
Numer 4 (68)
grudzień 2012

ISSN 1641-7992

IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

www.epk.com.pl

Rok założenia 1996

XX
LAT

XXXX
LATLAT



ul .  P i´c io l in i i  6/27|02-784  Warszawa|www.concoeas t .p l  

W  TEN ÂWI¢TY I RADOSNY CZAS BO˚EGO NARODZENIA

NASZYM KLIENTOM I PRZYJACIOŁOM

˚YCZYMY ABY DOBRO, SZCZ¢ÂCIE I MIŁOÂå

ZAWSZE GOÂCIŁY W WASZYCH DOMACH.

CZYSZCZENIE I  DIAGNOSTYKA WIROPRÑDOWA RUREK KONDENSATOROWYCH



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

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

Na początku listopada obchodziliśmy w Warszawie jubileusz 20-lecia IGEiOŚ. Było to niewątpliwie duże wydarzenie w historii naszej
organizacji. Ranga i liczba osób, które zaszczyciły jubileuszowe uroczystości swą obecnością, pokazały wysoką pozycję jaką Izba
wypracowała sobie w ciągu swej 20-letniej historii (szerzej o jubileuszowych uroczystościach w dalszej części tego numeru „PE”).

Jeśli można by rzec, że jest czas świętowania i jest czas pracy, to zamknęliśmy pierwsze 20 lat istnienia Izby, a otwieramy następne.
Przed polskim sektorem elektroenergetycznym masa nowych wyzwań. Ruszają wreszcie pierwsze inwestycje w polskim podsektorze
wytwarzania energii. Będą budowane nowe, niezwykle nowoczesne bloki na parametry nadkrytyczne. Po tych pierwszych jaskółkach, będą
następne. W podsektorze wytwarzania trwają także inwestycje odtworzeniowe i modernizacyjne. Rusza wreszcie również program
inwestycyjny w podsektorze przesyłu energii. 

W grudniu 2011 r. Komisja Europejska opublikowała Plan działań w zakresie energii do roku 2050 (Mapa drogowa energia 2050 –
ERM2050). 15 czerwca br., w Luksemburgu, na posiedzeniu Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, Polska zgłosiła weto
wobec przedstawionego projektu Konkluzji Rady UE. Rozwiązania zawarte w „Energetycznej mapie drogowej 2050” są bowiem dla nas

bardzo niekorzystne. Poza tym stawianie dalszych celów klimatycznych bez światowego
porozumienia doprowadzi do osłabienia konkurencyjności Europy, która dzisiaj odpowiada
tylko za 11% światowej emisji CO2. Tak więc nawet bardzo restrykcyjne jej obniżenie nie
wpłynie znacząco na globalną redukcję. Niestety, żadne z państw UE nie stawia tak ostro
tych spraw jak Polska. Bo nikt też w Europie nie ma elektroenergetyki opartej w tak dużym
stopniu na węglu jak nasz kraj.

To weto nie uchroni nas na dłuższą metę przed nadmiernymi ambicjami klimatycznymi
Unii, ani też nie zwalnia z obowiązku przekształcania naszej elektroenergetyki tak,
aby oddziaływała na środowisko naturalne w jak najmniejszym stopniu. Służy temu
m.in. wspomniany wcześniej, ruszający program inwestycyjny w polskiej elektroenergetyce,
a także rozbudowa odnawialnych źródeł energii. To wszystko musi się jednak dziać w
sposób rozsądny, z uwzględnieniem rachunku kosztów i efektów.

Mijający rok był dla polskiej elektroenergetyki niezły, m.in. uchroniła się ona przed
poważniejszymi awariami. Nadchodzący, wydaje się, z powodu zjawisk kryzysowych, może
być trudniejszy. Negatywne zjawiska mogą ulec złagodzeniu o ile zapowiedziany przez
Premiera program wsparcia inwestycji, m.in. w gaz łupkowy i w elektroenergetyce, zostanie
uruchomiony w porę, w stosownej skali i w sposób racjonalny. 

O podsumowaniu mijającego roku oraz wyzwaniach nadchodzącego, będzie okazja
porozmawiać podczas tradycyjnego już spotkania wigilijno-noworocznego, które odbędzie się
13 grudnia w Hotelu Polonia w Warszawie.

W mijającym roku IGEiOŚ wspierała swą wiedzą i doświadczeniem działania
zmierzające do tworzenia korzystnych warunków dla funkcjonowania polskiej
elektroenergetyki. Zorganizowaliśmy w 2012 roku wiele szkoleń i konferencji, podczas
których zajmowaliśmy się m.in. próbą odpowiedzi na kluczowe dla branży pytania.
Uczestniczyliśmy także w wielu targach.

W swych działaniach, Izba koncentruje się na  kwestiach merytorycznych.
Współpracujemy z różnymi organizacjami, środowiskami, organami władzy, którym bliskie
są problemy sektora. Ich przedstawicielom za dotychczasową, dobrą współpracę serdecznie
dziękujemy.

Wierzymy, że w przyszłym roku uda się nam osiągnąć
więcej. Jesteśmy także przekonani, że polscy
elektroenergetycy poradzą sobie ze stojącymi przed nimi
wyzwaniami. Jednocześnie pragniemy zapewnić
państwa, że Izba, tak jak w swej całej
dotychczasowej, 20-letniej historii,  będzie godnie
reprezentowała energetyczne środowisko,
pomagając w rozwiązywaniu wszelkich
problemów, z którymi przyjdzie
nam się zmierzyć w przyszłym
roku.

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

Dariusz Lubera
Prezes Izby Gospodarczej Energetyki

i Ochrony Środowiska

Sła wo mir Kry stek
Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej

Energetyki i Ochrony Środowiska
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Inspiracja to jeden impuls, który wy-
wołuje fale kolejnych. Hitachi Power Eu-
rope inspiruje swoje środowisko i czer-
pie inspiracje z zewnątrz. Każde nowe 
doświadczenie inspiruje do jeszcze większych wysił-
ków i realizacji kolejnych wyzwań, takich jak budowa 
najnowocześniejszych elektrowni na świecie. Spół-
ka, będąca częścią globalnej korporacji Hitachi Ltd. 
stworzyła nowe standardy prowadzenia działalności, 
realizując sztukę prowadzenia biznesu w dziedzinie 
energetyki.

W maju tego roku konsorcjum Hitachi Power Euro-
pe i Polimeksu-Mostostalu wygrało przetarg na budo-
wę bloku węglowego w Elektrowni 
Kozienice. W ramach kontraktu HPE 
dostarczy kompletny kocioł wraz
z oprzyrządowaniem i sterowaniem 
oraz wyposażeniem pomocniczym. 
Spółka macierzysta – Hitachi Ltd. 
dostarczy turbinę parową oraz po-
wiązane komponenty. Odsiarcza-
niem spalin zajmie się spółka sio-
stra – Babcock-Hitachi K.K.

Obiekt będzie dysponować mo-
cą produkcyjną brutto na pozio-
mie 1075 MWe, zaś wartość zamó-
wienia wyniesie ok. 6,28 mld zł (ok. 
1,54 mld euro). Budowa potrwa pra-
wie 5 lat, prace ruszą jeszcze w tym 
roku. W okresie największego na-
tężenia prac, na placu budowy za-
trudnionych będzie 2,5 tys. osób. 
Rozpoczęcie funkcjonowania bloku 
planowane jest na 2017 rok.

Dokładnie w 2 miesiące od daty 
podpisania kontraktu położono ka-
mień węgielny pod budowę bloku. 
Wśród zaproszonych Gości obecni byli 

Marszałek Sejmu, Ewa Kopacz, Prezes Rady Mini-
strów Donald Tusk, Minister Skarbu Państwa Miko-
łaj Budzanowski, Ambasadorowie Niemiec i Japonii 
oraz Posłowie, Przedstawiciele Ministerstw, Władz 
lokalnych oraz przemysłu. W swoim przemówieniu 
Premier przypomniał, że kontrakt kozienicki otwie-
ra ciąg inwestycji w przebudowę polskiej energety-
ki, które w ciągu 10 lat osiągną kwotę przekraczają-
cą 100 mld zł. 



•W lip cu pre ze sem Za rzą du PGE Ener -
gia Ją dro wa S.A. oraz PGE EJ 1 Sp. z o.o.
zo stał Alek san der Grad, któ ry od po wia da
za pro ces przy go to wa nia i bu do wy pierw -
szej elek trow ni ją dro wej w Pol sce. Czy
w związ ku z tym pa ni kom pe ten cje ule gły
zmia nie? 

– Peł no moc nik Rzą du ds. Pol skiej Ener -
ge ty ki Ją dro wej – ja ko or gan wdra ża ją cy
ener ge ty kę ją dro wą – re ali zu je na dal swo -
je za da nia opi sa ne w pro jek cie Pro gra mu
pol skiej ener ge ty ki ją dro wej, zgod nie
z za le ce nia mi Mię dzy na ro do wej Agen cji
Ener gii Ato mo wej. Sfi na li zo wa li śmy już
pierw szy etap przy go to wań. Stwo rzy li śmy
no wo cze sną le gi sla cję i za sa dy funk cjo no -
wa nia in sty tu cji ją dro wych w Pol sce, co
otwie ra dro gę do re ali za cji ko lej nej fa zy
pro jek tu, tj. wy bo ru lo ka li za cji, tech no lo -
gii i w koń cu bu do wy pierw szej elek trow -
ni ją dro wej.

Obec nie, we współ pra cy z Pań stwo wą
Agen cją Ato mi sty ki, ko or dy nu je my pra ce
nad 23 roz po rzą dze nia mi do zno we li zo wa -
nej usta wy Pra wo ato mo we. Więk szość
z nich we szła już w ży cie, w tym wszyst kie
ko niecz ne do roz po czę cia in we sty cji, a kil -
ka ostat nich znaj du ją cych się w koń co wej
fa zie pro ce du ry le gi sla cyj nej zy ska moc
obo wią zu ją cą do koń ca 2012 r. To ozna cza,
że obec nie głów ny cię żar przy go to wa nia
do bu do wy pierw szej elek trow ni ją dro wej
spo czy wa na in we sto rze.

Pro wa dzi my tak że ostat nią fa zę trans gra -
nicz nych kon sul ta cji od dzia ły wa nia Pro -
gra mu na śro do wi sko. Po ich za koń cze niu
Pro gram zo sta nie przed ło żo ny Ra dzie Mi -
ni strów do ak cep ta cji, co po win no na stą pić
w stycz niu 2013 r. 
• Na czym po le ga współ pra ca mię dzy

MG i PGE EJ?
– Pro wa dzi my dzia ła nia wspie ra ją ce wy -

sił ki in we sto ra m.in. na rzecz roz wo ju za -
ple cza na uko we go i ka dro we go dla sek to ra
ją dro we go oraz po zy ski wa nia ak cep ta cji
spo łecz nej. Re ali zu je my kam pa nię in for -
ma cyj ną Po znaj atom. Po roz ma wiaj my
o Pol sce z ener gią. W jej ra mach pro wa -
dzo ne są sze ro kie dzia ła nia ko mu ni ka cyj ne
za po śred nic twem środ ków ma so we go
prze ka zu. Ma ją one do star czyć rze tel nej
wie dzy na te mat ener ge ty ki ją dro wej, któ ra
po zwo li Po la kom wy ro bić so bie świa do mą
opi nię w tym za kre sie.

Na szym za da niem jest tak że przy go to -
wa nie pro gra mu po stę po wa nia z wy pa lo -
nym pa li wem ją dro wym. Dzia ła spe cjal nie
do te go ce lu po wo ła ny ze spół eks per tów.
Wstęp ny pro jekt pla nu po wi nien być go to -
wy do koń ca I kwar ta łu 2013 r. Do koń ca
2012 r. ogło szo ny zo sta nie rów nież prze -
targ pu blicz ny na wy ło nie nie wy ko naw cy,
któ ry wska że no wą lo ka li za cję skła do wi -
ska od pa dów ni sko - i śred nio ak tyw nych. 
• Po ja wia ją się ostat nio opi nie, iż nie -

moż li we jest rów no cze sne zre ali zo wa nie

dwóch tak du żych pro jek tów ener ge tycz -
nych jak pro gram ją dro wy i eks plo ata cja
złóż ga zu łup ko we go…

– Pol ska po trze bu je zdy wer sy fi ko wa ne -
go mi xu pa li wo we go. Tyl ko ta ki gwa ran tu -
je nam nie za leż ność ener ge tycz ną i sta bil -
ność cen ener gii. Ener ge ty ka ją dro wa nie
jest oczy wi ście pa na ceum na wszel kie na -
sze pro ble my ener ge tycz ne. Pol ska po trze -
bu je nie tyl ko ato mu, ale też od na wial nych
źró deł ener gii, ga zu, czy ste go wę gla. Tyl ko
od po wied nio zdy wer sy fi ko wa ny i zbi lan -
so wa ny mix pa li wo wy za pew ni nam bez -
pie czeń stwo ener ge tycz ne.

We dług na szych sza cun ków, roz wój go -
spo dar czy Pol ski po cią gnie za so bą w per -
spek ty wie 20 lat wzrost za po trze bo wa nia
na ener gię elek trycz ną do ok. 170 TWh
rocz nie. Ozna cza to, że na le ży zwięk szyć
jej pro duk cję aż o 38%.

Aby pro du ko wać wię cej ener gii i rów no -
cze śnie wy wią zać się z unij nych zo bo wią -
zań do ty czą cych re duk cji emi sji CO
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Pol -

ska po trze bu je wy daj nych i czy stych jej
źró deł. Ta kie wła śnie są bu do wa ne dziś,
ze ro emi syj ne si łow nie ją dro we. Elek trow -
nie ga zo we emi tu ją za le d wie o 30% mniej
CO

2
niż do mi nu ją ce obec nie w Pol sce

elek trow nie opa la ne wę glem. Ener ge ty ka
ją dro wa to na to miast tech no lo gia ze ro emi -
syj na. 6 tys. MW za in sta lo wa nej mo cy
w 4–6 blo kach ją dro wych ozna cza moż li -
wość unik nię cia emi sji ok. 47 mln ton CO
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Staramy się unikać
czarnych scenariuszy

– Elektrownie jądrowe są

czynnikiem stabilizującym

ceny energii. Znajduje to

potwierdzenie w krajach,

w których energetyka

jądrowa jest

wykorzystywana

od dziesięcioleci – mówi
HANNA TROJANOWSKA,

Pełnomocnik Rządu
ds. Polskiej Energetyki
Jądrowej, w rozmowie

z Jerzym Bojanowiczem.



rocz nie, w po rów na niu do tech no lo gii wy -
ko rzy stu ją cych wę giel.

