech nicz ne i kom plek -
so we usłu gi zwią za ne z re ali za cją dwóch blo ków pa ro wo -ga zo wych
o mo cy ok. 45 MWe każ dy w KGHM (Po lko wi ce i Gło gów). A po nie -
waż kie dyś mia ły mieć po 200 MW, więc stąd na sza obec ność.
Wkrót ce KGHM bę dzie też współ in we sto rem bu do wa nej na te re nie
Elek trow ni Bla chow nia w Kę dzie rzy nie -Koź lu elek trow ni o mo cy
900 MW, któ ra zaj mie miej sce ist nie ją cej elek trow ni Bla chow nia
(165 MWe i 174 MWt). Po ni żej 20 MW nie scho dzi my, bo to za kres
dzia ła nia ma łych firm pro jek to wych.

EPK jest obec ny w Elek trow ni Ko zie ni ce (wspól nie z Ener go pro -
jek tem War sza wa jest do rad cą klien ta – do pro wa dził do koń ca prze -

targ i pla nu je pra ce na rzecz ge ne ral ne go wy ko naw cy), w Elek trow -
niach Ostro łę ka (pro jekt sta cji cie płow ni czej) i Po ła niec (dla Fo ster
Whe ele ra wy ko nał więk szość prac pro jek to wych zwią za nych z tzw.
zie lo nym blo kiem, a te raz zaj mu je się ru ro cią ga mi i ko lek to ra mi).
Uczest ni czy też w kon sor cjum, któ re star tu je w prze tar gach na do -
rad cę tech nicz ne go i do rad cę or ga ni za cyj ne go -śro do wi sko we go
pierw szej pol skiej elek trow ni ją dro wej. Li de rem pierw sze go jest
Scott -Wil son, a dru gie go –Trac te bel.

EPK współ pra cu je z ośrod ka mi na uko wy mi w Pol sce, przede
wszyst kim z Po li tech ni ką Ślą ską w Gli wi cach, któ rej pro fe sor Jan
Skła dzień pro wa dzi dla za in te re so wa nych pra cow ni ków co ty go -
dnio we wy kła dy z ter mo dy na mi ki. Na to miast pre zes An drzej Ko -
wal ski od 5 lat pro wa dzi na Wy dzia le Ener ge tycz nym wy kła dy z no -
wo cze snych me tod pro jek to wa nia elek trow ni i elek tro cie płow ni. 

Po łą cze nie na uki z prze my słem umoż li wia wspól ne re ali zo wa nie
pro jek tów za mó wio nych przez Na ro do we Cen trum Ba dań i Roz wo -
ju, m.in. do ty czą ce no wo cze snych tech no lo gii spa la nia i blo ków
nad kry tycz nych o spraw no ści po wy żej 50% oraz wy chwy ty wa nia
i trans por tu CO2 (CCS). To rów nież pra ce do ty czą ce od po wied niej
kon fi gu ra cji blo ków zwięk sza ją cej ich spraw ność.

– Stu den tom czę sto su ge ru je my te ma ty prac dy plo mo wych i or ga -
ni zu je my im sta że. Od je sie ni ub. ro ku chcą cy u nas pra co wać ab sol -
wen ci wyż szych uczel ni naj pierw mu szą zdać eg za min u me go za -
stęp cy, Łu ka sza Gre li, a na stęp nie przez 6–7 mie się cy są za trud nie -
ni w Elek trow niach Ła gi sza i Ryb nik, gdzie pod nad zo rem dy rek to -
rów tech nicz nych, są ob cho do wy mi blo ku, na staw ni czy mi, pra cu ją
w dzia le re mon tów etc. Ale to my pła ci my im pen sje – mó wi Pre zes.

No wym wy zwa niem dla EPK są tzw. ne ga wa ty. Cho dzi o zo bo -
wią za nie się za kła dów prze my sło wych, że w sy tu acji bra ku mo cy
w sys te mie elek tro ener ge tycz nym kra ju na żą da nie je go ope ra to ra
na tych miast wy łą czą swo je urzą dze nia, za co oczy wi ście do sta ną
pie nią dze. Trze ba więc za pro jek to wać np. ukła dy pod trzy ma nia na -
pię cia, czy li gi gan tycz ne UPS -y.

– Wi zja na szej Spół ki, któ ra w 2010 r. wdro ży ła sys tem za rzą dza -
nia BHP wg nor my PN -N 18001: 2004, za war ta w stra te gii dzia ła -
nia na la ta 2008–2015 jest i bę dzie re ali zo wa na bez za kłó ceń – uwa -
ża Pre zes An drzej Ko wal ski, któ ry przy szłość do 2020 r. wi dzi w ró -
żo wych bar wach. W tym ro ku wy ni ki fi nan so we po win ny być jesz -
cze lep sze niż w 2010 r., któ ry dla EPK był „Mo unt Eve re stem”.
Zwłasz cza, że zo sta nie roz strzy gnię ty spór w Elek trow ni Opo le,
zna ne bę dą lo sy Elek trow ni Ko zie ni ce i wy ni ki pro wa dzo ne go
przez PKE prze tar gu na bu do wę we Wło cław ku dla PKN Or len
elek trow ni ga zo wo -pa ro wej o mo cy 400–500 MW.

Je rzy Bo ja no wicz
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AN DRZEJ KO WAL SKI – ab sol went Wy -
dzia łu Au to ma ty ki Po li tech ni ki Ślą skiej,
dok tor na uk tech nicz nych, w la tach
1977–1980 pra co wał ja ko ad iunkt w In -
sty tu cie Na uk Tech nicz nych Uni wer sy -
te tu Ślą skie go, au tor wie lu pro jek tów
dla pol skich elek trow ni, m.in. opra co -
wał mo del dzia ła nia au to ma ty ki cy fro -
wej opar tej o sys te my kom pu te ro we.
Z „Ene gro pro jek tem -Ka to wi ce” jest
zwią za ny od 1970 r. W 1993 r. sku tecz -
nie prze pro wa dził pry wa ty za cję fir my
i ob jął sta no wi sko Pre ze sa Za rzą du. Je -

go opi nia nie jed no krot nie mia ła wpływ na kształ to wa nie po li ty ki
ener ge tycz nej w kra ju, na to miast pol ską ener ge ty kę re pre zen tu -
je pod czas mię dzy na ro do wych kon fe ren cji. Je go wiel kim hob by
jest fan ta sty ka – jest jed nym z za ło ży cie li Ślą skie go Klu bu Fan -
ta sty ki. Od lat zaj mu je się twór czo ścią J.R.R. Tol kie na, stąd też
w fan do mie zna ny jest ja ko An drzej „Bil bo” Ko wal ski, a kie ro wa -
ne przez nie go biu ro ja ko „BIL BO PRO JEKT”. Umi ło wa nie ksią -
żek, a czy ta ich set ki rocz nie, po zwo li ło mu znaj do wać roz wią za -
nia w naj trud niej szych sy tu acjach. Ni gdy nie tra ci na dziei. 



Na le żą ca do gru py Ru bo spół ka Ru bo -Ser wis jest naj więk -
szą pol ską fir mą świad czą cą spe cja li stycz ne usłu gi zwią za -
ne z mon ta żem, de mon ta żem i dzier ża wą rusz to wań. Hi sto -
ria gru py Ru bo roz po czy na się na po cząt ku lat 90. i nie ro -

ze rwal nie wią że się z oso bą Bog da na Szpil ma na, jej za ło ży cie la.
Sta no wi przy kład ro dzi mej, zbu do wa nej od pod staw fir my.
W pierw szych la tach ist nie nia zaj mo wa ła się głów nie pro duk cją,
mon ta żem i dzier ża wą rusz to wań. Z bie giem cza su jej ofer ta roz -
sze rzy ła się o pro duk cję na mio tów i hal prze zna czo nych
pod obiek ty spor to we i ma ga zy no we. Na prze strze ni ostat nich 20
lat gru pa Ru bo prze cho dzi ła licz ne prze obra że nia, bę dą ce re zul ta -
tem ela stycz ne go re ago wa nia na po trze by klien tów. W 2001 r. Ru -
bo -Ser wis zo sta ła wy od ręb nio na ze spół ki -mat ki Ru bo Sp. z o.o.

Dziś gru pę Ru bo two rzy sie dem pod mio tów go spo dar czych
o róż nych spe cjal no ściach. I tak: ist nie ją ca od 2011 r. spół ka Ru -
bo -Kon struk cje zaj mu je się pro duk cją rusz to wań, na mio tów i hal,
Ru bo -Ope ra tor pro wa dzi ob słu gę in fra struk tu ry stocz nio wej,
Ru bo -Styl ofe ru je wy po sa że nie stat ków dla stocz ni kra jo wych
i za gra nicz nych, na to miast naj młod sza w ro dzi nie spół ka Well
Equ ip ment In ter na tio nal Pol ska pro wa dzi ob słu gę firm z bran ży
wiert ni czej. Bę dą ca li de rem gru py Ru bo Sp. z o.o. zaj mu je się
świad cze niem usług księ go wych i ob słu gą ka dro wą na rzecz po zo -
sta łych spół ek, a tak że do radz twem biz ne so wym oraz praw nym.

Peł ny wa chlarz usług
Ru bo -Ser wis wy ko nu je skom pi lo wa ne kon struk cje rusz to wa -

nio we na es ta ka dach, wia duk tach, stat kach, zbior ni kach, plat for -
mach wiert ni czych, elek trow niach, ko mi nach, mo stach i za po rach.
Po nad to, pro wa dzi pra ce zwią za ne z plan de ko wa niem i za da sza -
niem róż nych obiek tów bu dow la nych, a tak że bu du je spe cja li -
stycz ne na mio ty prze my sło we. Fir ma wy cho dzi rów nież na prze -
ciw ocze ki wa niom ryn ku roz ryw ko we go ofe ru jąc mon taż scen,
po de stów sce nicz nych, scho dów wej ścio wych, ko lumn, try bun,
bram, kon struk cji pod ba ne ry re kla mo we i te le bi my.

Ru bo -Ser wis świad czy usłu gi na rzecz
sze ro ko ro zu mia ne go prze my słu. Swo ją
ofer tę kie ru je głów nie do wła ści cie li por -
tów i stocz ni re mon to wych, a tak że prze -
my słu pe tro che micz ne go. Wśród klu czo -
wych klien tów fir my z tych branż wy pa da
wy mie nić Gdań ską Stocz nię Re mon to wą
(re mon ty wież wiert ni czych), Ra fi ne rię
Gdań ską, Ra fi ne rię Płock, czy wło cław ski
An wil. Współ pra cu je rów nież z Mo sto sta -
lem Gdańsk, dla któ re go wy ko nu je rusz to -
wa nia i plan de ko wa nie kon struk cji sta lo -
wych pod plat for my wiert ni cze.

– Ska la za sto so wa nia na szych rusz to wań
jest bar dzo sze ro ka, po cząw szy od pro stych
kon struk cji sta wia nych przy bu dyn kach,
po przez rusz to wa nia wi szą ce i pod wie sza -
ne wy ko rzy sty wa ne przy bu do wie i re mon -
tach es ta ka d, ko mi nów oraz in nych du żych
obiek tów prze my sło wych, a skoń czyw szy
na bar dzo spe cja li stycz nych rusz to wa niach
zwią za nych z bu do wą stat ków, czy wież
wiert ni czych – wy mie nia szcze gó ło wo Sła -
wo mir Ka miń ski, Pre zes Za rzą du Ru bo -
-Ser wis. – Po zwa la ją one na wy ko ny wa nie
prac kon struk cyj nych, ma lar skich, spa wal -

ni czych w trud nych wa run kach at mos fe rycz nych, chro niąc pra -
cow ni ków przed zim nem, wia trem i desz czem, co ma nie ba ga tel ne
zna cze nie szcze gól nie w okre sie je sien no -zi mo wym. Trze ba rów -
nież pa mię tać, że przy pro wa dze niu prac kon ser wa cyj nych obo -
wią zu ją obec nie bar dzo su ro we prze pi sy do ty czą ce ochro ny śro do -
wi ska, któ re na ka zu ją gro ma dze nie i uty li za cję za nie czysz czeń
w od po wied ni spo sób. Te mu słu żą mię dzy in ny mi na sze na mio ty,
któ re znaj du ją co raz szer sze za sto so wa nie na wie lu bu do wach.

W po szu ki wa niu no wych ryn ków
Swo ją dzia łal ność Ru bo -Ser wis pro wa dzi głów nie na te re nie

Pol ski pół noc nej. Re ali zu je rów nież zle ce nia w in nych czę ściach
kra ju. W su mie 90 proc. wszyst kich usług jest świad czo nych na ro -
dzi mym po dwór ku. Ale to mo że się wkrót ce zmie nić. Fir ma za -
mie rza zdo by wać no we ryn ki, głów nie z ob sza ru Mo rza Bał tyc kie -
go. Ma ją w tym po móc kon tak ty biz ne so we, ja kie uda ło się po zy -
skać na ca łym świe cie dzię ki wie lo let niej współ pra cy z bran żą

stocz nio wą. W krę gu za in te re so wań po zo -
sta ją na dal por ty i stocz nie. Są już na wet
pierw sze suk ce sy, uda ło się bo wiem zre ali -
zo wać kil ka pro jek tów na za mó wie nie part -
ne rów z Nor we gii, Da ni, Fin lan dii i Nie -
miec. Współ pra ca po le ga za rów no na
świad cze niu usług mon ta żo wych, jak rów -
nież dzier ża wie sprzę tu.

Mó wiąc o zdo by wa niu no wych ryn ków
zby tu, pre zes Ka miń ski ma tak że na my -
śli bran żę ener ge tycz ną, a w szcze gól no -
ści ry nek pro du cen tów wież wia tro wych,
któ ry w Pol sce za czy na się dy na micz nie
roz wi jać. Fir mie uda ło się na wią zać kon -
tak ty han dlo we za rów no z pro du cen ta mi
tych obiek tów, jak rów nież do staw ca mi
urzą dzeń do ich bu do wy i mon ta żu.
Wśród part ne rów biz ne so wych, z któ ry -
mi fir ma obec nie współ pra cu je na le ży
wy mie nić Ener go mon taż Pół noc, Stocz -
nię Gdańsk i stocz nię Crist.

– In te re su je nas przede wszyst kim ob słu -
ga farm wia tro wych i urzą dzeń do ich ser -
wi so wa nia. Oce niam, że ry nek ten bę dzie
w naj bliż szych la tach się roz wi jał. W tej
chwi li na Bał ty ku, w oko li cach Szwe cji, Da -
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Wiedza i doświadczenie



ni, czy Nie miec po wsta ją ca łe ze spo ły wież wia tro wych. My ślę, że
to sa mo cze ka wkrót ce Pol skę – mó wi Sła wo mir Ka miń ski.

War to pod kre ślić, że na wią za nie współ pra cy z pro du cen ta mi
wież wia tro wych to nie pierw szy kon takt z bran żą ener ge tycz ną.
W prze szło ści fir ma ko ope ro wa ła z elek tro cie płow nia mi i za kła da -
mi ener ge tycz ny mi z re jo nu Trój mia sta, wy ko nu jąc dla nich pra ce
re mon to we. Pre zes Ka miń ski nie ukry wa, że kie ro wa na przez nie -
go spół ka chce wziąć udział w bu do wie pierw szej elek trow ni ją -
dro wej w Pol sce, któ ra we dle za po wie dzi ma po wstać wła śnie
na Po mo rzu.

Ro sną cy po ten cjał
Obec nie fir ma dys po nu je sprzę tem po zwa la ją cym za mon to wać

do 250 tys. m3 rusz to wań i 60 tys. m2 plan dek. Ca ły czas czy nio ne
są jed nak sta ra nia ma ją ce na ce lu zwięk sze nie te go po ten cja łu. Słu -
żą te mu mię dzy in ny mi in we sty cje w no wy sprzęt i wpro wa dza nie
no wych roz wią zań tech nicz nych. W ubie głym ro ku fir ma po myśl -
nie prze szła au dyt re cer ty fi ku ją cy sys tem za rzą dza nia ja ko ścią
ISO 9001:2008 oraz au dyt cer ty fi ku ją cy na zgod ność z wy ma ga -
nia mi norm ISO 14001:2004 (ochro na śro do wi ska) i OHSAS
18001:2007 (bez pie czeń stwo pra cy). Ze wzglę du na współ pra cę
z fir ma mi, któ re świad czą usłu gi dla sek to ra woj sko we go dys po -
nu je tak że sys te mem AQAP 2120 edi tion 3. Wy ko ny wa nie bar dzo
skom pli ko wa nych prac nie by ło by moż li we bez wy kwa li fi ko wa -
nej i do świad czo nej ka dry, któ ra li czy obec nie po nad 100 osób.
Więk szość pra cow ni ków po sia da upraw nie nia wy da ne przez In -
sty tut Me cha ni za cji Bu dow nic twa i Gór nic twa Skal ne go, po zwa la -
ją ce na wy ko ny wa nie prac w in nych kra jach. Dzię ki wie lo let niej
współ pra cy ze stocz nia mi i ra fi ne ria mi fir ma zdo by ła nie zwy kle
cen ne do świad cze nie w świad cze niu usług nie stan dar do wych. Jak
pod kre śla pre zes Ka miń ski, nie mal każ de zle ce nie wy ma ga du że -
go za an ga żo wa nia in te lek tu al ne go i wy ko rzy sta nia mak si mum
umie jęt no ści tech nicz nych. I ja ko przy kład wska zu je bu do wa ną
przez gdań ską stocz nię Crist jed nost kę do sta wia nia i ob słu gi mor -
skich wież wia tro wych o na zwie „In no va tion”. Wy po sa żo ne we
wła sny sys tem na pę do wy oraz dźwig słu żą cy do pod no sze nia ele -
men tów o wa dze do 1,5 tys. ton, urzą dze nie to bę dzie w sta nie wy -
bu do wać do 40 tur bin wia tro wych rocz nie. W ra mach te go pro jek -
tu, Ru bo -Ser wis był od po wie dzial ny za wy ko na nie rusz to wa nia.

Wid mo kry zy su nie ta kie strasz ne
Ma jąc na uwa dze in we sty cje po czy nio ne w ostat nim cza sie

w ob sza rze ener ge ty ki wia tro wej moż na od nieść wra że nie, że kry -
zys nam nie gro zi. Pa trząc jed nak na ry nek bu dow la ny w Pol sce
z nie co szer szej per spek ty wy, sy tu acja nie wy glą da już tak do brze.
Zda niem Sła wo mi ra Ka miń skie go obec ne (i spo dzie wa ne) ban -
kruc twa du żych spół ek bu dow la nych wy wo ła ją w nie dłu gim cza -
sie la wi nę rosz czeń od szko do waw czych skie ro wa nych do firm
ubez pie cze nio wych, a przez to od bi ją się ne ga tyw nie na kon dy cji
ca łe go sek to ra fi nan so we go. Zmie ni się rów nież po li ty ka ban ków,
któ re skru pu lat niej niż do tąd bę dą „prze świe tlać” swo ich klien tów
pod ką tem ich zdol no ści kre dy to wej. Sło wem, ilość środ ków fi -
nan so wych prze zna czo nych na in we sty cje spad nie, a co za tym
idzie fir my z bran ży bu dow la nej bę dą mia ły pro ble my z po zy ska -
niem no wych zle ceń. We dle prze wi dy wań pre ze sa Ru bo -Ser wis
mo że to na stą pić już w czwar tym kwar ta le, a naj da lej w przy szłym
ro ku. I nie ukry wa, że kur czą cy się ry nek in we sty cji w Pol sce mo -
że być dla je go fir my nie la da wy zwa niem. Mniej sza licz ba zle ceń
po cią gnie za so bą spa dek cen i wzrost kon ku ren cji. Po ja wią się
pro ble my ze zwięk sze niem za trud nie nia.

– Na szczę ście, w rów nym stop niu co z ryn kiem in we sty cyj nym,
je ste śmy zwią za ni z ryn kiem re mon tów i okre so wych prze glą dów,
gdzie sy tu acja nie wy glą da aż tak źle – uspo ka ja pre zes. – W nie -
złej kon dy cji znaj du je się prze mysł stocz nio wy, z któ rym od daw na
współ pra cu je my. Port fel za mó wień na no we jed nost ki jest wy peł -
nio ny na naj bliż sze kli ka lat. Do brze wy glą da rów nież sy tu acja

na ryn ku re mon tów. Dzię ki zna ko mi te mu za ple czu tech nicz ne mu
i wy kwa li fi ko wa nej ka drze Gdań ska Stocz nia Re mon to wa i Stocz -
nia Pół noc na nie mu szą oba wiać się o brak zle ceń. Do dat ko wo
dzia ła my rów nież w kra jach skan dy naw skich, gdzie pro ble my,
o któ rych mó wi my, na ra zie nie wy stę pu ją. Tu upa tru je my swo jej
szan sy na no we kon trak ty. Je że li cho dzi o ry nek bu dow la ny, to
w mo jej oce nie bran ża ener ge tycz na ma obie cu ją ce per spek ty wy
roz wo ju. Nie od dziś wia do mo, że po trze by in we sty cyj ne są tu
ogrom ne. Po za tym spół ki dzia ła ją ce na tym ryn ku ma ją po zy cję
mo no po li stycz ną, więc nie po win ny na rze kać na brak środ ków.
Uwa żam jed nak, że na du że in we sty cje w ener ge ty ce przy j dzie nam
jesz cze po cze kać kil ka lat. Spo re na dzie je wią że my rów nież z ga -
zem łup ko wym. Wia do mo, że bez od po wied nie go rusz to wa nia nie
da się wy bu do wać in sta la cji ga zo wych, jak rów nież pro wa dzić
w przy szło ści prac re mon to wych. Już te raz uczest ni czy my w od -
wier tach prób nych.

Wsłu cha ni w ry nek
Py ta ny o kon ku ren cję pre zes Ka miń ski stwier dza, że jest ona sil -

na i du ża, szcze gól nie ze stro ny firm za gra nicz nych, któ re dys po -
nu ją więk szym po ten cja łem i moż li wo ścia mi. Jak so bie z nią ra -
dzić? Od po wiedź brzmi: ofe ru jąc do brą ja kość, krót kie ter mi ny re -
ali za cji prac oraz in dy wi du al ne po dej ście do każ de go klien ta. Fir -
ma po sia da umo wy o sta łej współ pra cy z więk szo ścią swo ich part -
ne rów biz ne so wych. Z re gu ły okres re ali za cji zle ce nia wy no si po -
wy żej sze ściu mie się cy. Dzię ki du żym umie jęt no ściom han dlo -
wym, port fel za mó wień do koń ca ro ku jest już wy peł nio ny. Ba rie -
rą dla dal sze go roz wo ju spół ki mo że być po zy ska nie środ ków
na in we sty cje, przede wszyst kim na za kup no we go sprzę tu. Na le -
ży się spo dzie wać, że ak cja kre dy to wa ban ków w naj bliż szym cza -
sie zo sta nie ogra ni czo na. Trud no za tem po wie dzieć jak bę dzie wy -
glą dać przy szły rok, ale na le ży za ło żyć spo wol nie nie wzro stu go -
spo dar cze go. Jed no jest pew ne – na zmia ny fir ma bę dzie re ago wać
ela stycz nie i z wy czu ciem.

To masz Uznań ski
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SŁA WO MIR KA MIŃ SKI – ukoń czył Aka de mię Wy cho wa nia Fi zycz -
ne go w Gdań sku (spe cjal ność tre ner ju do). Ab sol went po dy plo mo -
we go stu dium fi nan sów dla me na dże rów w Gdań skiej Fun da cji
Kształ ce nia Me na dże rów. Przez wie le lat był zwią za ny z bran żą por -
to wą. Pra co wał na sta no wi sku kie row ni ka usług por to wych w fir mie
Por trob Sp. z o.o., a po tem ja ko dy rek tor w Po lcon s.c. W la -
tach 1991–1997 bę dąc współ wła ści cie lem Bal ti con Sp. z o.o. peł nił
jed no cze śnie funk cję pre ze sa za rzą du tej spół ki. W ko lej nych la -
tach sku pił się na pro wa dze niu wła snej dzia łal no ści go spo dar czej.
Od 2001 r. za sia da w fo te lu pre ze sa za rzą du Ru bo -Ser wis Sp. z o.o.
Z cza sów stu denc kich po zo sta ło mu za mi ło wa nie do spor tu. Jest
sę dzią okrę go wym ju do i tre ne rem tej dys cy pli ny (3 DAN). W wol -
nych chwi lach gra w pił kę noż ną i te nis, jeź dzi na nar tach, pły wa.



9 czerw ca br. mi ja 20 rocz ni ca śmier ci prof.
Ed mun da Pio trow skie go, wy bit ne go in ży nie -
ra – prak ty ka i na ukow ca, któ re go naj waż niej -
sze do ko na nia za wo do we zwią za ne by ły z roz -
wo jem ener ge ty ki na Ślą sku. 

Uro dził się w 1913 ro ku w Wil nie, gdzie je -
go oj ciec pro wa dził warsz tat ślu sar sko -hy -
drau licz ny i w tym mie ście w Gim na zjum im.
Ada ma Mic kie wi cza uzy skał w 1931 ro ku
świa dec two doj rza ło ści. Bez po śred nio po ma -
tu rze roz po czął stu dia w Po li tech ni ce War -
szaw skiej na Wy dzia le Elek trycz nym w tzw.
Sek cji Prą dów Sil nych. Jed nak z uwa gi na
trud ne wa run ki ma te rial ne okre so wo, w trak -
cie stu diów, mu siał pra co wać za rob ko wo.
Przez okres dwóch lat był za trud nio ny w Biu -
rze Ba dań Tech nicz nych Wojsk Łącz no ści
miesz czą cym się w Pań stwo wym In sty tu cie
Te le ko mu ni ka cyj nym w War sza wie. Pra co wał
tak że w Za kła dach Me cha nicz nych „Ur -
sus” S.A., a 15 lip ca 1937 ro ku, jesz cze na bli -
sko rok przed obro ną dy plo mu in ży nier skie go,
roz po czął pra cę w Za kła dach Gór ni czo -Hut ni -
czych Ho hen lo he w Ka to wi cach -Weł now cu,
gdzie zaj mo wał się pro jek to wa niem i mon ta -
żem urzą dzeń elek trycz nych, m.in. mon ta żem
ko tłów, bu do wą roz dziel ni ni skie go i wy so kie -
go na pię cia. Miał już wte dy spo re do świad -
cze nie za wo do we. Zdą żył je już zdo być pra cu -
jąc za rów no za rob ko wo do ryw czo, a tak że
pod czas dwu let niej prze rwy w stu diach oraz
ma jąc w trak cie stu diów licz ne prak ty ki. Naj -
pierw w Warsz ta tach PKP w Wil nie, na stęp nie
w Fa bry ce Ża ró wek „Osram” w Pa bia ni cach
oraz w elek trow niach wod nych w Gród ku
i Żu rze, a tak że w jed nej z elek trow ni ciepl -
nych w Cze cho sło wa cji. Wła śnie inż. Ed mun -
do wi Pio trow skie mu po wie rzo no nad zór
nad mo der ni za cją i roz bu do wą elek trow ni Ko -
pal ni Wu jek, któ ra pra cu jąc rów no le gle z elek -
trow nią okrę go wą w Cho rzo wie za opa try wa ła
w ener gię elek trycz ną tak że dziel ni cę Ka to -
wic -Bry nów. 

Od 1 stycz nia 1939 ro ku na sta no wi sku
kie row ni ka ru chu ma szy no we go w Ksią żę -
cych Bro wa rach w Ty chach pod jął się bar dzo
am bit ne go za da nia, mia no wi cie miał prze -
pro wa dzić wg wła sne go pro jek tu sze ro ko za -
kro jo ną mo der ni za cję urzą dzeń pro duk cyj -
nych, elek trycz nych i chłod ni czych oraz
prze bu do wę tam tej szej ko tłow ni. Na prze -

szko dzie w ca ło ścio wej re ali za cji owych za -
mie rzeń sta nę ła na paść hi tle row skich Nie -
miec na Pol skę.

W okre sie oku pa cji in ży nier Pio trow ski naj -
pierw tyl ko spo ra dycz nie wy ko nu je pro jek ty
urzą dzeń elek trycz nych, a utrzy mu je się z pra -
cy elek try ka – in sta la to ra oraz me cha ni ka.
W 1941 ro ku uda je się mu otrzy mać pra cę ja ko
kre ślarz i sta tyk w Biu rze Tech nicz nym w Biel -
sku -Bia łej. Pod czas oku pa cji i w pierw szych
la tach po woj nie przy go to wał pro jek ty oko -
ło 20 fun da men tów pod tur bo ge ne ra to ry, sprę -
żar ki. Stał się uzna nym spe cja li stą wy ko nu ją -
cym licz ne eks per ty zy dla ener ge ty ki, ko palń
i prze my słu che micz ne go w za kre sie re kon -
struk cji i do raź ne go wzmac nia nia uszko dzo -
nych fun da men tów. War to pod kre ślić, iż inż. E.
Pio trow ski był po woj nie, współ au to rem
pierw szej pol skiej nor my na fun da men ty pod
ma szy ny.

Na le ży go tak że uznać za pre kur so ra w Pol -
sce za gad nień po sza no wa nia ener gii, w tym
wpro wa dza nia w ży cie pro gra mów ra cjo nal ne -
go go spo da ro wa nia ener gią w za kła dach prze -
my sło wych. W Fa bry ce Pa pie ru w Żyw cu
w 1944 ro ku prze pro wa dził po mia ry ciepl ne
dla wszyst kich pro ce sów tech no lo gicz nych,
ze sta wił bi lans ciepl ny fa brycz nej elek trow ni
i, po prze pro wa dze niu bar dzo grun tow nej ana -
li zy go spo dar ki ciepl nej i elek trycz nej, przy go -
to wał pro jekt mo der ni za cji urzą dzeń elek trycz -
nych i ciepl nych.

W kwiet niu 1945 ro ku otrzy mał przy dział
do Elek trow ni Za brze (w ra mach tzw. gru py
ope ra cyj nej, któ rej za da niem by ło prze ciw -
dzia łać pró bom wy wo że nia przez Ro sjan urzą -
dzeń ener ge tycz nych). Jak za zna cza inż. Zbi -
gniew Biał kie wicz, zda rza ły się na gmin nie
– nie ste ty – przy pad ki ścią ga nia przy po mo cy
czoł gów, tur bo ge ne ra to rów z fun da men tów
i prze wo że nie ich na od kry tych plat for mach
w głąb ZSRR. De mon taż no je Otdie le nie (DO)
– tak na zy wał się ra dziec ki od dział woj sko wy
zaj mu ją cy się de mon ta żem urzą dzeń – po czy -
nił bar dzo du że szko dy w elek trow ni, do któ rej
zo stał de le go wa ny inż. Ed mund Pio trow ski.
Dla te go trze ba by ło wy ka zać się wiel ką de ter -
mi na cją i nie zwy kłą po my sło wo ścią, aby w tak
skraj nie trud nych wa run kach bar dzo szyb ko
uru cho mić mo ce wy twór cze sta rej i no wej
elek trow ni Za brze.

Wy so ko oce nio no umie jęt no ści za wo do we
inż. E. Pio trow skie go przy sa na cji ener ge ty ki
ślą skiej i zo stał on 21 lip ca 1948 ro ku prze nie -
sio ny służ bo wo i awan so wa ny (ze sta no wi ska
kie row ni ka) na funk cję dy rek to ra tech nicz ne -
go Elek trow ni Okrę go wej w Za głę biu Dą -
brow skim. Po re or ga ni za cji struk tu ry or ga ni -
za cyj nej, kie dy ca ły ob szar Pol ski zo stał po -
dzie lo ny na 13 okrę gów ener ge tycz nych, inż.
Pio trow ski zo sta je mia no wa ny w Cen tra li
Zjed no cze nia Ener ge tycz ne go Okrę gu Gór no -
ślą skie go w Ka to wi cach kie row ni kiem Od -
dzia łu Stu diów w Dzia le Do ku men ta cji Tech -
nicz nej w Dy rek cji In we sty cji. Do je go pod sta -
wo wych obo wiąz ków na le ża ło opra co wa nie
kon cep cji sie ci naj wyż szych na pięć, przy go to -
wa nie za ło żeń pro jek to wych dla bu do wy i roz -
bu do wy sta cji trans for ma to ro wo -roz dziel -
czych oraz li nii wy so kich na pięć.