W mo jej opi nii jed nak ko niecz ne jest
zwe ry fi ko wa nie ro dzi mych za so bów ga zu
łup ko we go i opła cal no ści je go wy do by cia.
Tyl ko na ta kiej pod sta wie bę dzie moż na
skła dać rze tel ne de kla ra cje na te mat wy ko -
rzy sta nia te go źró dła ja ko pa li wa dla elek -
tro ener ge ty ki. Efek tyw ność wy ko rzy sta nia
ga zu łup ko we go po win na pod le gać przede
wszyst kim ana li zie je go wy ko rzy sta nia
przez prze mysł che micz ny czy pe tro che -
micz ny. W tym kon tek ście zła go dze nie za -
leż no ści od im por tu te go su row ca po zwo li
na osią gnię cie wyż sze go po zio mu bez pie -
czeń stwa ener ge tycz ne go przez dy wer sy fi -
ka cję źró deł i dróg do staw. Je śli cho dzi
o elek tro ener ge ty kę, to tech no lo gie ją dro -
we wy ko rzy sty wa ne do pro duk cji ener gii
elek trycz nej le gi ty mu ją się po nad 50-let -
nim do świad cze niem, są sta le udo sko na la -
ne pod wzglę dem stan dar dów bez pie czeń -
stwa i efek tyw no ści. 
• Czy stać nas dziś, w cza sie świa to we go

kry zy su eko no micz ne go, na tak kosz tow ną
in we sty cję?

– Uwa żam, że nie stać nas na to, by jej
nie zre ali zo wać. Mi mo wy so kich na kła -
dów in we sty cyj nych elek trow nie ją dro we
są bar dzo atrak cyj nym pod wzglę dem ce -
no wym źró dłem wy twa rza nia. Bio rąc pod
uwa gę kosz ty za ku pu pa li wa oraz emi sji
CO

2
wy gry wa ją kon ku ren cję ce no wą ze

wszyst ki mi tech no lo gia mi wy twa rza nia
wy ko rzy stu ją cy mi pa li wa ko pal ne. Zgod -
nie z opu bli ko wa ny mi ostat nio sza cun ka -
mi fran cu skie go Try bu na łu Ob ra chun ko -
we go, koszt ener gii z ato mu w tym kra ju to
obec nie 54 eu ro za MW. I to z uwzględ nie -
niem wy dat ków na wszyst kie ele men ty:
bu do wę re ak to rów, eks plo ata cję, za kup
pa li wa, roz biór kę, za rzą dza nie od pa da mi.
Dla po rów na nia, we dług da nych in nej
fran cu skiej agen cji rzą do wej, 1 MWh
z wę gla kosz tu je tam 67 eu ro, z ga zu –
69 eu ro, z farm wia tro wych na mo rzu
– 102 eu ro, a z ogniw fo to wol ta icz nych
– po nad 150 eu ro.
• Wia do mo, że pierw sza pol ska elek -

trow nia ją dro wa po wsta nie póź niej niż za -
kła da no. Co spo wo do wa ło to opóź nie nie?
Ja ki jest ak tu al ny har mo no gram bu do wy
pol skiej ato mów ki?

– In we stor rze czy wi ście zwe ry fi ko wał
swo je pla ny in we sty cyj ne i prze su nął
o 2–3 la ta uru cho mie nie pierw sze go blo ku
ją dro we go, tj. na prze łom 2023/24 r. Ko -
lej nym mo men tem we ry fi ku ją cym te pla -
ny bę dzie chwi la, w któ rej in we stor otrzy -
ma ofer ty do staw ców tech no lo gii wraz
z har mo no gra mem i pro po zy cja mi do ty -
czą cy mi re ali za cji in we sty cji i jej fi nan so -
wa nia.

Pa mię taj my, że cią gle je ste śmy w mo -
men cie two rze nia pew nej ma sy kry tycz nej
te go pro jek tu – za rów no po stro nie ad mi ni -

stra cji rzą do wej, jak i po stro nie in we sto ra.
Na we ry fi ka cję przyj dzie czas, gdy po zna -
my ofer ty. In we stor de kla ru je, że od 2030 r.
w elek trow niach ją dro wych bę dzie po wsta -
wać ok. 50 TWh ener gii elek trycz nej, czy -
li ok. 16% zu ży wa nej w kra ju.
• Wi dzi pa ni ja kieś za gro że nia w re ali -

za cji Pro gra mu ją dro we go?
– Z re gu ły jest tak, że pio nier ska in we -

sty cja na tra fia na utrud nie nia, któ rych nie
prze wi dzia no. Za rzą dza nie i ko or dy na cja
w ta kich przy pad kach jest do syć trud na.
Przy glą da my się te mu, jak po dob ne pro jek -
ty są re ali zo wa ne w in nych kra jach, ko rzy -
sta my z za gra nicz nych do świad czeń. Sta -
ra my się uni kać czar nych sce na riu szy, pa -
mię ta jąc, że re ali za cja tak ogrom ne go
przed się wzię cia wy ma ga kon se kwen cji
i zde cy do wa nia. Tyl ko ta kie po dej ście do
pro jek tu o wy mia rze cy wi li za cyj nym dla
pol skiej elek tro ener ge ty ki, ale i ca łej go -
spo dar ki mo że skut ko wać w efek cie je go
po wo dze niem. Pol skę stać na to, że by zre -
ali zo wać ta ki pro jekt.
• Naj więk szym za gro że niem mo że być

opór lo kal nej spo łecz no ści, a wła ści wie
już jest. 

– Wie rzę, że otwar ta dys ku sja i rze tel ne
in for mo wa nie o ener ge ty ce ją dro wej po -
mo gą Po la kom pod jąć roz sąd ną de cy zję
w tej spra wie. Z ba dań wy ni ka, że po par cie
dla tej tech no lo gii pro duk cji wzra sta wraz
z po zio mem wie dzy na jej te mat. Dla te go
też pro wa dzi my ogól no pol ską kam pa nię
in for ma cyj ną, by ta ką wie dzę pro pa go wać.
W dzia ła nia in for ma cyj ne za an ga żo wa li
się naj wy bit niej si kra jo wi eks per ci w dzie -
dzi nie ener ge ty ki ją dro wej, któ rzy od po -
wia da ją na wszel kie nur tu ją ce Po la ków py -
ta nia. 

Już dziś jed nak wła dze sa mo rzą do we
wie lu gmin de kla ru ją, że chęt nie wi dzia ły -
by u sie bie ta ką in we sty cję. Uważ nie wsłu -
chu je my się też w opi nie i oba wy miesz -
kań ców gmin, wska za nych ja ko po ten cjal -
ne lo ka li za cje bu do wy elek trow ni ją dro -
wej. Uwzględ nia my po stu la ty miesz kań -
ców w na szych dal szych dzia ła niach
w tym za kre sie, trak tu jąc je ja ko waż ny
głos w de ba cie pu blicz nej na ten te mat.
Za le ży nam na tym, aby pierw sza pol ska
elek trow nia ją dro wa po wsta ła przy apro -
ba cie spo łe czeń stwa. Spo łecz no ści lo kal ne
są dla nas waż nym part ne rem w pro ce sie
de cy zyj nym do ty czą cym roz wo ju te go ro -
dza ju ener ge ty ki.
• Ja kich ko rzy ści mo gą spo dzie wać się

miesz kań cy gmi ny na te re nie któ rej po -
wsta nie elek trow nia ją dro wa?

– Za dba li śmy we wdro żo nych ak tach
praw nych o to, że by gmi na w któ rej zo sta -
nie zlo ka li zo wa na elek trow nia, by ła głów -
nym be ne fi cjen tem wpły wów po dat ko -
wych od tej nie ru cho mo ści. Gmi na, na te -
re nie któ rej bę dzie zlo ka li zo wa na in we sty -
cja, otrzy ma 50% środ ków z ty tu łu po dat ku

od nie ru cho mo ści. Gmi ny są sied nie do sta -
ną dru gie 50% do po dzia łu. Przy te go ro -
dza ju in we sty cji są to rocz ne przy cho dy
rzę du 40 mln zł. Ma my świa do mość, że
na te re nie tych gmin rów nież bę dzie mu sia -
ła być roz bu do wa na in fra struk tu ra dro go -
wa, ko le jo wa, bu dow nic two miesz ka nio -
we, za ple cze usłu go we. Bę dą za tem re ali -
zo wa ne in we sty cje, bę dzie roz wi jał się
prze mysł i bę dą po wsta wa ły no we miej sca
pra cy. 

Prak ty ki i ana li zy mię dzy na ro do we jed -
no znacz nie wska zu ją, że bu do wa elek -
trow ni ją dro wej, a póź niej jej eks plo ata -
cja, ge ne ru je miej sca pra cy nie tyl ko w sa -
mej elek trow ni, ale ogól nie w ca łej go spo -
dar ce. Za kła da jąc śred nie za trud nie nie
na bu do wie elek trow ni w wy so ko ści 1500
osób moż na sza co wać, że bu do wa wy ge -
ne ru je śred nio 4000 miejsc pra cy w okre -
sie bu do wy: w łań cu chu do staw dla elek -
trow ni ją dro wej, w za kła dach wy twa rza -
ją cych dla do staw ców pra cu ją cych na
bu do wie, czy w koń cu w sek to rach nie -
zwią za nych bez po śred nio z ener ge ty ką ją -
dro wą. 
• Jak za mier za cie prze ko nać spo łe czeń -

stwo do ener ge ty ki ją dro wej?
– Je stem zda nia, iż w ce lu upo wszech -

nia nia wie dzy na tak trud ne i czę sto kon tro -
wer syj ne te ma ty jak te zwią za ne z wpro wa -
dza niem ener ge ty ki ją dro wej, ko niecz ne
jest pro wa dze nie dia lo gu ze spo łe czeń -
stwem. Ko mu ni ka cja mu si mieć w tym te -
ma cie cha rak ter zwrot ny – Po la cy mu szą
mieć po czu cie współ uczest nic twa w de cy -
do wa niu o naj waż niej szych dla kra ju kwe -
stiach oraz pre zen to wa nie rze tel nych ar gu -
men tów. 

Mi ni ster stwu bar dzo za le ży na tym, aby
kam pa nia mia ła cha rak ter ży we go dia lo -
gu ze spo łe czeń stwem, aby moż li we sta ło
się po zna nie obaw Po la ków. Dla te go też
za ini cjo wa li śmy cykl de bat na te mat
ener ge ty ki ją dro wej z udzia łem śro do -
wisk eks perc kich, pre zen tu ją cych bar dzo
róż ne sta no wi ska w tej kwe stii. W pierw -
szej de ba cie udział wzię li przed sta wi cie le
m.in. Gre en pe ace Pol ska, In sty tu tu Ba dań
Struk tu ral nych, NCBJ, In sty tu tu na rzecz
Eko ro zwo ju i In sty tu tu Ener gii Od na -
wial nej. Ko lej na de ba ta, tym ra zem na te -
mat eko no micz nych aspek tów bu do wy
elek trow ni ją dro wej, zo sta ła zre ali zo wa -
na we wrze śniu. De ba ty by ły trans mi to -
wa ne w In ter ne cie, a in ter nau ci mie li
moż li wość za da wa nia py tań eks per tom
na ży wo.

Or ga ni zu je my tak że spo tka nia w re gio -
nach wska za nych ja ko po ten cjal ne lo ka li -
za cje elek trow ni ją dro wej. W ich trak cie
sta ra my się po zna wać ocze ki wa nia i oba -
wy miesz kań ców. W myśl ha sła kam pa nii,
roz ma wia my o ener ge ty ce ją dro wej ze
wszyst ki mi za in te re so wa ny mi.
• Dziękuję za rozmowę.

ENEGETYKA JĄDROWA
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• Ja kie są głów ne źró dła ener gii dla fran cu skiej go spo dar ki?
– Ogól ne zu ży cie ener gii pier wot nej we Fran cji wy no si ok. 280 mln

rów no waż ni ków ton ro py. Nie ca ła jej po ło wa to ener gia elek trycz na,
któ rej 75% wy twa rza ne jest w 19 elek trow niach ją dro wych. Eks plo -
ato wa nych jest 58 re ak to rów o łącz nej mo cy 63 GWe, któ re w 2011 r.
wy pro du ko wa ły 421,1 TWh ener gii. Po zo sta ła część ener gii pier wot -
nej po cho dzi głów nie z ro py i ga zu, ener ge ty ki wod nej i in nych źró deł
od na wial nych.

Fran cja pod tym wzglę dem wy róż nia się na tle Eu ro py, gdzie śred -
nio po nad 3/4 ener gii pier wot nej wy twa rza ne jest z pa liw ko pal nych,
a na świe cie – po nad 80%. Ko rzy sta nie z nich na ta ką ska lę jest nie -
zgod ne z za sa da mi zrów no wa żo ne go roz wo ju zwłasz cza, że te za so by
szyb ko się kur czą, a po no szo ne przez go spo dar kę kosz ty po zy ski wa -
nia tych su row ców są ol brzy mie. We Fran cji w 2011 r. koszt ten był
try krot nie wyż szy niż w 2005 r.