W je go biu rze by ły opi nio wa ne m.in.
wszyst kie pro jek ty in we sty cji sie cio wych,
elek trow nia nych oraz do ty czą ce urzą dzeń
ener ge tycz nych mon to wa nych na te re nie
ZE OG. Od 1951 ro ku po dej mu je pra cę na uko -
wo -dy dak tycz ną w Po li tech ni ce Ślą skiej.
Z pra cy w ZE OPd (d. ZE OG). Ed mund Pio -
trow ski zwal nia się w 1954 r. (Je go ostat nim
sta no wi skiem w Zjed nocze niu by ła funk cja za -
stęp cy głów ne go in ży nie ra).

Na le żał jed nak do trzy oso bo wej gru py ini -
cja tyw nej wnio sku ją cej o utwo rze nie In sty tu tu
Ener ge ty ki ja ko sa mo dziel nej pla ców ki na uko -
wo -ba daw czej dla „nie sie nia do raź nej po mo cy
ener ge ty ce za wo do wej w dzie dzi nie eks plo ata -
cji i bu dow nic twa ener ge tycz ne go oraz upo -
wszech nie nia po stę pu tech nicz ne go w dzie dzi -
nie wy twa rza nia, prze sy ła nia i użyt ko wa nia
ener gii elek trycz nej”. Trze ba też ko niecz nie
pod kre ślić, że ta ini cja ty wa oka za ła się ze
wszech miar po trzeb na. Po wo ła ny do ży cia 18
li sto pa da 1953 ro ku In sty tut Ener ge ty ki
w War sza wie, z fi lia mi w Ka to wi cach i Biel -
sku -Bia łej, do brze przy słu żył się roz wo jo wi
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pol skiej elek tro ener ge ty ki. Inż. E. Pio trow ski zo stał mia no wa ny w pla -
ców ce ka to wic kiej te goż in sty tu tu kie row ni kiem Za kła du Sys te mów
Ener ge tycz nych. W 1954 r. otrzy mu je ty tuł do cen ta i kie ru je Za kła dem
Urzą dzeń Elek trycz nych, a je go za kład sta je się waż ną skła do wą re ali za -
cji pro gra mów na uko wo -ba daw czych i dy dak tycz nych re ali zo wa nych
przez Ka te drę Ener ge ty ki pro wa dzo ną przez prof. Lu cja na Neh re bec -
kie go. Po nad to wy kła da bu do wę i eks plo ata cję elek trow ni, go spo dar kę
ener ge ty ki prze my sło wej oraz or ga ni za cję i eks plo ata cję sys te mów ener -
ge tycz nych w Wie czo ro wej Szko le In ży nier skiej w Ka to wi cach. W 1956
ro ku zo sta je dzie ka nem Wy dzia łu Elek trycz ne go PŚl, a w la tach
1969–1970 za stęp cą pro rek to ra ds. stu diów dla pra cu ją cych.

Był au to rem książ ki „Mon taż szyn elek tro ener ge tycz nych” i skryp -
tu „En cy klo pe dia elek trow ni”, współ au to rem wie lo krot nie wzna wia -
nych prac: „Urzą dze nia elek trycz ne w za ry sie” oraz „Urzą dze nia
prze sy ło we w ukła dzie elek tro ener ge tycz nym”, z któ rych ko rzy sta ły
ko lej ne po ko le nia in ży nie rów ener ge ty ków. Umie jęt ność ja sne go wy -
kła du i pre cy zja sfor mu ło wań zjed ny wa ła mu sym pa tię stu den tów
i dok to ran tów. Był in ży nie rem z du żą prak ty ką za wo do wą i miał wie lo -
ra kie do świad cze nia z róż nych miejsc pra cy. To za pro cen to wa ło kie dy
po wie rzo no mu sa mo dziel ne kie ro wa nie or ga ni zmem go spo dar czym
o cha rak te rze przed się bior stwa i za ra zem pla ców ki na uko wo -ba daw -
czej. W peł ni ujaw niaja się du że ta len ty or ga ni za cyj ne prof., Ed mun da
Pio trow skie go, wła śnie na sta no wi sku na czel ne go dy rek to ra Przed się -
bior stwa Mon ta żu Apa ra tu ry Po mia ro wej i Au to ma ty ki „Ener go apa ra -
tu ra” w Ka to wi cach. Peł ni tę funk cję sto sun ko wo krót ko od 1959
do 1961 ro ku, a za tem tyl ko dwa la ta, ale – jak się oka zu je – wła ści wie
wy zna czył swy mi prze ło mo wy mi dla fir my de cy zja mi roz wój te go
przed się bior stwa na dłu gie la ta. Przede wszyst kim zde cy do wał roz bu -
do wać ośro dek ba daw czy i pra cow nię pro jek to wą oraz stwo rzył sil ną
gru pę roz ru cho wą. Waż ną de cy zją by ło za trud nie nie mło dych, naj zdol -
niej szych in ży nie rów, w więk szo ści ab sol wen tów PŚl i stwo rze nie im
bar dzo do brych wa run ków do za wo do we go roz wo ju po przez m. in. or -
ga ni zo wa nie im sta ży za gra nicz nych, w tym m.in. w Wiel kiej Bry ta nii.
Np. uczest ni czy li oni w fir mach an giel skich przy wy ko ny wa niu apa ra -
tu ry dla pierw szych blo ków elek trow ni Tu rów, a po po wro cie do kra ju
in sta lo wa li tę apa ra tu rę i bra li czyn ny udział w roz ru chu elek trow ni.

Na od no to wa nie za słu gu je współ pra ca pro fe so ra z fir mą Sul zer, co
za owo co wa ło m.in. an ty im por to wą pro duk cją urzą dzeń sy gna li za cyj -
no -alar mo wych do wy so ko pręż nych sil ni ków i ta blic ste row ni czych dla
stat ków. Pro fe sor był tak że au to rem pro gra mu mo der ni za cji pol skie go
prze my słu ce men to we go. A za tem nie ogra ni czał się tyl ko do wą skie go
poj mo wa nia za gad nień au to ma ty ki elek tro ener ge tycz nej.

Za swo je za słu gi na po lu go spo dar czym i na uko wym był wie lo krot -
nie ho no ro wa ny wy so ki mi od zna cze nia mi pań stwo wy mi i re gio nal ny -
mi od zna ka mi za wkład w roz wój wo je wódz twa ka to wic kie go oraz
oczy wi ście na gro da mi mi ni stra Szkol nic twa Wyż sze go i Tech ni ki. Pro -
fe sor udzie lał się ak tyw nie na ni wie spo łecz nej. Człon ek SEP od ro ku
1937 – był za ło ży cie lem w 1959 ro ku pierw szej gru py rze czo znaw ców
SEP przy Od dzia le SEP w Ka to wi cach. „Śla dy pra cy pro fe so ra po zo sta -
ją do dziś w in sty tu cjach, któ re pra co wa ły i na dal pra cu ją dla elek tro -
ener ge ty ki, a tak że w lu dziach, któ rych los z nim ze tknął. W trud nych
cza sach pro fe sor Ed mund Pio trow ski umiał zna leźć dro gę ży cia god ne -
go i speł nio ne go za rów no w wy mia rze oso bi stym swo jej ro dzi ny, jak
rów nież w pra cy i dzia łal no ści za wo do wej”. Ta kie wła śnie zda nia wy ra -
zi li o pro fe so rze inż. Zbi gniew Biał kie wicz hi sto ryk SEP i prof. Ger -
hard Bar to dziej, pierw szy dok to rant pro fe so ra Ed mun da Pio trow skie -
go. Ta ką opi nię o pro fe so rze ma ją po wszech nie wszy scy któ rzy zna li
Go oso bi ście. Pro fe sor Ed mund Pio trow ski zmarł 9 czerw ca 1992 ro ku
w Żyw cu i na tam tej szym cmen ta rzu zo stał po cho wa ny. Je go dro ga za -
wo do wa udo wad nia, jak bar dzo waż na w na ukach in ży nier skich jest
umie jęt ność twór cze go za sto so wa nia wie dzy teo re tycz nej w roz wią zy -
wa niu pro ble mów zwią za nych z funk cjo no wa niem go spo dar ki. Wi dać
to wy raź nie zwłasz cza w tak klu czo wych dla kra ju dzie dzi nach, jak
ener ge ty ka.

An na Biel ska 
Ma rek Biel ski
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Od 11 do 14 wrze śnia po trwa ją w Biel sku-Bia łej Mię dzy na ro do we
Tar gi Ener ge tycz ne ENER GE TAB 2012, bę dą ce naj więk szą eks po -
zy cją urzą dzeń dla bran ży ener ge tycz nej w Pol sce. Po nad 600 wio dą -
cych do staw ców tech no lo gii dla ener ge ty ki z kil ku na stu kra jów eu ro -
pej skich oraz Chin za pre zen tu je naj bar dziej za awan so wa ne tech no lo -
gicz nie ma szy ny, urzą dze nia, apa ra ty i ma te ria ły, a tak że sys te my au -
to ma ty ki, słu żą ce zwięk sze niu nie za wod no ści prze sy ła nia ener gii
elek trycz nej oraz pod nie sie niu efek tyw no ści jej wy twa rza nia i użyt ko -
wa nia.

Ju bi le uszo wa edy cja tar gów ENER GE TAB po trwa aż 4 dni – or ga -
ni za to rzy ule gli su ge stii wie lu wy staw ców, któ rzy zwra ca li się o ich
wy dłu że nie, aby móc od po wied nio ob słu żyć rze sze zwie dza ją cych.
Eks pe ry ment z wy dłu że niem tar gów o je den dzień się spraw dzi, je śli
in for ma cja o tym do trze do za in te re so wa nych i zwie dza ją cy zo rien tu -
ją się, że w czwar tek czy pią tek ła twiej bę dzie „drą żyć” py ta nia mi wy -
staw ców niż we wto rek czy śro dę.

Tar gom bę dą to wa rzy szyć kon fe ren cje, se mi na ria i pre zen ta cje.
Głów na kon fe ren cja do ty czyć bę dzie pro ble ma ty ki roz wo ju sie ci
prze sy ło wych i dys try bu cyj nych i obej mo wać za rów no kwe stie zwią -
za ne z po trze ba mi roz bu do wy i mo der ni za cji sie ci wy ni ka ją cy mi ze
wzglę dów nie za wod no ści i efek tyw no ści prze sy łu oraz kwe stie praw -
ne („usta wa ko ry ta rzo wa”) i fi nan so we. Do udzia łu w kon fe ren cji zo -
sta li za pro sze ni, mię dzy in ny mi przed sta wi cie le Mi ni ster stwa Go spo -
dar ki, Ze spo łu Par la men tar ne go ds. Ener ge ty ki, PTPi REE, PSE Ope -
ra tor S.A., Tau ron Dys try bu cji SA. Na to miast dru gie go dnia tar gów
od bę dzie się se mi na rium „Ener ge ty ka Ją dro wa dla Pol ski” – zor ga -
ni zo wa ne przez SE REN Pol ska oraz CO SiW SEP.

Kon fe ren cję przed sta wia ją cą tech nicz ne in no wa cje w za kre sie eks -
plo ata cji sys te mów ener ge tycz nych or ga ni zu ją trze cie go dnia tar gów
Od dzia ły SEP z Biel ska-Bia łej, War sza wy i Szcze ci na. Bę dzie to też
oka zja, aby przy po mnieć pio nier skie do ko na nia w two rze niu 3-fa zo -
we go sys te mu prą du prze mien ne go, na sze go ro da ka: Mi cha ła Do li -
wo-Do bro wol skie go – z oka zji 150 rocz ni cy je go uro dzin.

W te go rocz nych tar gach po ja wi się wie le no wo ści – świad czy o tym
du że za in te re so wa nie wy staw ców zgło sze niem swo ich wy ro bów
do kon kur su tar go we go na wy róż nia ją cy się pro dukt pre zen to wa ny
na tar gach ENER GE TAB. Wy so ki pre stiż wy róż nień, jak pu char Mi -
ni stra Go spo dar ki, sta tu et ki PSE Ope ra tor, PTPi REE, IGE iOŚ, me da -
le PGE EO, czy tar gów Ener ge tab zdo by wa nych w wy ma ga ją cej ry -
wa li za cji za chę ca pro du cen tów do star to wa nia i w tej kon ku ren cji.

Tra dy cyj nie już, Ge ne ral nym Part ne rem tar gów ENER GE TAB jest
Gru pa TAU RON Pol ska Ener gia S.A. – naj więk szy dys try bu tor
ener gii elek trycz nej w kra ju i dru gi pod wzglę dem wiel ko ści wy twór -
ca ener gii elek trycz nej w Pol sce. 

Mi mo iż wstęp na tar gi jest bez płat ny, or ga ni za to rzy za chę ca ją
zwie dza ją cych do za re je stro wa nia swo je go po by tu na stro nie in ter ne -
to wej www.ener ge tab.pl

Tradycyjnie, na targach swoje stanowisko będzie miała również
nasza Izba, w którym wystawią się także Targi Kielce Sp. z o.o.
Nieopodal zaś, ze swoim stoiskiem, wystąpi inny członek Izby –
INEXIM Sp. z o.o.

Targi
ENERGETAB 2012
– to już 25. edycja

Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska koń czy
w tym ro ku 20 lat swe go ist nie nia i dzia łal no ści. Do kład nie, sta nie
się to 6 paź dzier ni ka, te go sa me go bo wiem dnia, przed 20. la ty, od -
by ło się Wal ne Zgro ma dze nie Za ło ży ciel skie Izby. Na sza or ga ni -
za cja bran żo we go sa mo rzą du go spo dar cze go po wsta ła w War sza -
wie i w tym też mie ście, 8 li sto pa da, w Ho te lu Gro ma da War sza wa
Lot ni sko, bę dzie my ob cho dzi li uro czy sto ści Ju bi le uszo we.

To zna ko mi ta oka zja do po roz ma wia nia o prze szło ści. A jest
o czym. Dzia łal ność edu ka cyj na, pro mo cyj na, in te gra cyj na, lob by -
stycz na, wresz cie do rad cza Izby w cią gu 20 lat jej ist nie nia, od ci -
snę ła trwa łe, po zy tyw ne pięt no na funk cjo no wa niu pol skiej elek -
tro ener ge ty ki. Bę dzie tak że oka zja do roz mów na te mat te raź niej -
szo ści i przy szło ści. I tu znów te ma tów nie zbrak nie, ja ko że
przed pol ską elek tro ener ge ty ką ogrom wy zwań. Uwa run ko wa -
nych we wnętrz nie – zu ży cie tech nicz ne i mo ral ne urzą dzeń wy -
twór czych oraz sys te ma tycz ny wzrost za po trze bo wa nia na ener gię
elek trycz ną, a tak że uwa run ko wa nych ze wnętrz nie – re stryk cyj na
po li ty ka kli ma tycz na UE.

Wie le wska zu je na to, że to świę to Izby, a przede wszyst kim lu -
dzi pol skiej elek tro ener ge ty ki, bę dzie rów nież fo rum po waż nej
wy mia ny po glą dów na te mat na sze go sek to ra.

ZA PRA SZA MY!

Jubileusz
20-lecia

działalności Izby
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W Sa li „Pod Ko pu łą” Mi ni ster stwa Go spo dar ki, 29 ma ja br. mia ła
miej sce kon fe ren cja zor ga ni zo wa na przez ten re sort we współ -
pra cy z IGE iOŚ, po świeęco na pro jek to wi Usta wy o od na wial -
nych źró dłach ener gii (OZE). Jej uczest ni ków po wi ta li Ja nusz

Pi li tow ski, Dy rek tor De par ta men tu Ener gii Od na wial nej MG i Sła wo mir
Kry stek, Dy rek tor Ge ne ral ny IGE iOŚ. Pi li tow ski wska zał na wa gę pro mo -
cji OZE. – Wy mie ni my dzi siaj po glą dy na te mat wspie ra nia OZE w wy bra -
nych kra jach UE, spo tka my się z przed sta wi cie la mi Szwe cji, Wiel kiej Bry -
ta nii i Nie miec, któ rzy za pre zen tu ją po my sły, roz wią za nia i do świad cze nia
w kwe stii OZE w swych kra jach – po wie dział Pi li tow ski.

Pierw szy re fe rat przed sta wił Gun nar Ha glund, rad ca Am ba sa dy Szwe -
cji w Pol sce. Stwier dził, iż w je go kra ju nie ma usta wy o OZE.