Fran cja pra gnie stać się kra jem wzor co wym pod wzglę dem eko lo -
gicz nym, co: z jed nej stro ny – wy ma ga ogra ni cze nia do mi ni mum
emi sji ga zów cie plar nia nych, a z dru giej – ofe ro wa nia nie dro giej ener -
gii od bior com pry wat nym i za kła dom prze my sło wym. Zgod nie z tym
po dej ściem uwa ża my, że ener ge ty ka ją dro wa jest kom ple men tar -
na w sto sun ku do ener ge ty ki ze źró deł od na wial nych. Ener ge ty ka ją -
dro wa z jed nej stro ny umoż li wia pro duk cję ener gii na ska lę prze my -
sło wą, skon cen tro wa ną, ta nią i do sto so wa ną do za po trze bo wa nia, na -
to miast ener gia ze źró deł od na wial nych jest bar dziej roz pro szo na,
mniej szej mo cy i do star cza na w spo sób nie cią gły, ale le piej do sto so -
wa na do lo kal nych po trzeb.

Mi mo awa rii w elek trow ni Fu ku shi ma, wie le kra jów pod trzy mu je
bądź roz wi ja pro gra my ato mo we, cho ciaż nie któ re roz wa ża ją wy co fa -
nie się z nich. Mi mo tych wąt pli wo ści, na świe cie w bu do wie jest
ok. 60 elek trow ni ją dro wych. Wy mo gi bez pie czeń stwa są dziś oczy -
wi ście bar dzo ry go ry stycz ne.

Chciał bym w tym miej scu przy po mnieć sta no wi sko Fran cji od no -
śnie ener ge ty ki ją dro wej. Pod ko niec wrze śnia, fran cu ska Ra da ds.
Po li ty ki Ją dro wej za twier dzi ła kie run ki po li ty ki ener ge tycz nej Pre zy -
den ta Hol lan de’a, któ ry po twier dził za ufa nie do tech no lo gii fran cu -
skich oraz wy ra ził wspar cie dla fran cu skie go prze my słu ją dro we go.
Pod kre ślił tak że za miar dal sze go roz wi ja nia przez Fran cję dzia łal no -
ści eks por to wej w dzie dzi nie ener ge ty ki ją dro wej. Eks port know -how
w za kre sie bu do wy i eks plo ata cji re ak to rów, w tym za rzą dza nie pa li -
wem ją dro wym są ce lem stra te gicz nym Fran cji. Wy ni ka to z fak tu, iż
w tej dzie dzi nie Fran cja dys po nu je kil ku dzie się cio let nim do świad -
cze niem oraz tech no lo gia mi za pew nia ją cy mi naj wyż szy po ziom bez -
pie czeń stwa.

Pre zy dent Fran cji po twier dził rów nież wo lę zmniej sze nia udzia łu
ener ge ty ki ją dro wej w wy twa rza niu prą du, z obec nych 75% do oko -

WSPÓŁPRACA ENERGETYCZNA: FRANCJA – POLSKA
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Eksportujemy jądrowy
„soft- i hardware”

– Firmy EdF i AREVA chcą zaoferować Polsce swe

doświadczenie w realizacji polskiego programu

związanego z energetyką jądrową. Oczywiście, nie jest

to jeszcze gotowa oferta, bo muszą zostać

doprecyzowane oczekiwania strony polskiej, ale

propozycja kompleksowej współpracy – mówi Jego
Ekscelencja PIERRE BUHLER, Ambasador Francji 

w Polsce, w rozmowie z Jerzym Bojanowiczem.

PIER RE BUH LER jest ab sol wen tem wyż szych stu diów han dlo wych na HEC
(Éco le des Hau tes Étu des Com mer cia les), po li tycz nych na pa ry skiej uczel ni
Scien ces Po, ukoń czył rów nież fran cu ski Kra jo wy In sty tut Ję zy ków i Kul tur
Wschod nich (IN AL CO) w za kre sie ję zy ka pol skie go. Uzy skał też li cen cja ty z et -
no lo gii (Jus sieu) i pra wa (Panthéon) oraz dy plom stu diów po dy plo mo wych
z eko no mii sto so wa nej (Pa ris -Dau phi ne). Po stu diach w eli tar nej wyż szej szko -
le ad mi ni stra cji pu blicz nej ENA (rocz nik „d’Agu es se au”), roz po czął ka rie rę dy -
plo ma tycz ną wstę pu jąc w 1982 r. do fran cu skie go MSZ. W la tach 1982–83 był
człon kiem fran cu skiej de le ga cji na Kon fe ren cji Bez pie czeń stwa i Współ pra cy
w Eu ro pie (KBWE), na stęp nie peł nił służ bę w Am ba sa dzie Fran cji w War sza wie
(1983–1985) i w Mo skwie (1985–1988). W 1988–90 pra co wał w re sor to wej
Dy rek cji ds. Po li tycz nych (Wy dział Spraw Stra te gicz nych i Roz bro je nia), a na -
stęp nie był za stęp ca dy rek to ra Ośrod ka Ana liz i Pro gnoz (1990–1993). Po wo -
ła ny w 1993 r. do funk cji pierw sze go rad cy Am ba sa dy Fran cji w Wa szyng to nie,
wcho dził m.in. w skład fran cu skiej de le ga cji pod czas ne go cja cji po ko jo wych
w Day ton na te mat Bał ka nów (li sto pad 1995 r.). W la tach 1996–2001 był rad -
cą kul tu ral nym i sta łym przed sta wi cie lem fran cu skich wyż szych uczel ni na pla -
ców ce w No wym Jor ku. W la tach 2001–2002 Buh ler był rad cą dy plo ma tycz -
nym przy mi ni strze Obro ny Ala in Ri chard, se kre ta rzem ge ne ral nym X Kon fe -
ren cji Am ba sa do rów (2002), po czym zo stał mia no wa ny ad iunk tem (pro fes -
seur as so cié) na uk po li tycz nych (spe cja li za cja sto sun ki mię dzy na ro do we) pa -
ry skiej Scien ces Po (2002–2006). Pier re Buh ler był am ba sa do rem Fran cji
w Sin ga pu rze (2006–2009), a na stęp nie ob jął sta no wi sko dy rek to ra ge ne ral -
ne go Fran ce Co opéra tion In ter na tio na le, in sty tu cji po żyt ku pu blicz ne go, któ ra
pod je go kie row nic twem prze kształ co na zo sta ła w pu blicz ną pla ców kę prze my -
sło wo -han dlo wą pod na zwą Fran ce Exper ti se In ter na tio na le. Póź niej zo stał
mia no wa ny chargé de mis sion przy dy rek to rze ge ne ral nym ds. glo ba li za cji
w Mi ni ster stwie Spraw Za gra nicz nych i Eu ro pej skich, a na stęp nie – am ba sa -
do rem Fran cji w War sza wie (na pla ców kę przy je chał w ma ju 2012 r.). Pier re
Buh ler jest au to rem książ ki „Hi sto ire de la Po lo gne com mu ni ste; au top sie
d’une im po stu re” (Edi tions Kar tha la, 1997) – pol skie tłu ma cze nie „Pol ska Dro -
ga do Wol no ści” (Wy daw nic two Dia log, 1999). Nie daw no opu bli ko wał ksią żę
„La pu is san ce au xxième siècle; les no uvel les défi ni tions du mon de” (Edi tions
du CNRS, paź dzier nik 2011). Pu bli ko wał też re gu lar nie ar ty ku ły w prze glą dzie
Com men ta ire oraz w por ta lach in ter ne to wych Te los o Pro ject Syn di ca te, po za
tym uczest ni czył w re da go wa niu prac zbio ro wych. Jest ka wa le rem fran cu skie -
go Or de ru Za słu gi oraz Le gii Ho no ro wej. W 2010 r. Eu ro pej skie Cen trum So li -
dar no ści przy zna ło mu Me dal Wdzięcz no ści. Pier re Buh ler wła da an giel skim,
nie miec kim, pol skim i ro syj skim.



ło 50% w 2025 r. Nie ozna cza to jed nak zmniej sze nia obec ne go po ten -
cja łu ener ge ty ki ją dro wej, na to miast wzra sta ją ce po trze by kon sump -
cyj ne bę dą za spo ka ja ne przez in ne źró dła, zwłasz cza od na wial ne. Jed -
no cze śnie Pre zy dent za po wie dział, że do koń ca 2016 r. zo sta nie cał ko -
wi cie za mknię ta naj star sza, koń czą ca swój ży wot tech no lo gicz ny
elek trow nia ją dro wa w Fes sen he im, ale w tym sa mym cza sie nie da le -
ko Cher bo ur ga zo sta nie uru cho mio na elek trow nia ją dro wa Fla ma nvil -
le -3 z re ak to rem ty pu EPR o mo cy 1 650 MW, któ rej ope ra to rem bę -
dzie EdF, a do staw cą urzą dzeń – ARE VA. Po twier dzo na też zo sta ła
stra te gia po le ga ją ca na re cy klin gu wy pa lo ne go pa li wa oraz po now -
nym wy ko rzy sta niu we fran cu skich re ak to rach ma te ria łu roz sz cze -
pial ne go – mie sza ne go pa li wa ura no wo -plu to no we go na zy wa ne go
MOX (Mi xed OXi de fu el).
• Wła dze fran cu skie są za ener ge ty ką ją dro wą. A spo łe czeń stwo?
– Rze czy wi ście, we fran cu skiej opi nii pu blicz nej sły chać gło sy

sprze ci wu wo bec ener ge ty ki ją dro wej, wręcz do ma ga ją cych się cał ko -
wi tej re zy gna cji. Ten sprze ciw zna lazł swój po li tycz ny wy raz we fran -
cu skich ru chach eko lo gicz nych. Na przy kład w ostat nich wy bo rach
pre zy denc kich z ra mie nia par tii Eu ro pa Eko lo gia -Zie lo ni kan dy do wa -
ła Eva Jo ly, od 2009 r. po słan ka do Par la men tu Eu ro pej skie go, któ rej
pro gram prze wi dy wał m.in. li kwi da cję ener ge ty ki ją dro wej we Fran -
cji. W I tu rze uzy ska ła 2% gło sów.

Istot ne jest to, że re pre zen to wa ni w par la men cie i rzą dzie przed sta -
wi cie le tych ru chów zgo dzi li się na roz wią za nia za pro po no wa ne przez
pre zy den ta. Nie ma więc obaw, że osią gnię ty kom pro mis zo sta nie
pod wa żo ny w trak cie tej ka den cji, któ ra roz po czę ła się w czerw -
cu 2012 r., a za koń czy w 2017 r.
• Ja kie od na wial ne źró dła ener gii do mi nu ją we Fran cji?
– Fran cja jest kra jem po sia da ją cym bo ga te źró dła od na wial nej ener -

gii, ta kie jak słoń ce, rze ki, wiatr, pły wy mor skie. Przy po mnę, że
pierw szą na świe cie elek trow nię pły wo wą (wy ko rzy stu ją cą do wy twa -
rza nia prą du elek trycz ne go przy pły wy i od pły wy mo rza) uru cho mio -
no w 1967 r. we fran cu skim Sa int -Ma lo. Do 2011 r. był to naj więk szy
te go ty pu obiekt na świe cie: 24 tur bi ny wod ne re wer syj ne o łącz nej
mo cy 240 MW. Wy ko rzy stu je my też bio ma sę. Je stem pe wien, że od -
na wial ne źró dła ener gii bę dą istot nym ele men tem roz wo ju współ cze -
snej ener ge ty ki. Trud no mi po wie dzieć, któ re z nich bę dą prio ry te to -
we, gdyż z jed nej stro ny – bę dzie to za le ża ło od kosz tów eks plo ata cyj -
nych, a z dru giej – od po stę pu tech no lo gicz ne go.
• W Pol sce ak tyw na jest Gru pa EdF, któ ra w 1998 r. wzię ła udział

w pierw szej pry wa ty za cji w pol skiej ener ge ty ce – za ku pie elek tro cie -
płow ni w Kra ko wie. Obec nie ma 10% udział w ryn ku ener gii elek -
trycz nej i 15% w ryn ku cie pła, któ re wy twa rza ją kon wen cjo nal ne,
opa la ne wę glem elek trow nie i elek tro cie płow nie. Z ko lei w 2000 r.
roz po czę ła dzia łal ność w Pol sce GDF SU EZ Ener gia Pol ska S. A.,
do któ rej na le ży Elek trow nia w Po łań cu i jest szó stym naj więk szym
wy twór cą ener gii w Pol sce. W ja kim ob sza rze są naj więk sze moż li wo -
ści współ pra cy pol sko -fran cu skiej w za kre sie ener ge ty ki i po wią za -
nych z nią branż?

– Rze czy wi ście EdF i GDF SU EZ są zna czą cy mi pod mio ta mi
na pol skim ryn ku, je śli cho dzi o pro duk cję ener gii elek trycz nej z pa -
liw ko pal nych. Ale tak że w tej dzie dzi nie tech no lo gia idzie do przo du
i EdF jest w przeded niu pod ję cia de cy zji zwią za nej z mo der ni za cją
elek trow ni w Ryb ni ku, po le ga ją cej na wpro wa dze niu tech no lo gii
opar tej na tzw. czy stym wę glu, któ ra znacz nie ogra ni czy emi sję CO
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War tość tej in we sty cji wy no si 1,8 mld eu ro.
Pol ska obec nie ko rzy sta z sys te mu przej ścio we go, w ra mach któ re -

go uzy ska ła dar mo we kwo ty umoż li wia ją ce mo der ni za cję przed się -
biorstw ener ge tycz nych. Wła śnie ta kim przed się wzię ciem jest mo der -
ni za cja ist nie ją ce go blo ku wę glo we go w Elek trow ni Ryb nik.

EdF i GDF SU EZ są też w awan gar dzie wy ko rzy sta nia no wo cze -
snych tech no lo gii w za kre sie od na wial nych źró deł ener gii. Zwłasz cza
EdF, któ ry jest pierw szą fir mą pro du ku ją cą ener gię elek trycz ną z bio -
ma sy. W Pol sce pod tym wzglę dem jest li de rem – ma 23% udział
w ryn ku (w 2010 r. spa la jąc po nad 900 tys. ton bio ma sy wy pro du ko -
wa ła 1,32 TWh zie lo nej ener gii). W mar cu br. otwo rzy ła w Kra ko wie

no we cen trum ba daw czo -roz wo jo we spe cja li zu ją ce się w czy stych
tech no lo giach wę glo wych i współ spa la niu bio ma sy.