W koń co wej czę ści swe go wy stą pie nia Gun nard Ho glund okre ślił, jak się
wy ra ził, kwin te sen cję szwedz kiej ener gii od na wial nej: reszt ki i od pa dy, któ -
re w prze szło ści sta no wi ły pro blem i ge ne ro wa ły kosz ty, sta ły się waż nym
źró dłem ener gii i do cho du, pier wot nie w pa pier niach i tar ta kach, a w koń cu
w prze my śle drzew nym; dzię ki sprze da ży prze two rzo nych od pa dów i resz -
tek ja ko pa liw lub ener gii, przed się bior stwa uzy sku ją do dat ko we do cho dy;
kraj zna lazł no we źró dła ener gii, któ re spra wia ją, że zmniej sza swój im port
i za leż ność od świa ta; zo sta ło stwo rzo nych ok. 200 tys. no wych miejsc pra -
cy. I przed sta wił sys tem eko lo gii prze my sło wej w dwóch mia stach
– Linköping i Norrköping, któ ry po le ga na za go spo da ro wa niu i wy ko rzy sta -
niu ener ge tycz nym „wszyst kie go”: od pa dów, ście ków, osa dów itd. itp. 

Dru gi re fe rat był au tor stwa Pau la Ir win ga z De par ta men tu Ener gii i Zmian
Kli ma tu – Fo re ign and Com mon we alth Of fi ce – Lon don pt. „Po li ty ka Wlk.
Bry ta nii na po lu ener gii od na wial nej”. Ir wing stwier dził, że je go kraj po czy nił
zna czą ce in we sty cje w OZE i przy go to wu je na stęp ne. 

Z ko lei za brał głos Mar tin Schöpe, dy rek tor De par ta men tu ds. UE w za -
kre sie OZE Mi ni ster stwa Śro do wi ska, Ochro ny Przy ro dy i Bez pie czeń stwa
Re ak to ro we go Re pu bli ki Fe de ral nej Nie miec, przed sta wia jąc nie miec ką
po li ty kę i le gi sla cję w dzie dzi nie ener ge ty ki od na wial nej.

Na stęp nie mia ło miej sce krót kie wy stą pie nie Mie czy sła wa Ka sprza ka,
se kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwie Go spo dar ki, któ ry stwier dził, że usta wa
ma wiel kie zna cze nie dla roz wo ju OZE w Pol sce.

– Trwa ją uzgod nie nia mię dzy re sor to we, sło wem koń czą się nad nią pra ce
– po wie dział. – Kra jo wy plan dzia ła nia na po lu OZE zo stał zre ali zo wa ny
z nad wyż ką. Usta wa win na być sko or dy no wa na z in ny mi usta wa mi. Waż na
jest sta bil ność, gwa ran cja za ku pu ener gii i za pew nio na jej sta ła ce na
przez 15 lat, na to miast zmia na win na do ty czyć wcho dzą cych na ry nek, by
wie dzie li co ich cze ka. Pro duk cja ener gii na stę pu je w roz pro szo nych źró -
dłach. De cy zje co do jej uru cho mie nia w da nym miej scu po win ny na stę po wać
szyb ko, bo nie wy ma gają po zwo leń, tak jak w przy pad ku du żych in we sty cji.

Od pa da ją stra ty prze sy łu. Ma li pro du cen ci wy twa rza ją ener gię na wła sne
po trze by, a nad wyż kę mo gą sprze dać wpro wa dza jąc ją do sie ci. Zwięk sze nie
jej pro duk cji jest ko niecz ne, bo ro śnie za po trze bo wa nie. Mu si my dys po no wać
pla na mi do ty czą cy mi wzro stu pro duk cji ener gii z OZE. War to od no to wać, że
po ja wi ły się na ryn ku urzą dze nia do fo to wol ta iki. Trze ba mieć świa do mość,
że ener gia z OZE jest i bę dzie droż sza od kon wen cjo nal nej. Wią że się z tym
pro blem efek tyw no ści eko no micz nej. Chciał bym, aby usta wa wy wo łu ją ca
emo cje co do jej kształ tu, zo sta ła fi nal nie zre da go wa na.

Pro jekt usta wy
Koń co wym ak cen tem kon fe ren cji by ła pre zen ta cja pro jek tu pol skiej

usta wy o OZE au tor stwa Ja nu sza Pi li tow skie go. By ła bar dzo ob szer na to -
też skup my się na istot nych, wy bra nych za gad nie niach.

– Pier wot ny pro jekt usta wy z grud nia 2011 r. za owo co wał 2,5 tys. zgło -
szo nych uwag, od nio sło się do nie go 298 pod mio tów lob bin go wych – za -
uwa żył Pi li tow ski. – Pra ce nad nią są bar dzo za awan so wa ne, trwa ją fi nal -
ne usta le nia mię dzy re sor to we, win na tra fić do Sej mu we wrze śniu br.,
a wejść w ży cie w stycz niu 2013 r. Usta wa okre śla m.in.: za sa dy wy ko ny wa -
nia dzia łal no ści w za kre sie wy twa rza nia ener gii elek trycz nej, cie pła i chło -
du z mi kro in sta la cji, ma łej in sta la cji lub bio ga zu rol ni cze go; za so by i wa -
run ki przy łą cze nia do sie ci OZE; me cha ni zmy i in stru men ty wspie ra ją ce
wy twa rza nie ener gii elek trycz nej, cie pła i chło du w in sta la cji OZE; za sa dy
do ty czą ce gwa ran cji po cho dze nia dla ener gii elek trycz nej w in sta la cji
OZE. Usta wa de fi niu je po ję cie mi kro in sta la cji i ma łej in sta la cji, okre śla
kie dy wy twa rza nie ener gii elek trycz nej w mi kro in sta la cjach wy ma ga kon -
ce sji, a tak że kie dy wy ma ga ny jest przez pro du cen tów ener gii z bio ga zu
wpis do re je stru pro wa dzo ne go przez Pre ze sa Agen cji Ryn ku Rol ne go.
Oma wia wa run ki przy łą cze nia mi kro in sta la cji i ma łych in sta la cji do sie ci
dys try bu cyj nej i obo wią zek za ku pu ener gii z OZE.

Mi kro in sta la cje OZE bę dą ob ję te sys te mem cen gwa ran to wa nych na la -
ta 2013–2014. Sys tem wspar cia ma być sto so wa ny do obec nie funk cjo nu -
ją ce go sys te mu zo bo wią zań ilo ścio wych i świa dectw po cho dze nia me cha -
ni zmu współ czyn ni ków ko rek cyj nych, co zna czy, że ilość zie lo nych cer ty -
fi ka tów przy pa da ją ca na MWh wy pro du ko wa nej ener gii ma być zróż ni co -
wa na i za le żeć od ro dza ju i mo cy tech no lo gii. Współ czyn ni ki ma ją być po -
da ne na pierw sze 5 lat i ma ją cha rak ter nie zmien ny dla kon kret ne go in we -
sto ra przez 15 lat oraz de gre syw ny (co rocz nie nie wiel ki spa dek).

Ma być wpro wa dzo ne wy so kie wspar cie dla pro jek tu za po ry i elek trow ni
wod nej (in we sto rem jest Ener ga) na Wi śle w re jo nie Nie sza wy, któ ry ma być
re ali zo wa ny w la tach 2013–2020. In we stor ma mieć przy zna ne pra wo
do uzy ska nia zie lo nych cer ty fi ka tów do po zio mu 50% kosz tów in we sty cji.

Do daj my na ko niec, że pro jekt oma wia nej usta wy zmu sza do wpro wa dze -
nia zmian w ta kich usta wach jak Pra wo bu dow la ne, Pra wo ochro ny śro do wi -
ska, Pra wo za mó wień pu blicz nych, Usta wie o bio kom po nen tach i bio pa li -
wach cie kłych, Usta wie o opła cie skar bo wej i Usta wie o za sa dach po kry wa -
nia kosz tów po wsta łych u wy twór ców w związ ku z przed ter mi no wym roz -
wią za niem umów dłu go ter mi no wych sprze da ży mo cy i ener gii elek trycz nej.

Przed sta wi cie le Szwe cji, Wiel kiej Bry ta nii i Nie miec, obec ni na kon -
fe ren cji, za pre zen to wa li sys te my wspar cia OZE w swych kra jach, od -
bie ga ją ce za rów no od sto so wa nych obec nie w Pol sce, jak i za pro po no -
wa nych w pro jekt cie Usta wy o OZE. Wy da je się, że war to w tej ma te -
rii sko rzy stać z do świad czeń in nych kra jów. Szcze gó ły w na gra niach
na stro nach in ter ne to wych Izby: www.ige os.pl. Rów no cze śnie war to
zwró cić uwa gę na to, że pro po no wa ne jest znacz ne ob ni że nie współ -
czyn ni ków ko rek cyj nych dla współ spa la nia bio ma sy z wę glem
– od 0,30 w 2013 r. do 0,15 w 2017 r. Wy wo łu je to nie za do wo le nie ener -
ge ty ki kon wen cjo nal nej.

Odnawialne źródła energii
– teraźniejszość i przyszłość
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XX Wal ne Zgro ma dze nie Spra woz daw cze
Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny
Śro do wi ska odbyło się w dniu 31 ma ja 2012 r.
w War sza wie, w ho telu Mar riott. Pre zes Da -
riusz Lu be ra otwo rzył ob ra dy i ser decz nie po -
wi tał zebranych.

XX Wal ne Zgro ma dze nie Wy bor cze IGE iOŚ
roz po czę ło swo je ob ra dy zgod nie ze sta tu tem
w II ter mi nie i było peł no praw ne do po dej mo -
wa nia uchwał i prze pro wa dze nia Wal ne go Zgro -
ma dze nia.

Ry szard Ga jew ski – pre zes Pol skiej Izby
Bio ma sy, młod szej sio stry IGEiOŚ, przed sta wił
ze bra nym sy tu ację na ryn ku biomasy. – W ro -
ku 2010 ener ge ty ka zu ży ła 4,5 mln ton bio ma sy, w ro ku 2011 – 5,2 mln
ton, a w tym ro ku pro gno zu je się zu ży cie 6,7 mln ton  bio ma sy. Z ro ku
na rok spa la nie bio ma sy ro śnie w osza ła mia ją cym tem pie. Ża den ry nek
tak się nie roz wi ja. Po trze by są co raz więk sze i pla nu je się  u ru cho mie -
nie wie lu no wych blo ków spa la ją cych bio ma sę. Wszyst ko wska zu je
na to, że w ro ku 2020 bę dzie my po trze bo wa li 20 mln ton bio ma sy. Skąd
ty le weź mie my? Ma my na to roz wią za nia i wspól nie osią gnie my ten cel.
Na przy kład In ter na tio nal Pa per ma plan ta cję ce lo wą to po li ener ge -
tycz nej. Fir ma bę dzie rów nież zbie ra ła drew no na ce lu lo zę. Ten kie ru -
nek jest ide al nym roz wią za niem. Ma my od po wied nie are ały na te go ty -
pu plan ta cje. W kra ju istnieje obec nie już 2 tys. ha upraw to po li ener -
ge tycz nej, a do ce lo wo ma być 25 tys. ha. Są to naj więk sze plan ta cje
w Eu ro pie. Wie my gdzie te zie mie są, wie my jak je upra wiać. Przy go to -
wa li śmy się do te go w od po wied ni spo sób i ma my ma te riał na sa dze nio -
wy. Dzi siaj odbę dzie się w są sied nim ho te lu dys ku sja nt. lo gi sty ki bio -
ma sy dla du żej ener ge ty ki, na któ rej bę dę miał wy stą pie nie. Du żo się
u nas dzie je. 2 dni te mu miała miejsce kon fe ren cja w Mi ni ster stwie Go -
spo dar ki, któ rej Izba by ła współ or ga ni za to rem. Pro gno zy nie są naj cie -
kaw sze. Współ spa la nie jest przej ścio wym roz wią za niem, ale wie rzy my
w bu do wę de dy ko wa nych blo ków  do 50 MW, bo wte dy je ste śmy w sta -
nie do wieźć tę bio ma sę.

Na za koń cze nie pre zes Ga jew ski ży czył ze bra nym owoc nych ob rad.
Pre zes Da riusz Lu be ra,  na wią zu jąc do wy stą pie nia swo je go przed -

mów cy stwier dził, że współ spa la nie to nie jest kwe stia upie ra nia się
przez ener ge ty kę tyl ko na 12 TWh „zie lo nej ener gii” wy pro du ko wa nej
w Pol sce. 6 TWh to tech no lo gie współ spa la nia. Pró bu je my za stę po wać
współ spa la nie spa la niem w ko tłach de dy ko wa nych. Po ja wił się du ży
po ten cjał i tak na praw dę to ener ge ty ka kreu je po wsta nie ryn ku bio ma -
sy. Nie któ rzy urzęd ni cy ma ją ta kie wy obra że nie, że my pa li my w ko -
tłach opo ny. Po ka zy wa li śmy ostat nio wi ce mi ni stro wi go spo dar ki, że to
jed nak nie opo ny. Dru gi pro blem to kwe stia udzia łu agro bio ma sy. Wie -
my, że mo że ona moc no przy ha mo wać bu do wę blo ków de dy ko wa nych.

Na stęp nie przed sta wił ze bra nym spra woz da nie Za rzą du z dzia łal no -
ści w 2011 r. Pod ko niec 2011 r. Izba li czy ła 110 człon ków. 12 firm
prze sta ło być człon ka mi Izby w wy ni ku  re or ga ni za cji, re zy gna cji, bądź
trud no ści fi nan so wych. Na to miast przy ję tych zo sta ło w skład Izby
rów nież 12 firm. Do brym pro gno sty kiem jest to, że nie któ re fir my
do nas wra ca ją. Izba uczest ni czy ak tyw nie w spo tka niach do ty czą cych
sek to ra ener ge tycz ne go. Bar dzo istot nym ele men tem, na któ rym się
kon cen tro wa li śmy jest Pa kiet Kli ma tycz no -Ener ge tycz ny, a tak że Ro -
ad Map 2050. W KIG ist nie je od dziel ny ko mi tet ds. Pa kie tu Kli ma tycz -
no -Ener ge tycz ne go pod prze wod nic twem Her ber ta Ga bry sia. Ak -
tyw ność śro do wisk go spo dar czych zdję ła z nas to odium, że ener ge ty -
cy chcą so bie coś za ła twić. My po wie dzie li śmy, że Pa kiet nie jest pro -
ble mem tyl ko ener ge ty ki. Jak się oka za ło ta te za by ła traf na bo więk -
szość izb bran żo wych za an ga żo wa ła się w pra cę te go ko mi te tu. Dzię ki

od by tym spo tka niom i opra co wa niom, któ re po -
wsta ły, moż na by ło za we to wać Ro ad Map.
Wspie ra my pra cę te go ko mi te tu da ny mi i kosz -
tow ny mi opra co wa nia mi, i na ra zie da je my ra dę.

Roz krę ca się we hi kuł in we sty cyj ny w ener ge -
ty ce za wo do wej. Izba udzie la du że go wspar cia
w spra wie bu do wy elek trow ni ją dro wej. Po świę -
ci li śmy wie le cza su na pro mo wa niu  OZE w ener -
ge ty ce. Za rzą d I GE iOŚ ze brał się w ze szłym ro -
ku 5-krot nie. Ca ły czas trwa ły pra ce nad ak tu ali -
za cją sta tu tu. Za rząd po wo łał rów nież 7 ze spo -
łów me ry to rycz nych, w któ rych bio rą udział
człon ko wie Za rzą du. Ak tyw ność Izby prze ja wia -
ła się w or ga ni za cji kon fe ren cji, se mi na riów

i szko leń -im prez tych zor ga ni zo wa li śmy 12. Pre zes wy mie nił m.in. Pol -
sko -Ame ry kań ski Okrą gły Stół Ener ge tycz ny. Izba by ła tu głów nym or -
ga ni za to rem i otrzy ma li śmy po dzię ko wa nie od mi ni strów go spo dar ki
i śro do wi ska. Uczest ni czy li śmy rów nież we wszyst kich naj waż niej -
szych im pre zach tar go wych bran ży ener ge tycz nej: Enex, Expo po wer,
Ener ge tab i Po le ko. Izba pro wa dzi rów nież od wie lu lat dzia łal ność
wy daw ni czą  – kwar tal nik „Prze gląd Ener ge tycz ny” tra fia do wszyst -
kich li czą cych się w bran ży firm i osób. Uzu peł nio no „In for ma tor”
Izby o no wo  przy jęte fir my w ro ku 2012. Pre zes Lu be ra za chę cał ze bra -
nych do wzię cia ak tyw ne go udzia łu w two rze niu „PE”.

Dyrektor Generalny Izby Sła wo mir Kry ste k od niósł się do spra woz -
da nia fi nan so we go Izby. Po in for mo wał ze bra nych, że przy cho dy Izby
wy nio sły ogó łem 2006 tys. zł, a kosz ty 1963 tys. zł. Ce lem Izby nie jesst
ge ne ro wa nie zy sku. Od no to wa li śmy 8% wzrost ze skła dek człon kow -
skich i 13% wzrost z dzia łal no ści go spo dar czej. Na to miast wzrost kosz -
tów wy niósł tyl ko 9%. Zysk Izba osią gnę ła więk szy niż w ro ku 2010.
Dy rek tor za chę cał ze bra nych do ter mi no we go pła ce nia skła dek. Dzia -
łal ność go spo dar cza jest w cza sach kry zy su fi nan so we go trud na. Mi mo
to na sza sy tu acja fi nan so wa jest nie zła. Izba pro wa dzi od lat po li ty kę in -
te gra cji ener ge ty ki za wo do wej i prze my sło wej. Bra ku je nam środ ków
na pro wa dze nie moc niej szej dzia łal no ści lob bin go wej w pra sie.
Zwłasz cza agre syw na i dez in for mu ją ca spo łe czeń stwo jest dzia łal ność
grup lob bin go wych zwią za nych z tzw.”ener ge ty ką zie lo ną”. Mu si my
pod jąć z ni mi wal kę. Trze ba zwal czać  ten ne ga tyw ny lob bing.

Ma rian Bo sow ski – prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej przed sta -
wił ze bra nym sta no wi sko i wnio ski Ko mi sji w spra wie oce ny dzia łal -
no ści Za rzą du IGE iOŚ w 2011 r. Ko mi sja Re wi zyj na, po po sie dze niu
w dniu 18 kwiet nia br., za po zna ła się i prze ana li zo wa ła na stę pu ją ce do -
ku men ty: spra woz da nie fi nan so we za rok 2011, wy ko na nie pre li mi na -
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rza za rok 2011, opi nię nie za leż ne go bie głe go re wi den ta wraz z ra por -
tem fir my KTB. Ko mi sja Re wi zyj na prze pro wa dzi ła rów nież roz mo wy
wy ja śnia ją ce z dy rek cją Biu ra Izby, Głów ną Księ go wą Izby, bie głym
re wi den tem z fir my KTB i za po zna ła się z peł nym tek stem opi nii wraz
z ra por tem z prze bie gu i re zul ta tów ba da nia spra woz da nia fi nan so we -
go IGE iOŚ na dzień 31.12.2011 r., wy ko na nego przez fir mę KTB. Ko -
mi sja Re wi zyj na, w wy ni ku ana li zy otrzy ma nych ma te ria łów, prze pro -
wa dzo nych roz mów i dys ku sji nad ni mi, po zy tyw nie oce ni ła dzia łal -
ność Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska w ro -
ku 2011, a w szcze gól no ści:
• po wo ła nie 7 ze spo łów me ry to rycz nych dla zin ten sy fi ko wa nia

prac nad naj waż niej szy mi pro ble ma mi ener ge ty ki,
• kon ty nu owa nie ak tyw ne go uczest nic twa w pro mo wa niu roz wo ju

od na wial nych źró deł ener gii, ener ge ty ki ją dro wej i pro ble mu
uty li za cji od pa dów ko mu nal nych,

• re pre zen to wa nie sta no wi ska ener ge ty ki po przez po wo ła nie sta łe -
go Ko mi te tu ds. Pa kie tu Kli ma tycz no -Ener ge tycz ne go przy Kra -
jo wej Izbie Go spo dar czej,

• or ga ni zo wa nie kon fe ren cji i szko leń me ry to rycz nych, a zwłasz -
cza zor ga ni zo wa nie Pol sko -Ame ry kań skie go Okrą głe go Sto łu
Ener ge tycz ne go.
Spra woz da nie fi nan so we za rok 2011 wy ka zu je zysk w kwo -

cie 40.642,89 zł. Ko mi sja Re wi zyj na wnio sku je do Wal ne go Zgro ma -
dze nia o za twier dze nie spra woz da nia fi nan so we go za 2011 r., prze nie -
sie nie wy ni ku fi nan so we go za 2011 r. na fun dusz sta tu to wy Izby po -
przez pod ję cie przez Wal ne Zgro ma dze nie sto sow nej uchwa ły. Ko mi sja
po sta wi ła wnio sek do Wal ne go Zgro ma dze nia o udzie le nie skwi to wa nia
Za rzą do wi IGE iOŚ, któ re ten od Wal ne go Zgro ma dze nia otrzy mał.

Andrzej Pa try cy przed sta wił spra woz da nie z dzia łal no ści Są du Ko -
le żeń skie go. Ze spra woz da nia wy ni ka, że w ro ku ubie głym, na szczę -
ście nie by ło żad nych spraw spor nych, wy ma ga ją cych in ter wen cji
i Sąd Ko le żeń ski nie mu siał się zbie rać. 

Pre zes Ma rian Ba biuch przed sta wił pro jekt no we go sta tu tu, któ ry
za wie ra wie le zmian i li czy 11 stron  – przed tem miał 7 stron. Od kie dy
zo stał wpro wa dzo ny wie le się zmie ni ło. Pra ce nad sta tu tem trwa ły pra -
wie 3 la ta i dys ku to wa no na ten te mat na kil ku po sie dze niach Za rzą du
Izby. Zmo dy fi ko wa no i upo rząd ko wa no za pi sy do ty czą ce m.in.: człon -
ko stwa i peł no moc nic twa, przy stą pie nia do Izby, praw i obo wiąz ków
człon ków, usta nia człon ko stwa w Izbie, Wal ne go Zgro ma dze nia,
udzia łu człon ków w Zgro ma dze niu, kom pe ten cji Zgro ma dze nia, Za -
rzą du, po sie dzeń Za rzą du. Jed no znacz nie okre ślo no pod sta wę wy kre -
śle nia lub wy klu cze nia człon ka z Izby. Do da no za pis m.in. o udzia le
osób za pro szo nych, za twier dze nie przez Wal ne Zgro ma dze nie spra -
woz da nia fi nan so we go, re gu la mi n Za rzą du i Ko mi sji Re wi zyj nej,
o prze zna cze niu zy sku lub spo so bie po kry cia stra ty, jak rów nież za pis
pre cy zu ją cy dzia łal ność Biu ra Izby i Dy rek to ra Ge ne ral ne go. Uzu peł -

nio no za pis do ty czą cy ma jąt ku i fun du szy Izby. Wpro wa dzo no rów nież
za pis o moż li wo ści po dej mo wa nia uchwał na od le głość.

Sta tut zo stał opra co wa ny przez ko mi sję w skła dzie: Ma rian Ba biuch,
Zbi gniew Bic ki, Ar tur Ni zioł oraz praw ni ków. Pre zes Ba biuch po -
dzię ko wał człon kom ko mi sji za du żą pra cę i wni kli wo ść o raz Dy rek to -
ro wi Ryszardowi Po po wi czo wi za du żą po moc me ry to rycz ną  przy
opra co wy wa niu sta tu tu. Jest to sta tut prze my śla ny i szcze gó ło wy, któ -
ry upo rząd ku je or ga ni za cję Izby na na stęp ne 20 lat. Za ape lo wał do ze -
bra nych o uchwa le nie sta tu tu w ta kiej for mu le w ja kiej zo stał przed sta -
wio ny.

Dyrektor Kry stek po in for mo wał zgro ma dzo nych, że no wy sta tut zo -
sta nie wy sła ny członkom Izby, a po nad to po za re je stro wa niu przez
Sąd, zo sta nie umiesz czo ny na stro nie in ter ne to wej Izby.

Pre zes Da riusz  Lu be ra ogło sił, że uro czy stość 20-le cia Izby od bę -
dzie się w dniu 8 li sto pa da br.

Pre zes Lu be ra  po in for mo wał także zgro ma dzo nych, że na pew no
w tym ro ku zo sta nie pod pi sa ny kon trakt ko zie nic ki, a na po cząt ku
przy szłe go ro ku zo sta nie pod pi sa ny kon trakt na bu do wę blo ku w Elek -
trow ni Ja worz no III. Przy czy ną opóź nień przy kon trak tach jest tryb za -
mó wień pu blicz nych. Tyl ko na eta pie pre kwa li fi ka cji na blo ku Ja worz -
no III opóź nie nie z ty tu łu od wo łań wy nio sło już 7 mie się cy. Na le ży
ocze ki wać, że na eta pie ofert osta tecz nych bę dzie tych opóź nień wię -
cej. Po dob nie jest przy in nych blo kach, gdzie  tryb za mó wień pu blicz -
nych jest „cza so wą ku lą u no gi”.

Prof. Ja nusz Le wan dow ski przed sta wił ze bra nym in for ma cję o pro -
jek cie fi nan so wa nym ze środ ków eu ro pej skich do ty czą cym in no wa -
cyj nej go spo dar ki. W sierp niu zo sta nie ogło szo ny kon kurs, któ re go ce -
lem jest za cie śnie nie współ pra cy mię dzy na uką i prze my słem. Struk tu -
ra or ga ni za cyj na jest ta ka, że mu si w tym uczest ni czyć jed nost ka sa mo -
rzą du go spo dar cze go i wy da je się, że Izba jest do sko na łym part ne rem,
że by to pro wa dzić. Za de kla ro wał udział Po li tech ni ki War szaw skiej.
Po trzeb ny jest udział 10 firm. W tej spra wie wszy scy ze bra ni do sta li pi -
sma, ale ode zwa ły się tyl ko 3 fir my. Pan pro fe sor uwa ża, że pro jekt ten
jest wart po chy le nia się bo środ ki w tym ob sza rze są nie wy ko rzy sta ne,
a jest to po waż na kwo ta 20 mln zł. War to  więc wró cić do te ma tu bo bra -
ku je współ pra cy prze my słu i uczel ni, i pew ne me cha ni zmy dzię ki pro -
jek to wi uda ło by się wy pra co wać. Mógł by to rów nież być no wy ele -
ment dzia łal no ści Izby. Prof. Le wan dow ski za ape lo wał jesz cze raz
do ze bra nych o uczest nic two w pro jek cie.

*   *   *
Po za koń cze niu ob rad Wal ne go Zgro ma dze nia od by ła się pre zen ta -

cja fir my EdF na te mat pla no wa nych przez nią in we sty cji w Pol sce, po -
łą czo na z dys ku sją na ten te mat.

Na stęp nie, tra dy cyj nie już, od by ło się spo tka nie in te gra cyj ne człon -
ków i sym pa ty ków Izby, da ją ce moż li wość do prze pro wa dze nia wie lu
ku lu aro wych roz mów.

Mi łym ak cen tem tej czę ści spo tka nia by ła słod ka nie spo dzian ka
ufun do wa na przez no wo przy ję tą fir mę WE MO -GRO UP, spe cja li zu ją -
cą się w Sys te mach Hy drau li ki Si ło wej, nie spo dzian ką oka zał się mar -
ce pa no wy tort w kształ cie SI ŁOW NI KA, któ ry przy wie zio no pro sto
z Czę sto cho wy. By ło mi ło i słod ko.
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W dniu 20 maja 2012 r. niespodziewanie odszedł od nas nasz kolega

Leon Wołos
Le on pra co wał w fir mie Po li mex -Mo sto stal S.A. 14 lat – ostat nio ja ko Z -ca Dy rek to ra
Biu ra Sprze da ży i Mar ke tin gu w Za kła dzie Ener ge ty ki.

Le on Wo łos w ro ku 1975 ukoń czył stu dia na wy dzia le Me cha nicz no-Ener ge tycz nym Po -
li tech ni ki Wro cław skiej. Po stu diach pra co wał ja ko Głów ny In ży nier Ba zy w Za kła dach
Re mon to wo Ener ge tycz nych Lu blin i był od po wie dzial ny za za rzą dza nie re mon ta mi blo -
ków 200 MW w Elek trow niach Sta lo wa Wo la, Ko zie ni ce i Po ła niec, a na stęp nie pra co -
wał w Za kła dach Usług Tech nicz nych Ener ge ty ki w Ra do miu ja ko Kie row nik Roz ru chu
Elek tro cie płow ni Lu blin, Rze szów i Ra dom (ko tły 140 MW). W pierw szej po ło wie lat 90
za ło żył wła sną fir mę zaj mu ją cą się świad cze niem usług na po trze by sek to ra ener ge tycz -
ne go, był m.in. Kie row ni kiem Roz ru chu Elek tro cie płow ni Kiel ce o mo cy wyj ścio wej 50
MWt. Kie ro wał roz ru chem ko tła pa ro we go w In diach w elek trow ni Gu ja rat o mo cy blo -
ku 80 MWe.

W 1998 zwią zał się z na szą Spół ką. W Za kła dzie Ener ge ty ki był od po wie dzial ny za przy -
go to wa nie ofert na do sta wę kom plet nych blo ków ener ge tycz nych lub ich wy po sa że nia
w za kre sie za ło żeń pro jek to wych, ob li czeń ciepl nych, kom ple to wa nia do staw, za py tań
ofer to wych oraz wy cen ry zyk. Nad zo ro wał rów nież re ali za cję kon trak tów. Brał tak że
udział w bez po śred nich ne go cja cjach i uzgod nie niach tech nicz nych z głów ny mi fir ma mi
na ryn ku ener ge tycz nym (do staw ca mi tech no lo gii, part ne ra mi kon sor cjal ny mi) ta ki mi
jak Sie mens, Hi ta chi Po wer Eu ro pe GmbH, An sal do Ener gia Spa, Tec ni mont, Te chint itp.
Dzię ki je go nie oce nio ne mu wspar ciu wy ne go cjo wa li śmy i pod pi sa li śmy naj więk szy
kon trakt w bran ży ener ge tycz nej na bu do wę dwóch blo ków ener ge tycz nych o mo cy 2
× 1000 MW dla PGE Elek trow nia Opo le S.A. Na le ży rów nież wspo mnieć, że przy czy nił
się w du żym stop niu do re ali za cji ta kich pro jek tów jak bu do wa blo ku cie płow ni cze go
o mo cy 50 MWe w Biel sku -Bia łej, dwóch pro jek tów na do sta wę i mon taż tur bo ze spo łu

o mo cy 100 MWe dla Elek tro cie płow ni Że rań w War sza wie, bu do wę „pod klucz” ba te rii kok sow ni czej dla Kok sow ni Przy jaźń w Dą bro wie Gór -
ni czej i wie lu in nych. 

Pi sał tak że ar ty ku ły na te mat ener ge ty ki do pra sy bran żo wej.

Od da ny mąż, oj ciec Ani i Pio tra, dzia dek Ju lii, Sta sia i Le ona. 

Nie zwy kły czło wiek o cie płym i ser decz nym uspo so bie niu. Po god ny, chęt ny do po mo cy i za wsze z do brym sło wem. Au to ry tet w dzie dzi nie
ener ge ty ki. Men tor wie lu pra cow ni ków. Był dla nas przy ja cie lem i na uczy cie lem. Dzie lił się wie dzą i do świad cze niem, za ra żał nas swo im opty -
mi zmem i en tu zja zmem. 

Pry wat nie pa sją Le ona by ło krót ko fa lar stwo (znak SP5E OT).

Po że gna li śmy Le ona w stru gach desz czu w ko ście le w Gnie wo szo wie 26 ma ja br. W na szej pa mię ci po zo sta nie na za wsze.

Pra cow ni cy Za kła du Ener ge ty ki Z8

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 październik Konferencja „Spalarnie śmieci” Katowice IGEiOŚ i Tauron Ciepło S.A.