Na to miast udział „zie lo nej ener gii” w pro duk cji GDF SU EZ w Pol -
sce wy no si 14%. Elek trow nia Po ła niec ma naj więk szy na świe cie blok
ener ge tycz ny o mo cy 205 MW za si la ny bio ma są. Po nad to fir ma ma
w Ja ro gnie wie/Moł to wie, Wart ko wie i Pą go wie far my wia tro we
o łącz nej mo cy 100 MW, z któ rych 50 MW jest już w eks plo ata cji.
Przy po mnę, że Pol ska na ob sza rze wy łącz nej stre fy eko no micz nej
na Bał ty ku wy zna czy ła czte ry ob sza ry prze zna czo ne na bu do wę farm
wia tro wych na mo rzu (off -sho re).

Tak więc obie fir my dys po nu ją od po wied nim know -how i są go to -
we wspie rać pol skie przed się bior stwa w za kre sie od na wial nych źró deł
ener gii. Wi dzę tu ol brzy mie moż li wo ści współ pra cy.
• A w za kre sie ener ge ty ki ją dro wej?
– Jak już wspo mnia łem, Fran cja ma okre ślo ną stra te gię zwią za ną

z roz wo jem te go sek to ra oraz eks por tu – moż na po wie dzieć – soft
i har dwa re’u. Pod kre śla my wy so ki po ziom bez pie czeń stwa, któ ry za -
pew nia ją re ak to ry ty pu EPR fir my ARE VA. Są już bu do wa ne w elek -
trow niach ją dro wych: Ol ki lu oto 3 w Fin lan dii (1600 MW), Fla ma nvil -
le 3 we Fran cji (1650 MW) i w chiń skim Ta ishan (2 x 1660 MW).

ARE VA jest go to wa za pro po no wać Pol sce naj now szej ge ne ra cji re -
ak to ry EPR. Ale po za sprze da żą tej zop ty ma li zo wa nej tech no lo gii,
wo lą stro ny fran cu skiej jest roz wi ja nie dłu go fa lo we go part ner stwa na -
uko we go, tech no lo gicz ne go, prze my sło we go i fi nan so we go.

Z ko lei EdF, któ ry od kil ku dzie się ciu lat eks plo atu je we Fran cji re -
ak to ry ato mo we, dys po nu je – w po rów na niu z in ny mi ope ra to ra mi
– zde cy do wa nie naj wyż szą wie dzą fa cho wą. Hen ri Pro glio, Pre zes
EdF, w od po wie dzi na nie co pro wo ku ją ce py ta nie stwier dził, iż zgro -
ma dzo ne przez EdF do świad cze nie w za kre sie tych tech no lo gii moż -
na prze li czyć na ok. ty siąc lat!

Do dam, że wśród za trud nio nych na bu do wie elek trow ni w Ol ki lu -
oto dru gą pod wzglę dem li czeb no ści gru pą na ro do wą są pra cow ni cy
pol skich firm i na pla cu bu do wy pol ski jest naj czę ściej sły sza nym ję -
zy kiem. Wy ko rzy sta nie w przy szło ści na by tej tam wie dzy i jej roz wi -
ja nie, jest dla pol skich firm wiel ką szan są. Bo za rów no ARE VA, jak
i EdF, re ali zu jąc w da nym kra ju kon trakt ko rzy sta ją z po ten cja łu miej -
sco wych firm.

Aby uła twić na wią za nie kon tak tów, zor ga ni zo wa li śmy kil ka dzie siąt
spo tkań biz ne so wych, w trak cie któ rych fir my fran cu skie i pol skie
oma wia ły moż li wość współ pra cy w re ali za cji pol skie go pro gra mu ją -
dro we go. Po nad to w paź dzier ni ku br. zo sta ło pod pi sa ne po ro zu mie nie
mię dzy ARE VĄ, EdF i Ener go pro jek tem. Do dam, że ARE VA i EdF
ma ją, za rów no je śli cho dzi o sto so wa ną tech no lo gię, jak i eks plo ata cję
elek trow ni ją dro wych, do świad cze nie zwią za ne ze szcze gól ny mi wy -
ma ga nia mi, ja kie sta wia Unia Eu ro pej ska.
• W Pol sce elek trow nię ją dro wą ma wy bu do wać PGE, któ rej dzia -

łal ność jest ana lo gicz na do re ali zo wa nej przez EdF. Jak w ta kim ra -
zie mógł by wy glą dać udział tej fir my w bu do wie elek trow ni w Pol sce?
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– War to ścią do da ną wno szo ną przez EdF jest fa cho wa wie dza nie -
zbęd na do za rzą dza nia elek trow nią ją dro wą. Dys po nu je nią nie wie lu
ope ra to rów na świe cie, gdyż jest nie po rów ny wal na do tej wy ma ga nej
w przy pad ku elek trow ni kon wen cjo nal nych. Do dat ko wo, mu si
uwzględ niać wy ma ga nia sta wia ne przez Unię Eu ro pej ską. Wi dzę to
tak: PGE jest głów nym in we sto rem pol skiej elek trow ni ato mo wej.
ARE VA mo gła by za jąć się jej bu do wą i do star czyć tech no lo gię, a ope -
ra to rem by ła by gru pa EdF, któ ra od lat jest od bior cą urzą dzeń ARE -
VY. Przy czym stro na pol ska ocze ku je, że kon sor cjum, któ re pod ję ło -
by się te go za da nia, speł ni ło by pew ne ocze ki wa nia fi nan so we, jak
wnie sie nie ka pi ta łu i współ fi nan so wa nie przed się wzię cia.
• Mó wi my o in we sty cji kosz tu ją cej mi liar dy eu ro!
– Kon sor cjum zło ży ofer tę koń co wą zgod ną ze spe cy fi ka cją istot -

nych wa run ków za mó wie nia stro ny pol skiej. Je że li w tej spe cy fi -
ka cji znaj dą się też wy ma ga nia do ty czą ce udzia łu ka pi ta ło we go
przy pusz czam, że to kon sor cjum przed sta wi ofer tę rów nież w tym
za kre sie.

Wstęp nie roz wa ża ne kon sor cjum, utwo rzo ne przez Gru pę PGE,
ENEA, TAU RON i KGHM, mia ło by mieć 50–75% udzia łów ka pi ta -
ło wych. Uwzględ nia jąc te „wi deł ki”, przy nie zwy kle wy so kim kosz -
cie pro jek tu, są dzę, że kon sor cjum EdF i ARE VA cze ka na osta tecz ną
wer sję wa run ków za mó wie nia, by za pro po no wać od po wied nie roz -
wią za nie kwe stii ka pi ta ło wych.
• A czy stro na fran cu ska mo że rów nież za ofe ro wać skła do wa nie

wy two rzo nych od pa dów ra dio ak tyw nych?
– We Fran cji usta wa za ka zu je gro ma dze nia im por to wa nych od pa -

dów ra dio ak tyw nych, ale mo że my za pro po no wać ich prze rób w naj -
więk szych w Eu ro pie za kła dach prze twa rza nia wy pa lo ne go pa li wa
w La Ha gue. Ta ka usłu ga jest re ali zo wa na dla wie lu klien tów
• Dla cze go Fran cja jest prze ciw na eks plo ata cji ga zu łup ko we go?

– Chciał bym bar dzo wy raź nie pod kre ślić, że Fran cja nie jest prze -
ciw ni kiem ga zu z łup ków, lecz za ka za ła ko rzy sta nia na swo im te ry to -
rium z tej roz po wszech nio nej obec nie me to dy wy do by cia, ja ką jest
szcze li no wa nie hy drau licz ne. Uzna li śmy, że jej sto so wa nie, czy li
wstrzy ki wa nie pod zie mię bar dzo du żych ilo ści wo dy z do dat kiem
roz pusz czal ni ków che micz nych, sta no wi po waż ne za gro że nie dla śro -
do wi ska na tu ral ne go, zwłasz cza dla grun tu i wód grun to wych. Gdy by
no we tech no lo gie, któ re sta le się roz wi ja ją, umoż li wi ły wy do by wa nie
ga zu w spo sób bar dziej „czy sty”, z po sza no wa niem za sad ochro ny
śro do wi ska, wów czas sta no wi sko Fran cji mo gło by zo stać zmo dy fi ko -
wa ne.

Jed no cze śnie chciał bym też pod kre ślić, że Fran cja nie ma za mia ru
po dej mo wa nia ja kich kol wiek ini cja tyw, któ re ogra ni czał by sto so wa -
nie do wol nych tech no lo gii w in nych kra jach. W szcze gól no ści Fran -
cja nie za mie rza po dej mo wać ja kich kol wiek ini cja tyw, któ rych ce lem
by ło by przy ję cie obo wią zu ją cej w Unii Eu ro pej skiej re gu la cji ogra ni -
cza ją cej wy do by wa nie ga zu łup ko we go. Każ dy kraj za cho wu je swo -
bo dę od no śnie do po stę po wa nia na swo im te ry to rium – oczy wi ście
z uwzględ nie niem obo wią zu ją cych ogra ni czeń śro do wi sko wych. Tak
więc w sta no wi sku Fran cji nie ma żad ne go pod tek stu ide olo gicz ne go.
A do dam, że wśród po szu ku ją cych ga zu łup ko we go w Pol sce jest fir -
ma fran cu ska To tal i ta jej dzia łal ność nie bu dzi we Fran cji żad nych
kon tro wer sji.
• A czy we Fran cji gaz łup ko wy jest po szu ki wa ny?
– Jak wspo mnia łem, me to da szcze li no wa nia hy drau licz ne go jest we

Fran cji za bro nio na. Nie są mi zna ne in ne me to dy, na to miast z pra sy
wiem, że moż li we jest uwal nia nie ga zu łup ko we go z za sto so wa niem
łu ku elek trycz ne go. Jed nak nie wiem czy ta tech no lo gia jest we Fran -
cji sto so wa na.
• Dzię ku ję za roz mo wę.
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• Ja ka jest ska la do fi nan so wa nia od na wial nych źró deł ener gii?
– Na rzecz po pra wy efek tyw no ści ener ge tycz nej za pla no wa li -

śmy bli sko 4,5 mld zł, na to miast na in we sty cje w OZE Fun dusz
udzie lił do tych czas po ży czek w wy so ko ści 265 mln zł, na wspar -
cie du żych in we sty cji, któ rych koszt prze kra cza 10 mln zł. Wy dał
rów nież 64 pro me sy na kwo tę 1,26 mld zł. Na wspar cie mniej -
szych in we sty cji w OZE, któ rych koszt wa ha się w gra ni cach 2–10
mln zł, prze ka za li śmy fun du szom wo je wódz kim 75 mln do roz dy -
spo no wa nia w re gio nach.

Z re ali za cji przed się wzięć ob ję tych ty mi dzia ła nia mi ma my róż -
ne do świad cze nia. Uda ło nam się za in te re so wać Po la ków uru cho -
mio nym w 2010 r. pro gra mem 45% do płat do za ku pu i mon ta żu
ko lek to rów sło necz nych dla wła ści cie li do mów oraz dla wspól not
miesz ka nio wych. Pro gram zy skał tak du żą po pu lar ność, że pier -
wot ny bu dżet – 300 mln zł, zde cy do wa li śmy się zwięk szyć o 150
mln zł. Rocz nie, na czę ścio we spła ty ka pi ta łu kre dy tów ban ko -
wych, wy pła ca my po nad 100 mln zł, z któ rych sko rzy sta ło już pra -
wie 30 tys. ro dzin. 

Wy ni ki w in nych pod sek to rach są jed nak roz cza ro wu ją ce. Cho -
ciaż do do fi nan so wa nia ma my przy go to wa nych kil ka dzie siąt bar -
dzo do brych in we sty cji – głów nie są to far my wia tro we i bio ga -
zow nie – to in we sto rzy cze ka ją na no wą usta wę o OZE. Nie chcą
roz po czy nać tych in we sty cji, dla te go nie pod pi su ją z na mi umów.
Słusz nie ar gu men tu ją, że ry zy ko re gu la cyj ne jest obec nie bar dzo
wy so kie i do pó ki nie bę dą zna li wa run ków po zy ski wa nia zie lo -
nych cer ty fi ka tów, trud no im prze wi dzieć ren tow ność tych in we -
sty cji. W efek cie do ty czy to rów nież in we sty cji w urzą dze nia dzia -
ła ją ce w ukła dach wy so ko spraw nej ko ge ne ra cji. 

Przy kła dem są efek ty ogło szo ne go w 2010 r. III kon kur su do ty -
czą ce go du żych in sta la cji OZE (bio gaz, bio ma sa, wiatr, ma łe elek -
trow nie wod ne, geo ter mia i ko ge ne ra cja), na któ ry wpły nę ło 151
wnio sków o po życz kę na łącz ną kwo tę po nad 3 mld zł (cał ko wi ty
koszt przed się wzięć zgło szo nych do do fi nan so wa nia to 5,7 mld
zł). Alo ka cja środ ków wy no si ła 1,26 mld zł. Po sta no wi li śmy
udzie lać pro mes na do fi nan so wa nie, by wzmoc nić tych, któ rzy
ma ją pro jek ty na wcze snym eta pie przy go to wa nia. Nie ste ty, tyl -
ko 1/3 z tych, któ rzy je otrzy ma li, po ro ku wy ka zu je go to wość
do ich re ali za cji. 