3 11–12 Konferencja „Doświadczenia z budowy 
października i eksploatacji bloku 858 MW w Bełchatowie” Bełchatów IGEiOŚ i Alstom Power

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

5 8 listopada Jubileusz 20-lecia IGEiOŚ Warszawa IGEiOŚ

6 20–23 listopada Targi POLEKO Poznań IGEiOŚ i MTP

7 16 listopada Konferencja „Energetyka przygraniczna Sulechów IGEiOŚ i LTnREE
Polski i Niemiec”

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

9 13 grudnia Spotkanie wigilijno-noworoczne Warszawa IGEiOŚ
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INI CJA TY WA NA RZECZ
IN TE LI GENT NYCH MIAST

I SPO ŁECZ NO ŚCI

Ma jąc za cel przy spie sze nie roz wo ju in te li gent nych tech no lo gii
w mia stach, 10 lip ca Ko mi sja Eu ro pej ska po wo ła ła do ży cia Eu ro -
pej skie Part ner stwo In no wa cyj no ści dla Ma łych Miast i Spo łecz no -
ści (ang. Eu ro pe an In no va tion Part ner ship for Smart Ci ties and
Com mu ni ties, SCC). Na po trze by Part ner stwa sku mu lo wa no fun du -
sze z sek to rów ener gii, trans por tu oraz tech no lo gii in for ma cyj nych
i ko mu ni ka cyj nych, prze zna cza jąc je na nie wiel ką licz bę pro jek tów
de mon stra cyj nych, któ re re ali zo wa ne bę dą we współ pra cy z mia sta -
mi. Na rok 2013 bu dżet na tę dzia łal ność wy no si 365 mln EUR.

Part ner stwo ma kon cen tro wać się na in no wa cjach po cho dzą cych
z prze my słu, któ re moż na wy ko rzy stać do osią gnię cia zmian eko -
no micz nych i spo łecz nych na ob sza rach zur ba ni zo wa nych oraz
pro mo wa nia in no wa cyj no ści w róż nych sek to rach. In no wa cje po -
pra wia ją kon ku ren cyj ność Eu ro py i sta no wią na rzę dzie do uzy ska -
nia efek tyw no ści ener ge tycz nej. Zgod nie z de kla ra cją Ko mi sa rza
UE ds. Ener gii, Günthe ra Oet tin ge ra, dzię ki Part ner stwu, tech no -
lo gie ta kie jak wy so ko efek tyw ne sys te my chło dze nia i ogrze wa -
nia, in te li gent ne urzą dze nia po mia ro wo -roz li cze nio we, czy za rzą -
dza nie ener gią w cza sie rze czy wi stym, bę dą upo wszech nia ne
w co raz to więk szej licz bie eu ro pej skich miast.

Źró dło – Eu re lec tric Da ily News, 11.07.2012 ro ku

ZRÓW NO WA ŻO NY ROZ WÓJ SEK TO RA
ELEK TRO ENER GE TY KI

W ra mach Eu ro pej skie go Ty go dnia Zrów no wa żo nej Ener gii
(ang. Eu ro pe an Su sta ina ble Ener gy We ek), któ ry od był się w Bruk -
se li w dniach 18-22 czerw ca, sto wa rzy sze nie eu ro pej skie go prze -
my słu elek tro ener ge tycz ne go Eu re lec tric, zor ga ni zo wa ło kon fe -
ren cję pod ha słem „Ener gia elek trycz na dla zrów no wa żo ne go roz -
wo ju – po stęp i wy zwa nia w per spek ty wie ce lów 2050”.

Pierw sza se sja po świę co na by ła za gad nie niom zwią za nym z in -
we sto wa niem na po trze by ogra ni cze nia emi sji CO2 do ro ku 2050.
Po in for mo wa no, że Eu re lec tric pra cu je nad ścież ka mi roz wo ju, któ -
re uwzględ niać bę dą ce le wy ni ka ją ce ze zak tu ali zo wa nych po li tyk
przej ścio wych. Pod kre śla no po trze bę przy ję cia ra mo wych re gu la cji
o sze ro kim za się gu, któ re, ba zu jąc na ce nie upraw nień do emi sji
CO2, ja ko klu czo wym czyn ni ku, bę dą wzmac niać wspól ny eu ro pej -
ski ry nek i przy spie szać roz wój in no wa cyj nych tech no lo gii.

Pod czas dru giej se sji, Eu re lec tric za pre zen to wa ło 5. wy da nie
„Ra por tu na te mat śro do wi ska i zrów no wa żo ne go roz wo ju”, któ ry
przed sta wia dzia ła nia po dej mo wa ne przez sek tor elek tro ener ge ty -
ki w ce lu po pra wy zrów no wa żo ne go funk cjo no wa nia i ochro ny
kli ma tu. Od no sząc się do trzech fi la rów zrów no wa żo ne go dzia ła -
nia – eko no micz no ści, do bro sta nu pra cow ni ków i ochro ny śro do -
wi ska – do ku ment opi su je w spo sób szcze gó ło wy przy kła dy do -
brych prak tyk w róż nych kra jach eu ro pej skich. Ce lem tych dzia łań
jest ogra ni cza nie ne ga tyw ne go wpły wu pro duk cji i prze sy ła nia
ener gii elek trycz nej, oraz wzmac nia nie do brych stron wy ko rzy sta -
nia ener gii elek trycz nej.

Źró dło – Eu re lec tric Da ily News, 28.06.2012 ro ku

SCE NA RIU SZE ROZ WO JU SYS TE MÓW
ELEK TRO ENER GE TYCZ NYCH

W PER SPEK TY WIE 2020–2050

Na wnio sek Ko mi sji Eu ro pej skiej, w ra mach 7. Ra mo we go Pro -
gra mu Ba daw czo -Roz wo jo we go, za ini cjo wa no pro jekt ba daw czy
Elec tri ci ty -Hi gh way 2050, któ re go ce lem jest opra co wa nie me to -
dy ki pla no wa nia roz wo ju pa neu ro pej skie go sys te mu elek tro ener -
ge tycz ne go w la tach 2020–2050, z wy ko rzy sta niem po dej ścia
z gó ry na dół. Dłu ga per spek ty wa cza so wa wy ma ga odej ścia
od nie za leż ne go pla no wa nia źró deł wy twa rza nia i sie ci prze sy ło -
wych oraz uwzględ nie nia ma so we go roz wo ju ge ne ra cji z od na -
wial nych źró deł ener gii, ro sną cej nie chę ci do bu do wy no wej in fra -
struk tu ry i roz wo ju tech no lo gii.

W za pla no wa nym na okres 3 lat pro jek cie uczest ni czą, w ra mach
kon sor cjum, ope ra to rzy sys te mów prze sy ło wych, in sty tu ty ba daw -
cze, uczel nie, sto wa rzy sze nia prze my sło we i or ga ni za cje po za rzą -
do we. Pra ce ofi cjal nie jesz cze się nie za czę ły. Pod czas spo tka nia
ini cju ją ce go, 12 czerw ca w Pa ry żu, na po zio mie ogól nym omó -
wio no sta tus przed się wzię cia i plan dal szych dzia łań. W ra mach
prac uwzględ nio nych zo sta nie kil ka sce na riu szy roz wo ju elek tro -
ener ge ty ki, któ re po słu żą do za pro jek to wa nia kil ku na stu wa rian -
tów sys te mów. Dla po szcze gól nych tych wa rian tów wy ko na ne zo -
sta ną ana li zy kosz to wo/przy cho do we z uwzględ nie niem ce lów
opty ma li za cyj nych.

Źró dło – Eu re lec tric Da ily News, 02.07.2012 ro ku

IEA – WZROST PRO DUK CJI
ENER GII ZE ŹRÓ DEŁ

OD NA WIAL NYCH
5 lip ca Mię dzy na ro do wa Agen cja Ener gii (IEA) opu bli ko wa ła

„Ra port z ryn ku ener gii ze źró deł od na wial nych” (ang. Me dium -
-Term Re ne wa ble Ener gy Mar ket Re port), któ ry prze wi du je przy -
spie sze nie i glo bal ny wzrost wy ko rzy sta nia „zie lo nej ener gii”. Mi -
mo eko no micz nej nie pew no ści w wie lu kra jach, szcze gól nie w Eu -
ro pie, w ro ku 2017 glo bal na pro duk cja ener gii ze źró deł wod nych,
so lar nych, wia tro wych i in nych od na wial nych ma wzro snąć o po -
nad 40%, do pra wie 6 400 TWh. W związ ku z doj rze wa niem tech -
no lo gii i ich upo wszech nia niem na no wych ryn kach, pro duk cja
ener gii ze źró deł od na wial nych zdy na mi zu je się.

W Ra por cie szcze gó ło wo prze ana li zo wa no czyn ni ki, któ re bę dą
od dzia ły wać na pro duk cję ener gii ze źró deł od na wial nych oraz do -
ko na no oce ny ocze ki wa nej ro li tych źró deł, w kon tek ście obec -
nych uwa run ko wań sys te mo wych, ram re gu la cyj nych i stop nia
roz wo ju tech no lo gii. Ana li zę prze pro wa dzo no dla 12 państw
OECD oraz Chin, In dii i Bra zy lii, w któ rych łącz nie wy twa rza nych
jest oko ło 80% świa to wej pro duk cji zie lo nej ener gii.

Zgod nie z do ku men tem, w okre sie naj bliż szych 5 lat elek trow -
nie wod ne po zo sta ną naj więk szym źró dłem ener gii ze źró deł od na -
wial nych, a śred ni glo bal ny wzrost pro duk cji wy nie sie tu 3,1%
rocz nie. W od nie sie niu do po zo sta łych źró deł wskaź nik wzro stu
pro duk cji pro gno zo wa ny jest na po zio mie 14,3 % rocz nie. Wy ko -
rzy sta nie zie lo nych źró deł wzro śnie w go spo dar kach roz wi ja ją -
cych się. Na kra je spo za OECD przy pad nie 2/3 cał ko wi te go wzro -

Energetyka na świecie



stu wy ko rzy sta nia źró deł od na wial nych, przy czym udział Chin
wy nie sie 40%. 

Źró dło – Eu re lec tric Da ily News, 12.07.2012 ro ku

STA TY STY KI EMI SJI
ZA NIE CZYSZ CZEŃ ZA ROK 2011

Z koń cem czerw ca, Eu ro pej ska Agen cja Śro do wi sko wa opu bli -
ko wa ła ra port do ty czą cy emi sji wy bra nych za nie czysz czeń po -
wie trza w kra jach UE w ro ku 2010. Ze bra ne przez Agen cję da ne
wska zu ją, że naj czę ściej prze kra cza ne by ły li mi ty emi sji tlen ków
azo tu – 12 państw UE nie zdo ła ło do trzy mać uzgod nio nych po zio -
mów. Oko ło 40% emi sji NOx po cho dzi ło z trans por tu dro go we go;
re duk cja emi sji w tym ob sza rze by ła niż sza niż to za kła da no.
W tym sa mym okre sie ogra ni czo na zo sta ła emi sja dwu tlen ku siar -
ki. Glo bal nie po ziom emi sji SO2 był o 40% niż szy niż to za kła da -
no, a żad ne z państw człon kow skich nie prze kro czy ło przy zna ne -
go mu pu ła pu.

We dług wstęp nych da nych, w kra jach UE -27 po ziom emi sji NOx

w ro ku 2010 był o 0,1% więk szy niż za gre go wa ny po ziom emi sji
przy ję ty Anek sem I do Dy rek ty wy UE w spra wie kra jo wych pu ła -
pów emi sji – li czo ny na pod sta wie li mi tów przy zna nych po szcze -
gól nym pań stwom. Jed no cze śnie war tość ta prze kro czy ła o 10%
bar dziej re stryk cyj ne ogra ni cze nie wy ni ka ją ce z Anek su II do
wspo mnia nej Dy rek ty wy, sta no wią ce do pusz czal ną gra ni cę dla
UE -27 ja ko ca ło ści. Po ziom emi sji nie me ta no wych lot nych związ -
ków or ga nicz nych (ang. non -me tha ne vo la ti le or ga nic com po unds)
przez pań stwa EU -27 był o 16% niż szy niż war tość wy ni ka ją ca
z Anek su 1, i o 2,4% niż szy niż pu łap wska za ny w Anek sie II. Emi -
sja amo nia ku (NH3) by ła na to miast mniej sza niż do pusz czal na
o 17% w sto sun ku do pu ła pu wska za ne go w Anek sie I (Aneks II
nie od no si się do emi sji tej sub stan cji). Emi sja SO2 by ła mniej sza
o 45% i 42% od po wied nio wzglę dem war to ści przy ję tych w Anek -
sach I i II.

Ogra ni cze nie emi sji szko dli wych związ ków w pew nym stop niu
spo wo do wa ne by ło re ce sją go spo dar czą, któ rą moż na by ło za ob -
ser wo wać w wie lu kra jach eu ro pej skich w ro ku 2010. Wraz ze
wzro stem go spo dar czym moż na spo dzie wać się po now ne go wzro -
stu ilo ści emi sji szko dli wych sub stan cji.

Źró dło – Eu re lec tric Da ily News, 10.07.2012 ro ku

CE ER – BRAK ZIN TE GRO WA NE GO
PLA NU ROZ WO JU

ŹRÓ DEŁ OD NA WIAL NYCH
Ra da Eu ro pej skich Re gu la to rów Ener gii opu bli ko wa ła do ku -

ment pod su mo wu ją cy jej sta no wi sko w spra wie bra ku zin te gro wa -
ne go po dej ścia do wspie ra nia roz wo ju ener ge ty ki od na wial nej
w UE. Pu bli ka cja za wie ra m.in. sta no wi ska za in te re so wa nych
stron, prze ka za ne w pro ce sie pu blicz nych kon sul ta cji, za po cząt ko -
wa nych w li sto pa dzie 2011 ro ku. Głów nym ce lem Ra dy by ła oce -
na skut ków nie zin te gro wa nych dzia łań w od nie sie niu do sku tecz -
no ści re ali za cji ce lów po li ty ki w spra wie od na wial nych źró deł
ener gii. 

W opi nii Ra dy, na po trze by przy spie sze nia roz wo ju ener ge ty ki
od na wial nej, nie zbęd ne jest więk sze ujed no li ce nie dzia łań na po -
zio mie UE. Ra da, po dob nie jak Ko mi sja Eu ro pej ska, opo wia da się
za za pew nie niem spój no ści dzia łań w za kre sie wspie ra nia roz wo -
ju zie lo nych źró deł ener gii oraz do sto so wa nia in fra struk tu ry. Do -
ku ment wska zu je na moż li wo ści wy ko rzy sta nia do tych ce lów
przed się wzięć re gio nal nych, ta kich jak Ini cja ty wa w spra wie Sie ci
Mor skiej Państw Mo rza Pół noc ne go (ang. North Se as Co un tries

Of fsho re Grid In i tia ti ve). W oce nie Ra dy, ta ka współ pra ca, wy ni -
ka ją ca ze wspól nych ce lów, jest re al na. W przy pad ku ener ge ty ki
wia tro wej, ist nie ją moż li wo ści zwięk sze nia efek tyw no ści po dej -
mo wa nych dzia łań po przez od po wied nie do sto so wa nie miejsc
przy łą cze nia źró deł. 

Źró dło – Eu re lec tric Da ily News, 26.07.2012 ro ku

ZDE CEN TRA LI ZO WA NE
MA GA ZY NO WA NIE ENER GII

W SIE CIACH DYS TRY BU CYJ NYCH
4 lip ca Eu re lec tric opu bli ko wa ło ra port po świę co ny ro li zde cen -

tra li zo wa ne go ma ga zy no wa nia ener gii w sys te mach elek tro ener -
ge tycz nych, ze szcze gól nym uwzględ nie niem kon se kwen cji dla
ope ra to rów sys te mów dys try bu cyj nych. Prze szłe wy zwa nia sto ją -
ce przed ty mi ope ra to ra mi to ro sną ce za po trze bo wa nie na ener gię
w okre sach szczy to wych, bar dziej re stryk cyj ne nor my ja ko ścio we
dla elek trycz no ści, a tak że roz wój ge ne ra cji roz pro szo nej. Au to rzy
ra por tu wska zu ją, w ja ki spo sób in te li gent ne urzą dze nia do ma ga -
zy no wa nia ener gii w ma łej ska li mo gą wes przeć ak tyw ne za rzą -
dza nie sys te ma mi, umoż li wia jąc tym sa mym efek tyw ne kosz to wo
i ela stycz ne świad cze nie usług przez spół ki dys try bu cyj ne. 

Ma ga zy no wa nie ener gii mo że przy czy nić się do roz wo ju eu ro -
pej skich sys te mów elek tro ener ge tycz nych o ni skiej emi sji CO2,
a ma ga zy no wa nie roz pro szo ne ma szcze gól ne zna cze nie dla bu do -
wy in te li gent nych sie ci. Dzię ki tym roz wią za niom ope ra to rzy sie -
ci dys try bu cyj nych mo gli by wy gła dzać krzy wą po py tu na ener gię
oraz wy ko rzy sty wać je do wspie ra nia tra dy cyj nych aspek tów pra -
cy sie ci, przy kła do wo w za kre sie opty ma li za cji. Li sta po ten cjal -
nych ko rzy ści jest dłu ga – zde cen tra li zo wa ne ma ga zy no wa nie mo -
że po móc róż ni co wać kosz ty mo der ni za cji ele men tów sys te mów
i sie ci, po pra wić nie za wod ność usług i sta bil ność sys te mów, umoż -
li wić wy dłu że nie cza su pla no wa nych i nie pla no wa nych przerw
w pra cy, a tak że za pew nić więk szą ela stycz ność na po trze by roz -
wo ju oraz wdra ża nia no wych roz wią zań wy ni ka ją cych z po trzeb
biz ne so wych i dzia ła nia sys te mów. 

Źró dło – Eu re lec tric Da ily News, 04.07.2012 ro ku

PO RO ZU MIE NIE W SPRA WIE
EFEK TYW NO ŚCI ENER GE TYCZ NEJ

14 lip ca Par la ment Eu ro pej ski i przed sta wi cie le pre zy den cji
duń skiej, w imie niu Ra dy UE ds. Ener gii, uzgod ni li koń co we
brzmie nie Dy rek ty wy w spra wie efek tyw no ści ener ge tycz nej. Ist -
nie je szan sa, że do ku ment wej dzie do sto so wa nia jesz cze przed
koń cem te go ro ku, po tym jak wy peł nio ne zo sta ną wy ma ga nia pro -
ce du ral ne.

Wdro że nie Dy rek ty wy w zna czą cy spo sób przy czy ni się do osią -
gnię cia ce lów w za kre sie efek tyw no ści ener ge tycz nej. Kie ru ją cy
ze spo łem ne go cja cyj nym ze stro ny Par la men tu, Clau de Tur mes,
wy ra ził opi nię, iż osią gnię te po ro zu mie nie wpły nie po zy tyw nie
na roz wój go spo dar ki eu ro pej skiej oraz po zwo li osią gnąć ce le
zwią za ne z bez pie czeń stwem ener ge tycz nym i ochro ną kli ma tu.
No we pra wo wpro wa dza obo wiąz ko we na rzę dzia, któ re da dzą
moż li wość zmniej sze nia za po trze bo wa nia na ener gię elek trycz ną.
Z uwa gi na to, że rzą dy po szcze gól nych państw nie zgo dzi ły się
na przy ję cie bar dziej am bit nych roz wią zań, Dy rek ty wa nie umoż -
li wi osią gnię cia pla no wa ne go ogra ni cze nia za po trze bo wa nia
na ener gię o 20% do ro ku 2020. Ocze ku je się, że Ko mi sja Eu ro pej -
ska przed sta wi w związ ku z tym dal sze pro po zy cje dzia łań,
na przy kład do ty czą ce efek tyw no ści pa liw sa mo cho do wych.

Źró dło – Eu re lec tric Da ily News, 05.07.2012 ro ku
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Pro ce du ry utrzy my wa nia i za bez pie -
cze nia ele men tów blo ków elek tro -
cie płow ni czych na le żą do naj waż -
niej szych za dań za rzą dza nia elek tro -

cie płow nią. Brak od po wied nich tech nik
po mia ro wych i sys te mów mo ni to rin gu mo -
że pro wa dzić do awa rii, któ re w kon se -
kwen cji mo gą przy czy nić się do ogrom -
nych strat fi nan so wych oraz sta no wić za -
gro że nie dla pra cow ni ków. W ce lu unik nię -
cia tych za gro żeń, blo ki elek tro cie płow ni -
cze pod da wa ne są cy klicz nym re mon tom
ge ne ral nym, pod czas któ rych na pra wia ne
są m.in. ru ry ekra no we, uszko dzo ne po łą -
cze nia spa wa ne lub wy mie nia ne są frag -
men ty in sta la cji.

Wzra sta ją ce wy ma ga nia do ty czą ce efek -
tyw no ści elek tro cie płow ni (z uwzględ nie -
niem aspek tu fi nan so we go) uspra wie dli -
wia ją po szu ki wa nia sys te mu po mia ro we go
al ter na tyw ne go do obec nie sto so wa nych,
któ ry po zwo li na uzy ska nie więk szej ilo ści
przy dat nych da nych po mia ro wych, przy
za cho wa niu ni skich kosz tów eks plo ata cji.
Do dat ko wo, sys tem mo ni to ro wa nia po wi -
nien też być w ła twy spo sób kon fi gu ro wal -
ny do ob ser wa cji róż no rod nych ele men tów
oraz pro ce sów tech no lo gicz nych w elek -
trow ni.

Wy ma ga nia te speł nia ją optycz ne, wi zyj -
ne sys te my po mia ro we, ba zu ją ce na me to -
dzie cy fro wej ko re la cji ob ra zu [1-3]. Sys te -
my te by ły do tych czas sku tecz nie wy ko -
rzy sty wa ne do ba dań w ta kich dzie dzi nach,
jak in ży nie ria ma te ria ło wa, me cha ni ka
eks pe ry men tal na, czy bu dow nic two [4-6].
Ze wzglę du na spe cy fi kę prze my słu ener -
ge tycz ne go, w tym w szcze gól no ści trud ne
wa run ki śro do wi sko we, sys te my wi zyj ne
nie by ły na sze ro ką ska lę sto so wa ne do
mo ni to ro wa nia obiek tów w elek trow niach.
Za pre zen to wa ne pra ce na sze go ze spo łu po -
twier dza ją sku tecz ność wi zyj nych sys te -
mów mo ni to rin gu w kon tro li pro ce sów
i ele men tów w prze my śle ener ge tycz nym. 

Opis sys te mu
Wi zyj ny sys tem mo ni to rin gu, ba zu ją cy

na me to dzie cy fro wej ko re la cji ob ra zu

(CKO) po zwa la na bez do ty ko wy po miar
pól prze miesz czeń i od kształ ceń ba da ne go
obiek tu. Sys tem skła da się z jed nej (2D
CKO), lub dwóch (3D CKO) ka mer cy fro -
wych i kom pu te ra ste ru ją ce go. Pro ce du ra
po mia ro wa po le ga na akwi zy cji se rii ob ra -
zów ba da ne go obiek tu w ko lej nych sta -
nach ob cią że nia (rys. 1). Ze bra ne ob ra zy
pod da wa ne są na stęp nie ana li zie ko re la -
cyj nej, ma ją cej na ce lu od na le zie nie zmian
za cho dzą cych na ba da nej po wierzch ni
(w od nie sie niu do re fe ren cyj ne go ob ra zu
se rii po mia ro wej). Ko lej ne kro ki pro ce du -
ry po zwa la ją na szcze gó ło wą ana li zę uzy -
ska nych map prze miesz czeń, w tym de tek -
cję uszko dzeń, okre śla nie sta nów alar mo -
wych. Po wierzch nia ba da ne go obiek tu
mu si po sia dać pew ną cha rak te ry stycz ną
(przy pad ko wy roz kład in ten syw no ści) tek -
stu rę po wierzch ni, któ rą w więk szo ści
przy pad ków na no si się w po sta ci far by
w sprayu. Mo dy fi ka cja po wierzch ni jest
wy ma ga na, aby uła twić od naj dy wa nie
tych sa mych ob sza rów w ko lej nych zdję -
ciach se rii po mia ro wej. Istot ną ce chą sys -
te mu jest ska lo wal ność czu ło ści oraz wy -
mia rów po la po mia ro we go, a także moż li -
wość przy sto so wa nia do zróż ni co wa nych
za dań po mia ro wych. Do kład ne zde fi nio -
wa nie za da nia po mia ro we go po zwa la
na opty mal ny do bór kon fi gu ra cji sprzę to -
wej (w tym roz dziel czo ści ka me ry, obiek -
ty wu, od le gło ści po mię dzy ka me ra mi)
oraz pa ra me trów ana li zy da nych. Przy kła -
do wa do kład ność po mia ru prze miesz czeń
w po lu po mia ro wym 1 m x 1 m bę dzie wy -
no sić 50 µm dla ka me ry 2 Mpx i 25 µm dla
ka me ry 5 Mpx. 

Mo ni to ro wa nie
wy dłu że nia wa łu tur bi ny

pod czas roz ru chu
Roz ru chy tur bo ze spo łów sta no wi jed ną

z naj bar dziej new ral gicz nych ope ra cji
w pra cach eks plo ata cyj nych w elek trow -
niach. Brak od po wied nich pro ce dur i me -
tod po mia ro wych mo że pro wa dzić do po -
waż nych awa rii. W 2010 ro ku w Elek tro -
cie płow ni Sie kier ki w War sza wie, w wy ni -
ku za klesz cze nia wa łu tur bi ny pod czas roz -
ru chu do szło do po ża ru. Pod czas awa rii ru -
ra do pro wa dza ją ca olej sma ru ją cy do tur bi -
ny odłą czy ła się od ze spo łu tur bi ny po wo -
du jąc po żar zbior ni ka z ole jem. Moż li wość
rów no cze snych po mia rów prze miesz czeń
w płasz czyź nie i prze miesz czeń po za płasz -
czy zno wych po zwo li ła by za po biec te mu
zda rze niu. Obec nie uży wa ne w mo ni to ro -
wa niu roz ru chów in duk cyj ne czuj ni ki
prze miesz czeń da ją wy łącz nie in for ma cję
punk to wą (czy li po miar od by wa się tyl ko
w jed nym punk cie ba da ne go obiek tu)
i w jed nym kie run ku. Wy ko rzy sta nie ta kie -
go czuj ni ka nie po zwa la na de tek cję ści na -
nia oraz bar dziej skom pli ko wa nych sta nów
od kształ ceń. 

Wi zyj ny sys tem mo ni to rin gu, ba zu ją cy
na me to dzie CKO wy ko rzy sta ny zo stał
pod czas roz ru chu tur bi ny w Elek tro cie -
płow ni Że rań (w ce lu po rów na nia wy ni -
ków z czuj ni kiem stan dar do wym i roz sze -
rze nia in for ma cji pły ną cych z po mia ru).
Sys tem skła dał się z ukła du do świe tla ją ce -
go, ukła du po mia ro we go (dwie ka me ry
2 MPx wy po sa żo ne w obiek ty wy o ogni -
sko wej 8 mm) oraz kom pu te ra ste ru ją ce go
(rys. 2). Pod czas po mia rów w elek tro cie -
płow ni wy stę po wa ły znacz ne drga nia pod -
ło ża zwią za ne z pra cą po zo sta łych tur bo -
ze spo łów. W ce lu zmi ni ma li zo wa nia
wpły wu drgań na wy ni ki po mia rów, sys -
tem zo stał zwią za ny z nie ru cho mym ele -
men tem pro wad ni cy ze spo łu wlo to we go
tur bi ny, któ ry sta no wił ba zę dla re fe ren -
cyj ne go czuj ni ka in duk cyj ne go. Ka me ry
ukła du po mia ro we go zo sta ły za mo co wa ne
za po mo cą pro fi li alu mi nio wych (rys. 3).
Roz wią za nie to uła twi ło wła ści we usta -
wie nie po la po mia ro we go. Ob ser wo wa ną
po wierzch nię tur bi ny po kry to lo so wą

Marcin Malesa1, Krzysztof Malowany1, Marcin Wiśnioch2, Małgorzata Kujawińska1

System monitoringu
newralgicznych elementów

bloków elektrociepłowniczych

1 Politechnika Warszawska, Instytut Mikromechaniki
i Fotoniki.

2 Energodiagnostyka Sp. z o.o.

Rys. 1. Wi zu ali za cja dzia ła nia sys te mu: w sys te mie
jed no ka me ro wym (2D) wy ko rzy sty wa na jest ka me ra
CCD1, a w sys te mie dwu ka me ro wym (3D) ka me ry
CCD1 i CCD2
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struk tu rą plam ko wą. Struk tu rę na nie sio no
przy po mo cy far by w sprayu. Po le po mia -
ro we (400 mm x 300 mm) znaj do wa ło się
w od le gło ści ok. 15 cm od re fe ren cyj ne go
czuj ni ka in duk cyj ne go, tak aby oba sys te -
my po słu ży ły do wza jem nej wa li da cji
(rys. 3).

Na ry sun ku 4 prze sta wio no przy kła do we
ma py prze miesz czeń w płasz czyź nie (U, V)
i prze miesz czeń po za -płasz czy zno wych
(W) uzy ska ne pod ko niec roz ru chu. Obok
zgod nych z prze wi dy wa nia mi do mi nu ją -
cych prze miesz czeń U (w osi x), za re je stro -
wa no rów nież nie wiel kie war to ści prze -
miesz czeń V oraz W (prze miesz cze nia po -
za osio we). War to ści prze miesz czeń V oraz
W nie prze kra cza ły od po wied nio 0.2 mm
i 0.1 mm, co jest wy ni kiem ak cep to wal nym
i nie świad czy o nie pra wi dło wo ści pro ce su
roz ru chu. Więk sze war to ści prze miesz -
czeń V oraz W w sto sun ku do prze miesz -
czeń U by ły by sy gna łem do za trzy ma nia
pro ce su i moż li wym za klesz cze niu tur bi ny. 

W ce lu wa li da cji da nych otrzy ma nych
wi zyj nym sys te mem mo ni to rin gu, wska za -

nia sys te mu po rów na no ze wska zania mi
in duk cyj ne go czuj ni ka prze miesz czeń,
uzy sku jąc wy so ką zgod ność (rys. 5). War -
to ści prze miesz czeń do po rów na nia po cho -
dzą z punk tu po mia ro we go P1. Po mia ry
z czuj ni ka in duk cyj ne go (Uind) by ły od czy -
ty wa ne z wy świe tla cza elek tro nicz ne go
co 15 min., z do kład no ścią 0.05 mm.

W pierw szej fa zie roz ru chu od go dzi -
ny 17 do go dzi ny 20 wy ni ki po mia rów me -
to dą wi zyj ną po kry wa ły się z wy ni ka mi
po mia rów czuj ni kiem in duk cyj nym z do -
kład no ścią do błę du, wy no szą cym w tym
ukła dzie 100 µ. Po trzech go dzi nach
od roz po czę cia roz ru chu róż ni ca wska zań
obu czuj ni ków zna czą co wzro sła (do 0.13
mm). Róż ni ca wska zań dla ostat nie go po -
mia ru (o go dzi nie 21) wy nio sła 0.25 mm.
Pe łen wy kres róż nic prze miesz czeń po mie -
rzo nych czuj ni kiem in duk cyj nym i sys te -
mem 3D CKO po ka za no na rys. 5. Stop nio -
we zwięk sza nie róż ni cy wska zań mo gło
być spo wo do wa ne przez drga nia od dzia ły -
wu ją ce na układ po mia ro wy. W ce lu unik -
nię cia wpły wu drgań na sys tem w wa run -
kach prze my sło wych na le ży za sto so wać
za ci ski wy ko na ne z gu my.

Na ry sun ku 5 moż na za ob ser wo wać
usta bi li zo wa nie wy dłu że nia wa łu tur bi ny
oko ło go dzi ny 19 na po zio mie 3 mm (sza re
po le). Usta bi li zo wa nie war to ści wy dłu że -
nia wią że się ze sta bi li za cją pręd ko ści ob -

ro to wej dla 3000
[obr./min.]. Po usta -
bi li zo wa niu ob ro -
tów wpusz czo no do
ze spo łu tur bi ny wo -
dę cie płą, przez co
dal sza część roz-
ru chu prze bie ga ła
szyb ciej. Za sto so -
wa nie sys te mu wi -
zyj ne go, ba zu ją ce go
na 3D CKO do mo -
ni to ro wa nia roz ru -
chu wa łu tur bi ny
mo że po móc w za -
po bie ga niu awa rii
zwią za nych z za -
klesz cza niem tur bi -
ny na pro wad ni cy.
Sta ny alar mo we
(nie jed no rod ne roz -

kła dy prze miesz czeń, du że war to ści prze -
miesz czeń w kie run kach po za osio wych)
mo gą być au to ma tycz nie roz po zna wa ne.