Ostat nio za rząd NFO ŚiGW pod jął de cy zję o za ofe ro wa niu lep -
szych wa run ków fi nan so wa nia: są to 15-let nie po życz ki pre fe ren -
cyj ne opro cen to wa ne WI BOR 3M mi nus 100 pkt. ba zo wych. Ma -

my na dzie ję, że bli sko 50 klien tów, z któ ry mi pra cu je my od 2 lat,
w cią gu pół ro ku pod pi sze umo wy i w 2013–2014 r. te in we sty cje
zre ali zu je.
• Kim są klien ci?
– Z ofer ty do pła to wej do za ku pu i mon ta żu ko lek to rów sło necz -

nych ko rzy sta ją go spo dar stwa do mo we i wspól no ty miesz ka nio we,
na to miast w za kre sie sze ro kie go wspie ra nia OZE są to przede
wszyst kim ma łe i śred nie przed się bior stwa re ali zu ją ce in we sty cje
war to ści kil ku na stu -kil ku dzie się ciu mln zł – naj czę ściej bio ga zow -
nie o mo cy do 1 MW lub far my wia tro we o mo cy do 10 MW. Prze -
waż nie są to spół ki ce lo we za ło żo ne przez więk sze kor po ra cje.
•Dla cze go w nie któ rych pro gra mach jest po życz ka, a w in nych

– do ta cja?
– Wy ni ka to z róż nych źró deł fi nan so wa nia Na ro do we go Fun du -

szu. Dys po nu je my za rów no przy cho da mi po cho dzą cy mi z kar
i opłat za stęp czych na kła da nych przez Urząd Re gu la cji Ener ge ty -
ki na dys try bu to rów ener gii elek trycz nej, któ rzy nie do peł ni li obo -
wiąz ków wy ni ka ją cych z usta wy Pra wo Ener ge tycz ne, jak i przy -
cho da mi ze sprze da ży nad wy żek jed no stek AAU (As si gned Amo -
unt Units) do emi sji CO2 w ra mach Pro to ko łu z Kio to. Nie któ re
ofe ro wa ne przez nas pro gra my uza leż nio ne są od wy mo gów wy ni -
ka ją cych ści śle z umów mię dzy na ro do wych. 

Ofer ta za le ży rów nież od ro dza ju in we sty cji, np. przy do tych -
cza so wych ce nach zie lo nych cer ty fi ka tów far my wia tro we nie po -
trze bu ją do ta cji, gdyż z udzie la ną przez nas po życz ką in we sty cje
do my ka ją się fi nan so wo. Naj więk szą dla nich prze szko dą jest zły
stan in fra struk tu ry sie cio wej, cze mu chce my za ra dzić uru cha mia -
jąc prze wi dzia ny na 3 la ta pro gram „Bu do wa, roz bu do wa i prze bu -
do wa sie ci elek tro ener ge tycz nych w ce lu przy łą cze nia źró deł wy -
twór czych ener ge ty ki wia tro wej” z bu dże tem 55 mln zł. Na li ście
pod sta wo wej jest już 10 przed się wzięć o łącz nej kwo cie do fi nan -
so wa nia w for mie do ta cji w wy so ko ści 49 mln zł, a na re zer wo wej
– 14 przed się wzięć o łącz nej wnio sko wa nej kwo cie do ta cji w wy -
so ko ści 98 mln zł.

Z do płat sko rzy sta ją nie tyl ko pro du cen ci i dys try bu to rzy ener -
gii oraz ope ra to rzy sie ci prze sy ło wych, ale rów nież de we lo pe rzy
bu du ją cy no we far my wia tro we. Za każ dy 1 MW pod łą czo nej mo -
cy z elek trow ni wia tro wej otrzy ma ją 200 tys. zł do ta cji, łącz nie
jed nak nie wię cej niż 40% kosz tów kwa li fi ko wa nych in we sty cji.
Wa run ka mi otrzy ma nia do fi nan so wa nia bę dzie koszt cał ko wi ty in -
we sty cji prze kra cza ją cy 8 mln zł oraz ter mi no wa re ali za cja przed -

Zastój we wspieraniu OZE
– W ob sza rze od na wial nych źró deł ener gii (OZE) Na ro do wy Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska

i Go spo dar ki Wod nej przy jął dwa prio ry te to we kie run ki dzia łań: kom plek so wo wspie ra in -

we sty cje w roz wój ener gii po cho dzą cej ze słoń ca, wia tru, wo dy, zie mi lub bio ma sy, a rów -

no le gle dzia ła na rzecz po pra wy efek tyw no ści ener ge tycz nej – po cząw szy od ener go -

chłon nych pro ce sów prze my sło wych, po przez po pra wę za rzą dza nia ener gią w bu dyn kach

uży tecz no ści pu blicz nej, a koń cząc na roz wią za niach dla pol skich ro dzin in we stu ją cych

w ener go osz częd ne do my – mó wi dr JAN RĄCZ KA, Pre zes NFO ŚiGW, w roz mo wie z Je rzym
Bo ja no wi czem.
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się wzię cia. In we sty cje sie cio we zo sta ną za koń czo ne do 30 czerw -
ca 2013 r., a pod łą cze nie no wych tur bin wia tro wych do Kra jo wej
Sie ci Ener ge tycz nej po win no na stą pić naj da lej w cią gu na stęp -
nych 15 mie się cy. Oprócz no wych przy łą czy ener ge tycz nych, do -
fi nan so wa na mo że być tak że bu do wa i roz bu do wa no wych od cin -
ków sie ci na po wietrz nej, roz dziel ni mo cy, sta cji trans for ma to ro -
wo -roz dziel czych i po łą czeń mię dzy ni mi, re zer wo wych źró deł
ener gii, a tak że mo der ni za cja sie ci po le ga ją ca na zwięk sze niu do -
pusz czal nej tem pe ra tu ry pra cy.

Nie ma jed nak za sad ni czej róż ni cy mię dzy pro gra mem „po życz -
ko wym”, a np. pro gra mem re ali zo wa nym w ra mach GIS: do ta -
cja 30% oraz po życz ka na ko lej ne 45% kosz tów kwa li fi ko wa nych,
któ ry obej mu je m.in. bu do wę bio ga zow ni i in sta la cji na bio ma sę.
Pro gram po życz ko wy OZE uwzględ nia moż li wość umo rze nia
do 50% po życz ki w przy pad ku gdy przed się wzię cie jest nie ren -
tow ne z punk tu wi dze nia in we sto ra i bez po mo cy Pań stwa nie mo -
gło by być re ali zo wa ne. 

Nie ste ty, za in te re so wa nie in we sty cja mi w elek trow nie czy elek -
tro cie płow nie opa la ne bio ma są o mo cy do 20 MWt (mi ni mal na
war tość pro jek tu mu si prze kra czać 2 mln zł) jest ni kłe. Do strze ga -
my spo re za in te re so wa nie bio ga zow nia mi, do jed ne go kon kur su
zgła sza nych jest 30–40 wnio sków, ale gdy przy cho dzi do sfi na li -
zo wa nia umo wy, to oka zu je się, że in we sty cji go to wych do re ali -
za cji jest ma ło. In we sto rzy na po ty ka ją wie le trud no ści w or ga ni za -
cji in we sty cji: przede wszyst kim zwią za nych z ak cep ta cją spo łecz -
ną lo ka li za cji a co za tym idzie uzy ska niem de cy zji śro do wi sko -
wej. Oka zu je się też, że pro wa dze nie ta kie go biz ne su jest ry zy -
kow ne, wy ma ga po zy ska nia wie lo let nich do staw sub stra tu, a rol -
ni cy nie są chęt ni do pod pi sy wa nia wią żą cych dłu go ter mi no wych
umów. 
• Za sko czy ło mnie ogło sze nie we wrze śniu dru gie go w tym ro -

ku na bo ru wnio sków o do fi nan so wa nie ba dań śro do wi sko wych
zwią za nych z po szu ki wa niem i roz po zna wa niem złóż wód ter mal -
nych w ce lu ich wy ko rzy sta nia do pro duk cji ener gii – ciepl nej
lub elek trycz nej. Bu dżet te go na bo ru prze kra cza 47 mln zł.

– Do fi nan so wa nie w ra mach te go pro gra mu udzie la ne jest w for -
mie do ta cji po kry wa ją cej zwy kle do 50% kosz tów kwa li fi ko wa -
nych. Jed nak że śred nie przed się bior stwa mo gą li czyć na 60%,
a ma łe i mi kro przed się bior stwa na wet na 70% do ta cję, któ rej wy -
so kość nie mo że jed nak prze kro czyć 12 mln zł.

Wnio sków nie jest zbyt wie le, prze cięt nie 4-5 w kon kur sie, ale
wi dać, że sa mo rzą dy in te re su ją się ta ki mi in we sty cja mi li cząc

na roz wój re gio nu, uatrak cyj nie nie re kre acji, ofer ty tu ry stycz nej
z wy ko rzy sta niem go rą cej wo dy do ce lów grzew czych. Za in te re -
so wa nie co ro ku jest co raz więk sze, mi mo te go, że przed się wzię -
cia obar czo ne są du żym ry zy kiem fi nan so wym, za leż nym
od wie lu czyn ni ków: umiej sco wie nia od wier tu, wiel ko ści sie ci
do staw czej, stop nia za so le nia wo dy, wy daj no ści zło ża czy tem -
pe ra tu ry.
• Mó wiąc o OZE wspo mniał pan bio gaz, bio ma sę, wiatr i słoń -

ce. A co z fo to wol ta iką i ener ge ty ką wod ną?
– Tech no lo gia fo to wol ta icz na obec nie jest dro ga i dla te go Fun -

dusz jej nie wspie ra, jed nak że na ryn ku świa to wym co ro ku ce na
za ku pu tych urzą dzeń zmniej sza się o 15–20%, dla te go nie wy klu -
cza my do fi nan so wa nia jej w przy szło ści.

Z dru giej stro ny, pro jekt usta wy o OZE moc no wspie ra ten pod -
sek tor, więc nie wy klu czo ne, że je śli usta wa wej dzie w ży cie
w wer sji przed sta wio nej przez Mi ni ster stwo Go spo dar ki, to na sze
wspar cie bę dzie zbęd ne, po nie waż in we sty cje te bę dą się ko mer -
cyj nie do my ka ły.

Na ro do wy Fun dusz fi nan su je go spo dar kę wod ną. W re ali za cji
jest próg wod ny w Mal czy cach na Od rze i zbior nik Świn na -Po rę -
ba na Ska wie. Oba obiek ty są bu do wa ne tak że z my ślą o ener ge ty -
ce. Ina czej jed nak wy glą da za in te re so wa nie przed się bior ców ma łą
ener ge ty ką wod ną, czy li in sta lo wa niem nie wiel kich tur bin wod -
nych na już ist nie ją cych pro gach, któ re po nie wiel kiej mo der ni za -
cji mo gą być przy sto so wa ne do eks plo ata cji. Ta kich lo ka li za cji jest
w Pol sce spo ro, a mi mo to do sta je my bar dzo ma ło wnio sków. Za -
in te re so wa nych, po sia da ją cych atrak cyj ną lo ka li za cję na ta ką in -
we sty cję, mo że za chę cić ofe ro wa na przez Fun dusz po życz ka
(mak sy mal nie 50 mln zł), któ ra po speł nie niu wa run ków okre ślo -
nych w kon kur sie mo że zo stać umo rzo na.
•Na co idą pie nią dze uzy ska ne ze sprze da ży upraw nień do emi -

sji CO2?
– 4 paź dzier ni ka mi ni stro wie śro do wi ska Pol ski i Hisz pa nii pod -

pi sa li umo wę na sprze daż jed no stek AAU war to ści 40 mln eu ro.
Pie nią dze z ósmej i naj więk szej do tej po ry tran szy fi nan so wej zo -
sta ną prze zna czo ne na in te li gent ne, ener go osz częd ne oświe tle nie
ulic oraz za rzą dza nie trans por tem miej skim. Przy go to wu je my już
pro gra my prio ry te to we i pod ko niec ro ku ogło si my kon kur sy. Pie -
nią dze po cho dzą ce z ochro ny kli ma tu prze zna czy my na fi nan so -
wa nie eko lo gicz nych in we sty cji w Pol sce, któ re wspie ra ją roz wój
zie lo nej go spo dar ki i zmniej sza ją emi sję ga zów cie plar nia nych.
Cho dzi o ter mo mo der ni za cję i oszczę dza nie ener gii w bu dyn kach

JAN RĄCZ KA, dok tor na uk eko no micz nych (w la tach 2001–2004 był ad iunk tem
na Wy dzia le Na uk Eko no micz nych Uni wer sy te tu War szaw skie go), w 2008 r.
ob jął funk cję Pre ze sa Za rzą du Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej w War sza wie. Wcze śniej pra co wał ja ko fi nan si sta w Eu -
ro pej skim Ban ku Od bu do wy i Roz wo ju, był pra cow ni kiem Fo rum Eu ro py Środ -
ko wo-Wschod niej w Fun da cji Ba to re go (1993–1995), gdzie or ga ni zo wał wi zy ty
stu dial ne, se mi na ria i kon fe ren cje dla przed sta wi cie li śro do wisk opi nio twór -
czych z in nych kra jów, był człon kiem War szaw skie go Ośrod ka Eko no mii Eko -
lo gicz nej UW. Peł niąc funk cję pre ze sa NFO ŚiGW po pra wił efek tyw ność in sty -
tu cji, zwięk sza jąc jej ska lę i za kres dzia ła nia, jak prze ję cie od po wie dzial no ści
za wy ko rzy sta nie unij nych do ta cji na in fra struk tu rę prze ciw po wo dzio wą,
współ fi nan so wa nie pro gra mu LI FE+ oraz fi nan so wa nie in we sty cji z przy cho -
dów po cho dzą cych ze sprze da ży upraw nień do emi sji CO2. W 2009 r. był człon -
kiem rzą do we go ze spo łu, któ ry wy ne go cjo wał pierw sze trans ak cje sprze da ży
tych upraw nień w ra mach pro to ko łu z Kio to. Pro mo tor i współ au tor me cha ni -
zmów do płat do opro cen to wa nia kre dy tów dla sa mo rzą dów i przed się biorstw
ko mu nal nych oraz do płat do ka pi ta łu kre dy tów na ko lek to ry sło necz ne dla
klien tów in dy wi du al nych, któ re – wy ko rzy stu jąc kon ku ren cję mię dzy ban ka mi
– przy cią ga ją ta ni ka pi tał ko mer cyj ny do ochro ny śro do wi ska. 
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uży tecz no ści pu blicz nej, szko łach, przed szko lach i szpi ta lach.
Wspie ra na jest pro duk cja czy stej ener gii ze źró deł od na wial nych
(w bio ga zow niach rol ni czych, przez bu do wę elek tro cie płow ni
i cie płow ni na bio ma sę czy przy łą cza nie wia tra ków do sie ci elek -
tro ener ge tycz nej).

Na ter mo mo der ni za cję bu dyn ków wy da li śmy już po nad mi liard
zło tych. Sfi nan so wa no m.in. pro jek ty Te atru Wiel kie go – Ope ry
Na ro do wej w War sza wie, Ła zie nek Kró lew skich i Bi blio te ki Na -
ro do wej. 

Na po cząt ku paź dzier ni ka wi zy to wa łem Szpi tal Wo je wódz ki
w Rze szo wie. To spo ry pod miot, któ re go rocz ne ob ro ty wy no -
szą 250 mln zł i za rzą dza 20 bu dyn ka mi miesz czą cy mi 850 łó żek.
Dzien nie w szpi ta lu prze by wa kil ka ty się cy osób. Bu dyn ki wy ko -
na ne w la tach 70. i 80-tych ub. wie ku zo sta ną w cią gu jed ne go se -
zo nu bu dow la ne go ocie plo ne, dzię ki cze mu po pra wi się kom fort
pra cow ni ków i pa cjen tów oraz znacz nie spad ną kosz ty utrzy ma nia
obiek tów. Pro jekt „Ter mo mo der ni za cja bu dyn ków Szpi ta la Wo je -
wódz kie go Nr 2 im. Św. Ja dwi gi Kró lo wej w Rze szo wie” o war to -
ści 16,12 mln zł uzy skał od nas 7,49 mln zł po życz ki i 4,62 mln zł
do ta cji. By łem nie zwy kle usa tys fak cjo no wa ny, że pie nią dze ze
sprze da ży jed no stek AAU, a więc „ulot nych” ak ty wów, da ją spo -
łe czeń stwu wy mier ne ko rzy ści. 

1 paź dzier ni ka br. za koń czył się na bór wnio sków w ra mach pią -
te go już kon kur su w ra mach pro gra mu GIS „Za rzą dza nie ener gią
w bu dyn kach uży tecz no ści pu blicz nej”, w któ rym na do fi nan so wa -
nie przed się wzięć w for mie do ta cji prze zna czo no 35 mln zł (mi ni -
mal ny koszt cał ko wi ty przed się wzię cia po wy żej 2 mln zł,
a w przy pad ku pro jek tów gru po wych – po wy żej 5 mln zł). Do
NFO ŚiGW wpły nę ły wnio ski o do fi nan so wa nie dla 63 przed się -
wzięć, o łącz nym kosz cie cał ko wi tym 269,15 mln zł.
• Na ile eu ro mo że my jesz cze li czyć?
– Po daż jed no stek AAU (upraw nień) jest więk sza niż po pyt

na nie. A z koń cem grud nia br. wy ga sa Pro to kół z Kio to, któ ry re -
gu lu je ich sta tus. Pol ska uczest ni czy w mię dzy na ro do wych ne go -
cja cjach do ty czą cych no we go świa to we go po ro zu mie nia, ale nie
wia do mo jak bę dą trak to wa ne upraw nie nia za osz czę dzo ne przez
nas w ostat nim okre sie roz li cze nio wym.

Do tych czas z za war tych umów uzy ska li śmy po nad 600 mln zł,
a jesz cze w tym ro ku zo sta nie za war ta umo wa z Ban kiem Świa to -
wym. Te pie nią dze, w ob sza rze za rzą dza nia ener gią w bu dyn kach
uży tecz no ści pu blicz nej, przy szły w od po wied nim mo men cie
– kie dy fir my bu dow la no -mon ta żo we ma ją wol ne mo ce i ce ny
uzy ska ne przez na szych be ne fi cjen tów na prze tar gach są bar dzo
atrak cyj ne. Spra wia to, że efekt eko lo gicz ny bę dzie jesz cze więk -
szy, szcze gól nie, że we wrze śniu br. zde cy do wa li śmy się na pod -
nie sie nie wy so ko ści do ta cji z 30 do 50%. Tak więc ci, któ rzy we -
szli w pro gram GIS, za ry zy ko wa li i zo bo wią za li się do bar dzo
szyb kie go zre ali zo wa nia tych in we sty cji zo sta li do dat ko wo opre -
mio wa ni.
• Ja kich jesz cze pro gra mów z za kre su OZE moż na spo dzie wać

się w naj bliż szej przy szło ści?
– Za mie rza my ogła szać no we na bo ry wnio sków, m.in. w ra mach

pro gra mów do ta cji na in we sty cje w bio ma sę i bio ga zow nie oraz
po ży czek na ogól nie po ję te OZE. Dzi siaj jed nak nikt nie uru cho mi
in we sty cji do pó ki nie wej dzie w ży cie usta wa o od na wial nych źró -
dłach ener gii. Na stą pi to za rok, bo na wet je śli zo sta nie wkrót ce
uchwa lo na, to – ze wzglę du na po moc pu blicz ną – mu si być no ty -
fi ko wa na przez Ko mi sję Eu ro pej ską. Dla te go na ra zie nie pra cu je -
my nad no wy mi pro gra ma mi OZE.

– Dzię ku ję za roz mo wę.
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War to so bie uświa do mić, że trzy pod sta wo we skład ni ki bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go, a więc bez pie czeń stwo

do staw ener gii, mi ni ma li za cja kosz tów ener gii w go spo dar ce i speł nie nie wzra sta ją cych wy mo gów ochro ny śro do -

wi ska, cha rak te ry zu ją się wza jem ną sprzecz no ścią. Za pew nie nie dłu go fa lo we go bez pie czeń stwa do staw po cią ga

za so bą nie zbęd ne, na ogół wy so kie, kosz ty in we sty cyj ne i eks plo ata cyj ne, co jest w sprzecz no ści z dą że niem do ni -

skich kosz tów ener gii. Z ko lei wy mu sza nie ni skich kosz tów do staw ener gii me cha ni zma mi re gu la cji, czy kon ku ren -

cji mo że za gra żać bez pie czeń stwu do staw. Wy mo gi eko lo gicz ne rów nież w oczy wi sty spo sób zwięk sza ją kosz ty do -

staw ener gii i mo gą za rów no ob ni żać bez pie czeń stwo do staw, jak i pod wyż szać kosz ty ener gii dla od bior ców. Je dy -

nie efek tyw ność użyt ko wa nia ener gii, ja ko ele ment ra cjo na li za cji kosz tów ener gii, ma wpływ jed no znacz nie po zy -

tyw ny na wszyst kie skład ni ki bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go. Z te go wzglę du co raz czę ściej efek tyw ność ener ge -

tycz na jest trak to wa na ja ko sa mo dziel ny i bo daj naj waż niej szy skład nik bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go.

Efek tyw ność ener ge tycz na sta je się rów nież jed nym z waż niej szych kie run ków po li ty ki ener ge tycz nej Unii Eu ro pej -

skiej, acz kol wiek w tym za kre sie no tu je się du że opóź nie nia le gi sla cyj ne. Dy rek ty wa 2006/32/WE obo wią zu je tyl ko

do 2016 ro ku, a no wa dy rek ty wa efek tyw no ścio wa jest cią gle w fa zie przy go to wań. W Pol sce uchwa lo no usta wę

o efek tyw no ści ener ge tycz nej, któ ra we szła w ży cie 11 sierp nia 2011 ro ku, obo wią zu ją cą rów nież tyl ko do 2016 ro -

ku. Oby dwa ak ty praw ne kon cen tru ją się na wy zna cza niu ce lów i pro ce dur spra woz daw czych w za kre sie oszczęd -

no ści ener gii, aby zwe ry fi ko wać re al ność za ło żo ne go ce lu oszczęd no ści 20% do 2020 ro ku w ska li Unii Eu ro pej skiej.

Eks po nu ją obo wiąz ki dla sek to ra pu blicz ne go, czy niąc przez to ten sek tor głów nym od po wie dzial nym za uzy ska nie

efek tów oszczęd no ścio wych. Do kon kret nych za le ceń dy rek ty wy na le ży za li czyć zo bo wią za nie kra jów człon kow skich

do wpro wa dze nia obo wiąz ku ety kie to wa nia ener ge tycz ne go i au dy tów ener ge tycz nych. Pol ska usta wa wy róż nia się

wpro wa dze niem tzw. bia łych cer ty fi ka tów, w tym rów nież dla przed się biorstw ener ge tycz nych, z nie zwy kle skom pli -

ko wa nym sys te mem ich uzy ski wa nia i we ry fi ka cji na ryn ku cer ty fi ka tów. Nad mier na roz bu do wa sys te mu han dlu cer -

ty fi ka ta mi i biu ro kra cji spra woz daw czej, wy wo łu je oba wy o sku tecz ność re gu la cji w tym ob sza rze.

O tych pro ble mach war to dys ku to wać. 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 świę ci li śmy me cha ni zmom re -

gu la cji efek tyw no ści ener ge tycz nej i ich sku tecz no ści, w świe tle pro ble mów za opa trze nia w ener gię elek trycz ną,

zwią za nych z kry zy sem go spo dar czym, wzra sta ją cy mi wy mo ga mi eko lo gicz ny mi i zło żo no ścią ist nie ją cych i przy -

szłych prze pi sów pra wa ener ge tycz ne go. Dys ku sji nada li śmy ty tuł „Efek tyw ność ener ge tycz na”.

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

– Szy mon Fir lus – Spe cja li sta ds. Ana liz Eko no micz nych w „Ener go pro jekt -Ka to wi ce” S.A.,

– Da riusz Koc – Dy rek tor ds. Zrów no wa żo ne go Bu dow nic twa w Kra jo wej Agen cji Po sza no wa nia Ener gii S.A.,

– Ro man Ko ło dziej – Spe cja li sta

ds. Ana liz Obiek tów Ciepl nych i Ko -

or dy na cji Pro jek tów w „Ener go po -

miar” Sp. z o.o.,

– Dr 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,

– An drzej Pa try cy – Pre zes Za rzą -

du, Dy rek tor Ener go pro jekt War sza -

wa S.A.

Stro nę re dak cyj ną re pre zen to wa li:

Dr Mi ro sław Du da, ARE – mo de ra tor

dys ku sji oraz Sła wo mir Kry stek Dy -

rek tor Ge ne ral ny IGE iOŚ.

Da lej pre zen tu je my au to ry zo wa ny

za pis tej re dak cyj nej dys ku sji.

Efektywność energetyczna
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• W Pol sce co raz czę ściej efek tyw ność ener -
ge tycz ną za czy na się trak to wać ja ko sa mo dziel -
ny czyn nik bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go.
Po dob nie za czy na to po strze gać Unia Eu ro pej -
ska, co wol no znaj du je od zwier cie dle nie w jej
re gu la cjach praw nych. Nie ste ty, w tym ob sza -
rze ro bi się nie wie le by po pra wić sku tecz ność
re gu la cji praw nych. Ma my do czy nie nia z nie -
zwy kle roz bu do wa ną biu ro kra cją, prze ja wia ją -
cą się m.in. w nie by wa le roz dmu cha nej spra -
woz daw czo ści. Je śli przej rzy cie Pań stwo unij -
ną Dy rek ty wę 2006/32/WE, do ty czą cą efek tyw -
no ści ener ge tycz nej, to po ło wa owej dy rek ty wy
za wie ra prze pi sy mó wią ce w ja ki spo sób KE po -
win na otrzy my wać spra woz da nia z po szcze gól -
nych kra jów na te mat ich dzia łań w za kre sie
efek tyw no ści ener ge tycz nej. Tu ro dzi się py ta -
nie: – na co na le ża ło by zwró cić uwa gę w le gi -
sla cji, że by by ła sku tecz na je śli cho dzi o wy mu -
sze nie ra cjo nal nych za cho wań od bior ców
ener gii?

– S. Kry stek: – Po wiedz my so bie szcze rze,
po tra fi my sku tecz nie wpły wać na sfe rę wy twa -
rza nia ener gii, na to miast nie mal zu peł nie nie
po tra fi my od dzia ły wać na jej po bór i użyt ko wa -
nie. A je śli już ma to miej sce, od by wa się w spo -
sób nie zbyt wy szu ka ny, bo po przez pod wyż ki
cen ener gii, któ re owo cu ją pew nym zmniej sze -
niem jej zu ży cia. Ener gia elek trycz na słu ży
do te go by śmy ko rzy sta li z róż no ra kich dóbr. Im
ona droż sza, tym w mniej szym stop niu z nich
ko rzy sta my. Chy ba nie o to tu cho dzi. Zwięk -
sza niu efek tyw no ści użyt ko wa nia ener gii nie
mo że to wa rzy szyć po gor sze nie użyt kow no ści
róż nych dóbr, sze rzej zaś – stan dar dów na sze go
ży cia. Prze strze gał bym tak że przed róż ny mi po -
my sła mi na zwięk sze nie efek tyw no ści użyt ko -
wa nia ener gii, ma ją cy mi więk sze wa lo ry me -
dial ne niż użyt ko we. Mam tu na my śli m.in. in -
te li gent ne sie ci, któ rych za le ty, wraz z roz wo -
jem od na wial nych i roz pro szo nych źró deł ener -
gii, nie czu łych na re gu la cję, ule gną dal szej re -
duk cji.

Uwa żam, że zre du ko wa nie efek tyw no ści
ener ge tycz nej je dy nie do ob sza ru jej użyt ko wa -
nia, jest za wę że niem pro ble mu. A co z efek tyw -
no ścią wy twa rza nia ener gii? Skoń czy łem stu dia
w 1970 ro ku. Wów czas spraw no ści wy twa rza -
nia ener gii by ły rzę du 30. pa ru pro cent net to,
dziś są na po zio mie 40. pa ru pro cent, a tak na -
praw dę oko ło 25%. Nie jest do brze gdy ¾ ener -
gii pier wot nej idzie w gwiz dek. Bar dziej ade -
kwat nym okre śle niem by ło by tu – to wstyd
• W ob sza rze efek tyw no ści ener ge tycz nej

miast na roz bu do wie biu ro kra cji, spra woz daw -
czo ści, któ ry mi obar cza się pań stwa, a te obar -
cza ją ni mi przed się bior stwa, Unia po win na się
sku pić na roz wią za niach po sia da ją cych wa lor
prak tycz no ści.