Mo ni to ro wa nie
wy dłu że nia wal cza ka

pod czas pro ce su
wy ża rza nia

od prę ża ją ce go
po wy ko na nej na pra wie
po łą czeń spa wa nych

osprzę tu we wnętrz ne go
Sys te my ba zu ją ce na me to dzie CKO zo -

sta ły rów nież wy ko rzy sta ne do mo ni to ro -
wa nia wy dłu że nia wal cza ka pod czas wy ża -
rza nia od prę ża ją ce go po re mon cie ge ne ral -
nym. Po mia ry od by ły się na wal cza ku blo -
ku ty pu OP -130 w jed nej z kra jo wych elek -
tro cie płow ni. Mo ni to ro wa nie prze miesz -
czeń wal cza ka pod czas wy ża rza nia uza sad -
nio ne jest fak tem, że błęd ne ste ro wa nie
(zbyt szyb ki wzrost w cza sie) tem pe ra tu rą
wy ża rza nia mo że do pro wa dzić do po waż -
nej awa rii ko tła. 

Pro ces wy ża rza nia za pla no wa ny zo stał
na 140–160 go dzin. Wi zyj ny sys tem mo ni -
to rin gu skła dał się z dwóch ukła dów po -
mia ro wych: sys te mu ba zu ją ce go na me to -
dzie 2D CKO do ba da nia pól prze miesz -
czeń w płasz czyź nie (jed na 2 Mpx) oraz
sys te mu ba zu ją ce go na me to dzie 3D CKO
do ba da nia pól prze miesz czeń w płasz -
czyź nie i prze miesz czeń po zapłasz czy zno -
wych (dwa apa ra ty cy fro we 21 MPx)
(rys. 6). In for ma cje zbie ra ne przez oba
czuj ni ki prze ka zy wa ne by ły co go dzi nę
ob słu dze pro wa dzą cej pro ces wy ża rza nia
wal czak w ce lu kon tro li bie żą cej tem pe-
ra tu ry.

Obiek tem ob ser wo wa nym by ła den ni ca
wal cza ka. Ba da ną po wierzch nię przed roz -
po czę ciem wy ża rza nia (wal czak w sta nie
zim nym) po kry to struk tu rą. Tem pe ra tu ra

Rys. 2. Sta no wi sko po mia ro we oraz ba da ny ele ment

Rys. 3. Układ po mia ro wy oraz po ło że nie czuj ni ka re -
fe ren cyj ne go

Rys. 4. Ma py prze miesz czeń obiek tu pod ko niec te stu: a) ma pa prze miesz czeń U (za kres: 8,19–8,25 [mm]),
b) ma pa prze miesz czeń V (za kres: -0,19–0,15 [mm]), c) ma pa prze miesz czeń W (za kres: 0,02–0,09 [mm]);
P1 – punkt po mia ro wy wy ko rzy sta ny do dal szych ana liz

Rys. 5. Po miar wy dłu że nia względ ne go wa łu tur bi ny ciepl nej z wy ko rzy sta niem
sys te mu wi zyj ne go i czuj ni ka in duk cyj ne go oraz róż ni ca wska zań obu czuj ni ków;
na wy kre sie za zna czo no ob szar, dla któ re go na stą pi ło usta bi li zo wa nie wy dłu że -
nia wa łu tur bi ny
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mak sy mal na pod czas wy ża rza nia się ga -
ła 570–580°C i z te go wzglę du do na nie sie -
nia struk tu ry plam ko wej wy ko rzy sta no far -
by ża ro od por ne, któ rych tem pe ra tu ro wa
od por ność wy no si 800°C. Oba ukła dy po -
mia ro we za mon to wa no do alu mi nio we go
pro fi lu kon struk cyj ne go. Pro fil był na to -
miast za mo co wa ny do be to no we go py lo nu.
Zwią za nie obu ukła dów po mia ro wych ze
sta bil nym py lo nem po zwo li ło od se pa ro -
wać sys tem od wpły wu drgań, któ re by ły
ge ne ro wa ne po przez pra cę po zo sta łych
blo ków elek trow ni. 

Pro ces wy ża rza nia re ali zo wa no se -
kwen cyj nie w trzech stre fach wal cza ka.
Po dział na stre fy wraz z ozna cze niem mo -
ni to ro wa nej den ni cy przed sta wio no na ry -
sun ku 6b.

Wy ża rza nie prze bie ga ło ko lej no od
stre fy 2 do stre fy 4. Mak sy mal na tem pe ra -
tu ra w każ dej stre fie się ga ła 580°C i ma la -
ła wraz ze wzro stem od le gło ści od ak tu al -
nie wy ża rza nej stre fy. Po la po mia ro we

obu ukła dów znaj do wa ły się w stre fie 5
(den ni ca). W ce lu umoż li wie nia mo ni to -
rin gu sys te mem wi zyj nym, z ob ser wo wa -
nej den ni cy usu nię to (po kon sul ta cjach
z tech no lo ga mi) izo la cję. Den ni ca po zo -
sta ła od sło nię ta w cza sie wy ża rza nia
stref 2 i 3. Ze wzglę dów bez pie czeń stwa
tech no lo dzy zde cy do wa li o przy kry ciu
den ni cy izo la cją na czas wy ża rza nia stre -
fy 4. Przy kry cie den ni cy wal cza ka izo la -
cją pod ko niec wy ża rza nia nie prze szko -
dzi ło jed nak w oce nie ca łe go pro ce su.
Sys tem mo ni to rin gu po zo stał nie ru cho mo
na sta no wi sko po mia ro wym i po wy chło -
dze niu wal cza ka od sło nię to den ni cę i do -
ko na no ostat nie go po mia ru, któ re go ce -
lem by ło spraw dze nie cał ko wi tej de for -
ma cji wal cza ka w wy ni ku peł ne go pro ce -
su wy ża rza nia od prę ża ją ce go. 

Układ po mia ro wy 2D CKO mo ni to ro -
wał wy dłu że nie wal cza ka przez pierw -
sze 100 go dzin pro ce su w spo sób cią gły
i na stęp nie, po prze rwie na wy ża rza nie

stre fy 4, do ko na no po mia ru koń co we go.
Ze wzglę du na pro ble my z ka li bra cją dru -
gie go ukła du (3D CKO), nie uda ło się uzy -
skać re pre zen ta tyw nych da nych z wy ża -
rza nia dru giej stre fy z te go ukła du.
W związ ku z tym układ 3D CKO mo ni to -
ro wał de for ma cje wal cza ka od 58 do 100
go dzi ny pro ce su. 

Na ry sun ku 7 przed sta wio no wy ni ki
po mia rów prze miesz czeń z ukła du 2D
w punk cie P1 w funk cji cza su.

Po le po mia ro we ukła du 2D znaj do wa ło
się w po bli żu wła zu. Wy mia ry po la po mia -
ro wego by ły zmniej szo ne ze wzglę du na
sfe rycz ny kształt ba da ne go obiek tu. Ty po -
wo, sys te my ba zu ją ce na 2D CKO wy ko -
rzy sty wa ne są do po mia rów pła skich
obiek tów – w ta kich sy tu acjach w ła twy
spo sób moż na do ko nać prze ska lo wa nia
pik se li prze miesz cze nia na mi li me try.
W pre zen to wa nym przy pad ku sfe rycz ność
ba da ne go obiek tu wy ma ga ła by od dziel ne -
go ska lo wa nia dla każ de go punk tu po la po -
mia ro we go. Po miar z wy ko rzy sta niem
ukła du 2D był jed nak uza sad nio ny, ze
wzglę du na pro sto tę kon fi gu ra cji sprzę to -
wej (jed na ka me ra), co w trud nych wa run -
kach prze my sło wych jest bar dzo istot ną
za le tą (uprosz czo ny mon taż, uprosz czo na
ka li bra cja, mniej sze stra ty w ra zie uszko -
dze nia sys te mu). Naj waż niej szym pa ra me -
trem, ja ki otrzy ma no z po mia rów ukła -
dem 2D jest bez względ ne wy dłu że nie wal -
cza ka wzdłuż je go osi. Pa ra metr ten po słu -
żył do kon tro lo wa nia tem pe ra tu ry pro ce su
tech no lo gicz ne go. Pro ble my ze ska lo wa -
niem ogra ni czy ły nie co do kład ność ukła -
du 2D, któ rą osza co wa no na 0.2 mm (dla
obiek tu pła skie go do kład ność wy no si ła by
oko ło 0.1 mm). Jak wspo mnia no wcze -
śniej, wy kres na ry sun ku 7 przed sta wia
prze miesz cze nia punk tu P1 pod czas wy ża -
rza nia trzech pierw szych stref ko tła.
Po wy ża rzeniu trze ciej stre fy wal czak był
wy stu dzo ny tyl ko do oko ło 200 stop ni,
a nie do tem pe ra tu ry oto cze nia i dla te go
prze miesz cze nia punk tu P1 nie wró ci ły
do po zio mu 0. W po mia rze wy ko na nym
po za koń cze niu ca łe go pro ce su, wy stu dze -
niu wal cza ka do tem pe ra tu ry oto cze nia
i zdję ciu mat izo la cyj nych, prze miesz cze -
nia punk tu P1 wy nio sły 0.5 mm. Wy nik ten
po twier dza po praw ność pro ce su tech no lo -
gicz ne go. 

Wię cej in for ma cji o pro ce sie tech no lo -
gicz nym do star czy ła ana li za ukła dem 3D
CKO. Układ mo ni to ro wał den ni cę wal cza -
ka pod czas wy ża rza nia dru giej i trze ciej
stre fy. Ze wzglę du na więk szą roz dziel -
czość wy ko rzy sta nych de tek to rów, do kład -
ność po mia ru w ukła dzie 3D wy nio sła 0.05
mm. Na ry sun ku 8 prze sta wio no przy kła -
do wą ma pę prze miesz czeń po za płasz czy -
zno wych oraz róż ni cę prze miesz czeń za re -
je stro wa nych w ko lej nych pa rach punk tów
w funk cji cza su. Z sze ściu punk tów ba da -

Rys. 6 a) Sys tem mo ni to rin gu den ni cy wal cza ka, skła da ją cy się z ukła dów po mia ro wych 2D CKO i 3D CKO,
b) roz kład stref wy ża rza nia w ba da nym obiek cie oraz po la po mia ro we sys te mów 2D i 3D; P1 to punkt szcze -
gó ło wej ana li zy ukła du 2D

a) b)

Rys. 7 Wy ni ki po mia rów z ukła du 2D: a) przy kła do wa ma pa prze miesz czeń, b) prze miesz cze nia punk tu P1
w funk cji cza su

a) b)



ne go obiek tu (rys. 8) wy zna czo no prze -
miesz cze nia i na stęp nie ob li czo no róż ni -
cę prze miesz czeń mię dzy punk tem P7,
a punk ta mi P1, P4 oraz P8, P9.

Ce lem ana liz przed sta wio nych na ry sun -
ku 9 by ło okre śle nie de for ma cji den ni cy
wal cza ka. Na ry sun ku 9b sek cje A i B zwią -
za ne są z roz grze wa niem i wy chła dza niem
stre fy 3 (rys. 7), sek cje C i D zwią za ne są
z roz grze wa niem i wy chła dza niem stre fy 3.
Mak sy mal ne za re je stro wa ne de for ma cje
wy no si ły oko ło 0.5 mm, co jest war to ścią
ak cep to wal ną. 

War to ści prze miesz cze nia roz kła da ły się
rów no mier nie po sfe rycz nej po wierzch ni
den ni cy, co świad czy o pra wi dło wym prze -
bie gu pro ce su wy ża rza nia. W przy pad ku
wy stą pie nia de fek tów lub pęk nięć w ma -

pach prze miesz czeń ob ser wo wa ne by ły by
du że lo kal ne gra dien ty barw. 

Se kwen cje po mia ro we w cza sie nio są
ogrom ną ilość in for ma cji, któ re moż na wy -
ko rzy stać w róż no rod ny spo sób w za leż no -
ści od wy ma gań pro ce su mo ni to ro wa nia.
Ta ka wi zu ali za cja umoż li wia wy kry cie na -
wet bar dzo nie wiel kich de fek tów, nie wi -
docz nych na ma pach prze miesz czeń.

Roz kład barw, re pre zen tu ją cych war to -
ści prze miesz czeń na przed sta wio nej ma -
pie jest zgod ny z prze wi dy wa nia mi.
Wzrost tem pe ra tu ry wy ża rza nia wią zał się
ze wzro stem war to ści prze miesz czeń V
(ob sza ry bar wy czer wo nej), na to miast wy -
chła dza nie po wo do wa ło spa dek war to ści
prze miesz czeń V. Wi zu ali za cje przed sta -
wio ne na ry sun ku 9 mo gą po słu żyć do wy -
kry wa nia de fek tów po ja wia ją cych się na
ba da nej po wierzch ni, lub też świad czyć
o ich bra ku. 

Wnio ski
Za miesz czo ne przy kła dy po mia rów re -

ali zo wa nych bez po śred nio na obiek tach
w elek trow niach lub elek tro cie płow niach
po twier dza ją przy dat ność wi zyj ne go sys te -
mu, ba zu ją ce go na me to dzie CKO do mo -
ni to ro wa nia pro ce sów i obiek tów w trud -
nych wa run kach w prze my śle ener ge tycz -
nym. Sys tem mo że być uni wer sal nie do sto -
so wa ny do kon tro li in nych obiek tów
o mniej szych (np. po łą cze nia spa wa ne),
a tak że o znacz nie więk szych wy mia rach
ga ba ry to wych (obiek ty bu dow la ne) [7].
Do kład ność po mia ro wa mo że być do sto so -
wy wa na do wy ma gań po przez do bór ka -
mer z od po wied nią roz dziel czo ścią, na to -
miast róż ne dy na mi ki mo ni to ro wa nych
pro ce sów mo gą być ob słu żo ne przez ty po -
we ka me ry wi deo lub ka me ry o wyż szych
czę sto tli wo ściach re je stra cji ob ra zu. Za sto -
so wa nie ka mer ty pu IP po zwa la na au to -
ma ty za cję pro ce su i pro wa dze nie dłu go ter -
mi no we go au to ma tycz ne go mo ni to rin-
gu urzą dzeń na ra żo nych na przy kład na

uszko dze nia zmę cze nio we. W po rów na niu
do obec nie wy ko rzy sty wa nych tech nik, ta -
kich jak po mia ry ten so me trycz ne, po mia ry
ul tra dź wię ko we, po mia ry geo de zyj ne, za -
le tą wi zyj ne go sys te mu mo ni to rin gu jest
wła śnie moż li wość peł nej au to ma ty za cji
oraz kom plet ność po zy ski wa nych da nych
(z każ de go po mia ru uzy sku je my da ne
o prze miesz cze niach i od kształ ce niach
w trzech kie run kach i w ca łym po lu wi dze -
nia). Da ne te mo gą po słu żyć do de tek cji
de fek tów, lub nie pra wi dło wo ści mo ni to ro -
wa nych pro ce sów i w kon se kwen cji do po -
pra wy bez pie czeń stwa oraz mi ni ma li za cji
ry zy ka strat fi nan so wych w prze my śle
ener ge tycz nym.

Pre zen to wa ne pra ce re ali zo wa ne by ły w ra -
mach pro jek tu „Mo ni to ro wa nie sta nu tech -
nicz ne go kon struk cji i oce na jej ży wot no ści”
– MO NIT – PO IG. 0101.02-00-013/08-00, fi -
nan so wa ne go przez fun du sze struk tu ral ne
UE. Au to rzy dzię ku ją tak że pra cow ni kom
Elek tro cie płow ni Że rań (Vat ten fall He at Po -
land) oraz pra cow ni kom elek tro cie płow ni,
w któ rej do ko ny wa no po mia rów wal cza ka
za udo stęp nie nie obiek tów i po moc w re ali za -
cji ba dań.
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Rys. 9. De tek cja ewen tu al nych de fek tów: a) przy kła -
do wa ma pa prze miesz czeń z za zna czo ną li nią
szcze gó ło wej ana li zy, b) ma pa zmian prze miesz -
czeń V, za re je stro wa nych wzdłuż li nii L1 i od nie sio -
ne do cza su wy ża rza nia

a)

b)

Rys. 8. Wy ni ki po mia rów wi zyj nym sys te mem 3D
CKO: a) przy kła do wa ma pa kształ tu, b) przy kła do wa
ma pa prze miesz czeń z za zna czo ny mi 9 punk ta mi
do szcze gó ło wej ana li zy, c) de for ma cję den ni cy za -
re je stro wa no po mię dzy punk tem P7, a punk ta mi P1,
P4, P8 i P9

a) b)
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