– S. Kry stek: – Urzęd ni cza biu ro kra cja za -
rów no w tym jak i w in nych ob sza rach, to nie -
szczę ście. To hy dra, któ ra im wię cej re gu la cji
otrzy ma, tym bar dziej je roz bu du je, skom pli ku -
je two rząc uza sad nie nie dla swe go ist nie nia. Jej
roz wią za nia o wa lo rach prak tycz no ści, czę sto
pro ste, kom plet nie nie in te re su ją.

– D. Koc: – Po ru szy li śmy kwe stię ro sną cej
ro li efek tyw no ści ener ge tycz nej. Rze czy wi ście,
co raz wię cej się o niej mó wi. Nie ma na to miast
od po wied nich i ade kwat nych do ro li rze czy wi -
stych dzia łań w tym za kre sie. Na pod sta wie
unij nych re gu la cji wdro żo no usta wę o efek tyw -
no ści ener ge tycz nej oraz zno we li zo wa no Pra wo
bu dow la ne na po trze by wdro że nia dy rek ty wy
bu dow la nej. Ma my tak że usta wę o wspie ra niu
ter mo mo der ni za cji i re mon tów, któ ra za si la na
kwo tą 200 mln zł z bu dże tu śred nio rocz nie ge -
ne ru je każ de go ro ku in we sty cje na po zio mie 1,6

mld zł. Dy rek ty wę bu dow la ną wdro żo no wy -
łącz nie li te ral nie i w bez sen sow ny spo sób, po -
wo du jąc tym je dy nie szko dę spra wie. Świa dec -
two cha rak te ry sty ki ener ge tycz nej ku pu je się
obec nie za 90 zł przez in ter net, wy sy ła jąc zdję -
cie. Ci, któ rzy ro bią te świa dec twa, za swój pro -
ce der nie po no szą żad nej ka ry, ani od po wie -
dzial no ści. Ni ko mu z wdra ża ją cych tę dy rek ty -
wę do pol skie go pra wa nie za le ża ło na tym aby
przy nio sła ja kie kol wiek efek ty. Nie za kła da no
na wet, że mo gło by tak być. Zo sta ło to po trak to -
wa ne ja ko do pust Bo ży – „Ko mi sja Eu ro pej ska
znów coś od nas chce, to my się nie da my”.
I ma my prze pis ge ne ru ją cy kosz ty, nie da jąc nic
w za mian. Pro szę rów nież zo ba czyć jak wdro -
żo no unij ną dy rek ty wę o efek tyw no ści koń co -
we go wy ko rzy sta nia ener gii i usłu gach ener ge -
tycz nych. W dy rek ty wie na pi sa no, że do 2016
ro ku, w wy ni ku róż ne go ty pu dzia łań wdro żo -
nych przez ad mi ni stra cję, ma my uzy skać wzrost
efek tyw no ści ener ge tycz nej o 9%. Biu ro kra cja
ra dzi so bie z tym świet nie. Prze ana li zo wa ła da -
ne GUS i po in for mo wa ła, że od 2006 ro ku efek -
tyw ność z tych 9% wzro sła nam już o 7,5%. Po -
dsu mo wa no sta ty sty ki, po li czo no wszyst kich
„Ko wal skich”, któ rzy wy ło ży li pie nią dze
na ocie ple nie ścian, dzia ła nia sa mo ist ne wy ni -
ka ją ce ze zmian go spo dar czych, pa rę in nych
rze czy i efekt już jest. Jest do brze, nie ma się
więc co wy si lać.

Ma my to tal nie re gu lo wal ny i kon tro lo wal ny
sys tem bia łych cer ty fi ka tów. Mi ni ster Go spo -
dar ki w po ro zu mie niu z Pre ze sem URE okre śli
pa ra me try pierw sze go prze tar gu. Oczy ma wy -
obraź ni już wi dzę te pa ra me try i oba wiam się, że
nie bę dzie zbyt du że go efek tu oraz, jak za wsze,
ma ła mo ty wa cja do po dej mo wa nia ja kich kol -
wiek dzia łań. Kie dyś Unia po pro si o po ka za nie
na szych „me cha ni zmów i sys te mów wspar cia”
oraz jak i ja ką efek tyw ność wy ge ne ro wa ły. Nie
wi dzę wie lu rze czy do po ka za nia.

Usta wa o wspie ra niu ter mo mo der ni za cji i re -
mon tów jest wpi sa na do Kra jo we go Pla nu dzia -
łań na rzecz efek tyw no ści ener ge tycz nej ja ko je -
dy ny me cha nizm wspie ra ją cy bu dow nic two, za -
twier dzo ne go przez Ko mi sję Eu ro pej ską i opu -
bli ko wa ne go na jej stro nach. Ten me cha nizm
po ka zu je my ja ko sztan da ro wy pro dukt pol ski
od kil ku lat i na gle ktoś wpadł na po mysł, że by
z bu dże tu na 2013 rok usu nąć środ ki na ten cel.
W myśl za sa dy, że jak coś u nas dzia ła do brze,
to trze ba to znisz czyć, świet nie funk cjo nu ją cy
i bu do wa ny mo zol nie od 1999 ro ku sys tem, któ -
ry za owo co wał po nad dzie się cio ma mi liar da mi
zł in we sty cji w ter mo mo der ni za cję bu dyn ków
ule ga prak tycz nie li kwi da cji. Przy oka zji wy ko -
ny wa nej dla Mi ni ster stwa In fra struk tu ry w 2007
ro ku eks per ty zy wy li czy li śmy, że każ de 200
mln zł wy dat ko wa ne na wspar cie te go sys te mu,
ge ne ru je wpły wy do bu dże tu na po zio mie mi ni -
mum 360 mln zł w po sta ci po dat ków VAT, PIT,
CIT itp. Zło ty in te res dla pań stwa, z któ re go za -
mie rza Ono zre zy gno wać.

Po ten cjał w za kre sie wzro stu efek tyw no ści
ener ge tycz nej był sza co wa ny wie lo krot nie. I nie
mo że nie ste ty prze bić się do sze ro kiej świa do -

Szymon Firlus
– Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych

w „Energoprojekt-Katowice” S.A.

Dariusz Koc
– Dyrektor ds. Zrównoważonego Budownictwa
w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.



DYSKUSJA REDAKCYJNA

17

mo ści prak tycz nie za wsze ten sam wy nik –
o wie le bar dziej opła ca się wy da wać pie nią dze
na oszczę dza nie zu ży cia ener gii niż na bu do wę
no wych źró deł jej wy twa rza nia. W żad nym wy -
pad ku nie na le ży te go od czy ty wać ja ko ar gu -
men tu prze ciw bu do wie no wych źró deł, czy
mo der ni za cji sta rych. To oczy wi ście trze ba ro -
bić, ale w spo sób zrów no wa żo ny z uwzględ nie -
niem efek tyw no ści ener ge tycz nej, ja ko dzia ła -
nia co naj mniej rów nie istot ne go.

In ży nie ro wie już daw no te mu wy my śli li, jak
zbu do wać bu dy nek sa mo wy star czal ny ener ge -
tycz nie, bu dy nek au to no micz ny. Wia do mo, że
ta ki bu dy nek jest spo ro droż szy niż tra dy cyj ny,
że nie ma pie nię dzy by te do dat ko we kosz ty po -
kryć, nie wiel ka jest też wie dza na ten te mat.
„Do cho dze nie” do ta kich bu dyn ków, to bę dzie
pro ces, chy ba trud ny i dłu go trwa ły. Naj gor sze
jest to, że ze stro ny urzęd ni czej nie ma w tej ma -
te rii żad nej wi zji, żad nej dłu go ter mi no wej po li -
ty ki, nie wi dać pro po zy cji ście żek doj ścia
w przy szło ści do pew nych stan dar dów ener ge -
tycz nych w bu dyn kach, nie ma za sta na wia nia
się nad ty mi stan dar da mi. O po dob nym po dej -
ściu do efek tyw no ści ener ge tycz nej w prze my -
śle nie ma co wspo mi nać. Gdy by to wszyst ko
by ło, przede wszyst kim dłu go ter mi no wa wi zja
i pro gram, zu peł nie ina czej pod cho dził by do te -
go prze mysł, mo że za czę ły by się na od po wied -
nią ska lę roz wi jać ja kieś ba da nia na uko we
i współ pra ca na uki z prze my słem, za czął by się
roz wi jać sam prze mysł w wy twa rza niu bar dziej
za awan so wa nych tech nicz nie tech no lo gii i pro -
duk tów. Nie ste ty, nie ma na pi sa ne go sce na riu -
sza dla roz wo ju biz ne su zwią za ne go z pod no -
sze niem efek tyw no ści ener ge tycz nej. Z dru giej
stro ny jed nym z naj lep szych od ja kie goś cza su
„biz ne sów” jest opar te o wspar cie Pań stwa
w for mie zie lo nych cer ty fi ka tów współ spa la nie
bio ma sy z wę glem. Trud no to na praw dę zro zu -
mieć.
• Z te go co Pan po wie dział zro zu mia łem, że

nie ma my pra wa, któ re z jed nej stro ny – wy mu -
sza ło by dzia ła nia zmie rza ją ce do po pra wy efek -
tyw no ści ener ge tycz nej, z dru giej zaś – by bar -
dzo ja sno mó wi ło kto bę dzie po kry wał kosz ty te -
go ro dza ju dzia łań. Nikt bo wiem zna ją cy się na
rze czy nie trak tu je po waż nie poglądu, że pod -
nie sie nie efek tyw no ści ener ge tycz nej w każdym
zakresie moż na uzy skać bez kosz to wo.

– S. Kry stek: – Pań stwo mu si opra co wać
sys tem wspar cia fi nan so we go te go ro dza ju dzia -
łań, któ ry po wi nien być „do bó lu” pro sty. Wów -
czas jest o wie le trud niej sze przej ście z te go ty -
py dzia ła nia mi do sza rej stre fy.
• Tyl ko przej rzy stość dzia łań, mo że za pew nić

ich sku tecz ność.
– S. Fir lus: – W przy pad ku efek tyw no ści

ener ge tycz nej jest to szcze gól nie waż ne. Tyl ko
nie bu dzą ca wąt pli wo ści świa do mość, że włą -
cze nie pral ki, czy zmy war ki wie czo rem bę dzie
nas znacz nie dro żej kosz to wa ło niż włą cze nie
ich w no cy, wy wo ła po żą da ne za cho wa nia. Mo -
gły by one, w krót kim cza sie, nie mal bez kosz to -
wo wpły nąć na po pra wę efek tyw no ści ener ge -
tycz nej.

• W Pra wie ener ge tycz nym ist nie je moż li -
wość dzia łań w tym ob sza rze. Ty le, że bra ku je
sto sow nych roz po rzą dzeń wy ko naw czych i pro -
ce dur umoż li wia ją cych np. za kła dom ener ge -
tycz nym in we sto wa nie w ogra ni cze nie zu ży cia
ener gii. Swe go cza su, w To ru niu, za kład ener -
ge tycz ny do szedł do po ro zu mie nia z wła dza mi
mia sta w spra wie oświe tle nia ulic. Zysk z te go
przed się wzię cia part ne rzy po dzie li li mię dzy sie -
bie. Wy ma ga ło to jed nak od nich nie by wa łe go
sa mo za par cia i in te li gen cji. Jest wie le in nych
ob sza rów gdzie przed się bior stwo ener ge tycz ne

za miast w roz wój mo cy, czy wzmoc nie nie sie ci
mo gło by in we sto wać w ogra ni cze nie zu ży cia
ener gii. Ale to mu si się mu opła cać.

– R. Ko ło dziej: – Je że li mó wi my o efek tyw -
no ści ener ge tycz nej, to od no szą ca się do niej
do tych cza so wa unij na dy rek ty wa za chwi lę
odej dzie do la mu sa. I bę dzie obo wią zy wa ła no -
wa, na rzu ca ją ca przed się bior stwom ener ge tycz -
nym dzia ła nia w ob sza rze efek tyw no ści ener ge -
tycz nej. Jest w niej za pis mó wią cy o tym, że
pań stwa człon kow skie bę dą mu sia ły wpro wa -
dzić do wła sne go pra wa re gu la cje na ka zu ją ce
przed się bior stwom ener ge tycz nym oszczęd no -
ści ener gii na po zio mie 1,5% wo lu me nu sprze -
da ży. Ko lej ny za pis w no wej dy rek ty wie do ty -
czy ska li oszczęd no ści ener gii pod czas mo der -
ni za cji bu dyn ków rzą do wych.
• Czy ta łem pro jekt tej no wej dy rek ty wy.

W niej bar dzo chęt nie wy zna cza się ce le, któ re
trze ba osią gnąć, za po mi na jąc o re al no ści ich
osią gnię cia. Zo sta wia się to in te li gen cji urzęd -
ni ków, któ rzy bę dą się mu sie li wy tłu ma czyć
dla cze go ich nie osią gnię to. Czy wy zna cza nie
ce lów w tej trud nej ma te rii, igno ru jąc ich re al -
ność, ma w ogó le sens? Czy nie by ło by bar dziej
sen sow nym skon stru owa nie wy ma gań w od -
nie sie niu np. do no wych bu dyn ków, no wych
urzą dzeń AGD itd.?

– D. Koc: – Do tych czas spo ro złe go po wie -
dzie li śmy tu o biu ro kra cji, spra woz daw czo ści
obu do wu ją cej pro blem efek tyw no ści ener ge -
tycz nej. Nie de mo ni zo wał bym ich jed nak nad -
mier nie. Je że li dzia ła się by osią gnąć ja kiś cel, to
te dzia ła nia trze ba jed nak ja koś mo ni to ro wać,
choć by po to, by móc w przy szło ści wy cią gnąć
ja kie kol wiek wnio ski. Gdy ktoś do sta je, daj my
na to, 28 mln zł do fi nan so wa nia na mo der ni za cję
ja kie goś obiek tu, to trud no da wać mu te pie nią -
dze i po wie dzieć: – „rób ta, co chce ta”. Ze spo so -
bu wy dat ko wa nia tych pie nię dzy i uzy ska ne go
efek tu po win no się ja koś ta kich be ne fi cjen tów
roz li czać, co z ko lei mu si się wią zać z pew ną
biu ro kra cją. Ty le, że na le ży to ro bić roz sąd nie,
zgod nie ze sztu ką, a nie nad mier nie tę biu ro kra -
cję roz bu do wy wać. Moż na by po dać wie le przy -
kła dów, kie dy sa mi, ja ko Paś two, za fun do wa li -
śmy so bie biu ro kra cję znacz nie więk szą, niż
ocze ki wa ła od nas Unia. Je że li tak się dzie je, to
nie jest to efek tem na rzu co nych nam przez Unię
roz wią zań lecz na szej, ro dzi mej „in wen cji”.

Co zaś ty czy re al no ści ce lów i wy ma gań sta -
wia nych przez Unię, to nie jest tak, że sia da kil -
ku urzęd ni ków UE i wy my śla wskaź ni ki z su fi -
tu. Za nim opu bli ko wa no dy rek ty wę bu dow la ną,
czy dy rek ty wę o efek tyw no ści koń co we go wy -
ko rzy sta nia ener gii i usłu gach ener ge tycz nych,
pro wa dzo no kil ku let nie ba da nia, w któ rych
uczest ni czy ła rów nież mo ja in sty tu cja w ra mach
róż nych pro jek tów i pro gra mów (np. SA VE,
AL TE NER, IEE), do ty czą ce opła cal no ści dzia -
łań w za kre sie wzro stu efek tyw no ści ener ge -
tycz nej w po szcze gól nych kra jach, ja kie me cha -
ni zmy ko rzyst nie by ło by wdro żyć, czy uzy ska -
ne efek ty bę dą ade kwat ne do wło żo ne go wy sił -
ku eko no micz ne go itd. Zo sta ły bar dzo po rząd -
nie wy ko na ne ana li zy i opra co wa ne ra por ty.

Roman Kołodziej
– Specjalista ds. Analiz Obiektów Cieplnych

i Koordynacji Projektów w „Energopomiar” Sp. z o.o.

Dr Olaf Kopczyński
– Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony
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Gdy opu bli ko wa no Dy rek ty wę 2006/32/WE,
w Da nii, mia łem oka zję to ob ser wo wać, zwo ła -
no gru pę eks per tów, któ rzy w cią gu dwóch ty -
go dni mie li prze ana li zo wać i wy pra co wać me -
to dy wdro że nia jej, z jak naj więk szym po żyt -
kiem dla kra ju. Efekt pra cy eks per tów był ta ki,
że 9% cel do 2016 ro ku, za pi sa ny w dy rek ty wie,
do bro wol nie pod nie śli do 20%. Uwzględ ni li
w tym my śle niu dłu go ter mi no we skut ki ma kro -
eko no micz ne, sty mu lu ją cy wpływ na roz wój
go spo dar ki i prze my słu, wzrost ja ko ści ży cia
i zdro wia oby wa te li itp. Dziś, w sfe rze dzia łań
zwią za nych z pod no sze niem efek tyw no ści ener -
ge tycz nej, są li de ra mi, czer piąc z te go róż no ra -
kie ko rzy ści. M. in. z eks por tu my śli, pro duk tów
i tech no lo gii zwią za nych z efek tyw no ścią ener -
ge tycz ną, tak że do Pol ski, gdzie nie ma nie tyl -
ko zwar tej wi zji w tym ob sza rze, ale nie ma też
stra te gii roz wo jo wej. Sy tu ację ta ką zda je się na -
zwa no w okre sie mię dzy wo jen nym, ja ko „sy tu -
ację nad mia ru po li ty ków i bra ku mę żów sta nu”.
• Duń ski przy kład jest wy jąt ko wo do brym

przy kła dem. Tam wy my ślo no bo wiem sys tem,
któ ry do sko na le dzia ła. Po sta wie nie so bie
okre ślo ne go ce lu, po prze dzo no ana li zą sku -
tecz no ści me cha ni zmów od dzia łu ją cych na
wszyst kie pod mio ty, któ re ów cel po zwo lą osią -
gnąć. Re ali za cja te go ce lu nie od by wa się na
po zio mie władz lecz pod mio tów go spo dar -
czych. I one mu szą mieć ta kie prze pi sy, ta kie
moż li wo ści aby w okre ślo ny spo sób chcia ły
dzia łać. Na tym po win na po le gać no wo cze sna
le gi sla cja. Usta wa ter mo mo der ni za cyj na dzia -
ła ła, bo mia ła sen sow ne me cha ni zmy. Nie ste ty,
jej dzia ła nie ma być w spo sób bez myśl ny za blo -
ko wa ne.

Chciał bym jed nak po ru szyć ko lej ny wą tek.
Czy sys tem bia łych cer ty fi ka tów ze skom pli ko -
wa ną struk tu rą ich uzy ski wa nia, uma rza nia
i han dlu gwa ran tu je ich sku tecz ność? Ja kie
wa run ki po win ny być speł nio ne, by tę sku tecz -
ność uzy skać? Czy bia łe cer ty fi ka ty dla przed -
się biorstw ener ge tycz nych są po trzeb ne w świe -
tle dzia ła ją cych me cha ni zmów ryn ku kon ku -
ren cyj ne go i re gu la cji?

– R. Ko ło dziej: – Fir ma, któ rą re pre zen tu ję
ofe ru je usłu gę bę dą cą nie ja ko wstę pem do funk -
cjo no wa nia bia łych cer ty fi ka tów, cho dzi mia no -
wi cie o au dyt ener ge tycz ny. Już na eta pie po ja -
wie nia się ha sła „bia łe cer ty fi ka ty” za czę li śmy
prze ko ny wać klien tów do przy go to wa nia się
do funk cjo no wa nia te go sys te mu. Ła two to nie
szło, ale ma my już pew ne suk ce sy. Ja ki jest sto -
su nek po ten cjal nych be ne fi cjen tów do bia łych
cer ty fi ka tów? Otóż usta wa mó wi o tych, któ rzy
„mu szą” oraz o tych, któ rzy „mo gą”. Jed ni
i dru dzy cze ka ją aż sys tem ru szy, aż od bę dzie
się pierw szy prze targ. Ist nie je nie pew ność co
do spo dzie wa nych efek tów funkcjonowania
systemu biały certyfikatów.

– A. Pa try cy: – Nie ma in ne go sen sow ne go
kie run ku dzia łań jak dą że nie do zu ży wa nia jak
naj mniej ener gii. Sys tem bia łych cer ty fi ka tów
ma pew ne „dziu ry”. Np. je że li roz li cza się tyl ko
za osz czę dzo ną ener gię, to co sta nie się gdy
część przed się bior stwa prze nie sie się za gra ni -

cę, a część, pod tą sa mą na zwą, po zo sta nie
w Pol sce i bę dzie zu ży wa ła mniej ener gii? Czy
ta część fir my rów nież do sta nie cer ty fi kat? Sys -
tem bia łych cer ty fi ka tów jest sa mo fi nan su ją -
cym się, bo je den sprze da a dru gi ku pi cer ty fi ka -
ty. W ten spo sób uzy ska się pie nią dze na in we -
sty cje, któ re bę dą na gra ni cy opła cal no ści eko -
no micz nej, bo bę dzie de cy do wa ła przede
wszyst kim efek tyw ność eko lo gicz na. Nie po koi
mnie je dy nie cel. Ob ni że nie zu ży cia ener gii
o 9% do 2016 ro ku, w sto sun ku do śred nie go je -
go zu ży cia w Pol sce w la tach 2001–2005, to
mniej miejsc pra cy, w sy tu acji gdy ma my wy so -

kie bez ro bo cie. Czy ma my go mieć na po zio -
mie 20%? Prze cież każ de miej sce pra cy wy ma -
ga ener gii. Jak to się ma do stra te gicz ne go pla nu
roz wo ju pań stwa? We dług mnie, je dy nym sen -
sow nym me cha ni zmem re gu la cji zu ży cia ener -
gii po win na być jej ce na: cena ro śnie – zu ży cie
spa da. Ale tu znów ist nie je nie bez pie czeń stwo,
że przy zbyt wy so kiej ce nie ener gii prze sta nie -
my być kon ku ren cyj ni i nie przy cią gnie my za -
gra nicz ne go ka pi ta łu, a to znów za owo cu je
zwięk szo nym bez ro bo ciem.

– D. Koc: – W zwięk sza niu efek tyw no ści
ener ge tycz nej, oszczę dza niu ener gii w ogó le nie
cho dzi o to aby prze stać ją zu ży wać. Jest to z za -
ło że nia błęd ne po dej ście. Za uważ my, że prak -
tycz nie w każ dej z tych dy rek tyw, o któ rych mó -
wi li śmy jest ja sno na pi sa ne, że wzrost efek tyw -
no ści ener ge tycz nej ma się od by wać z za cho wa -
niem stan dar dów użyt ko wa nia ener gii. A więc
nie na za sa dzie, że za krę cam grzej nik i sie dzę
w tem pe ra tu rze 14°C lub sie dzę w ciem no -
ściach. Tu cho dzi o to, że tem pe ra tu rę w bu dyn -
ku mam ja ką trze ba, ale za dba łem o to aby stra -
ty ener gii z nie go by ły moż li wie naj niż sze.
„Moż li wie” w tym przy pad ku zna czy nie
za wszel ką ce nę. W każ dej z tych dy rek tyw jest
rów nież na pi sa ne, że wszel kie dzia ła nia po wo -
du ją ce wzrost efek tyw no ści ener ge tycz nej ma ją
być eko no micz nie uza sad nio ne i w dy rek ty wie
bu dow la nej po da je się wręcz al go rytm ob li cze -
nio wy, wg któ re go to eko no micz ne uza sad nie -
nie moż na spraw dzić. Po za tym, wbrew te zie
wy po wie dzia nej wcze śniej, zwięk sza nie efek -
tyw no ści ener ge tycz nej nie tyl ko nie zwięk sza
bez ro bo cia, ale ge ne ru je no we miej sca pra cy.
Ob li cze nia wy ka za ły w spo sób jed no znacz ny,
że za in we sto wa ne każ de go ro ku 200 mln zł z ty -
tu łu usta wy te mo mo der ni za cyj nej, ge ne ru ją ce
obec nie ok. 1,5 mld zł in we sty cji da wa ło ok. 60
tys. no wych miejsc pra cy, w bar dzo róż nych
sek to rach go spo dar ki, i to cał ko wi cie po za sza -
rą stre fą. Ża den pro gram ogra ni cza nia bez ro bo -
cia, fi nan so wa ny przez biu ra po śred nic twa pra -
cy nie uzy skał ta kiej efek tyw no ści wspar cia.

Je śli cho dzi o bia łe cer ty fi ka ty, to kosz ty
wszyst kich dzia łań ja kie w ra mach te go sys te mu
zo sta ną sfi nan so wa ne, tak czy ina czej, prze nio -
są się na koń co we go użyt kow ni ka ener gii. In nej
moż li wo ści naj zwy czaj niej na świe cie nie ma.
Ideą te go sys te mu w ta kiej for mie by ło jed nak
ogra ni cza nie kosz tów spo łecz nych je go funk -
cjo no wa nia do nie zbęd ne go mi ni mum, co w du -
żej mie rze za pew ni za szy ty tam me cha nizm sil -
nej kon ku ren cji w po sta ci prze tar gu. Je że li tak
na to roz wią za nie pa trzeć, to trud no mu co kol -
wiek za rzu cić, a lep sze, czy li tań sze, wręcz trud -
no so bie wy obra zić. Je śli cho dzi o usta wę
o efek tyw no ści ener ge tycz nej, to pa mię tam, że
pierw sze jej pro jek ty by ły jed nak bo gat sze i lep -
sze. Za wie ra ły, zgod nie zresz tą z dy rek ty wą. do -
dat ko wo ta kie ele men ty, jak pro po zy cje do bro -
wol nych zo bo wią zań, dzia ła nia pro mo cyj ne
i edu ka cyj ne. W ko lej nych eta pach prac nad
usta wą stop nio wo zre du ko wa no ją do sys te mu
bia łych cer ty fi ka tów. Trwa ją pra ce nad oprzy -
rzą do wa niem tej usta wy i też chy ba nie prze bie -

Andrzej Patrycy
– Prezes Zarządu, Dyrektor

Energoprojekt Warszawa S.A.

Dr Mirosław Duda
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ga ją tak, jak po win ny. Do ty czy to przede
wszyst kim sys te mu in for ma tycz ne go, bez któ -
re go sys tem nie za funk cjo nu je. 

Przed sta wi cie le firm czę sto po strze ga ją sys -
tem bia łych cer ty fi ka tów ja ko bar dzo skom pli -
ko wa ny. W Kra jo wej Agen cji Po sza no wa nia
Ener gii ma my w ofer cie szko le nie na ten te mat
dla człon ków za rzą dów firm. Prze pro wa dzi li -
śmy ich do tych czas kil ka dzie siąt i w 100%
przy pad kó w u czest ni cy, po ich od by ciu, stwier -
dza ją, że zro zu mie li, jak to dzia ła, a sys tem,
wbrew po zo rom, wca le nie jest ta ki skom pli ko -
wa ny, jak by się wy da wa ło. Co nie ozna cza, że
uczest ni cy tych szko leń w zro zu mie nie sys te mu
nie mu szą wło żyć pew ne go wy sił ku in te lek tu al -
ne go.
• Chciał bym wró cić do stop nia skom pli ko -

wa nia sys te mu bia łych cer ty fi ka tów. Do sta tecz -
nie dłu go ży ję by wie dzieć, że je że li sys tem jest
zbyt skom pli ko wa ny, to ma ło kto bę dzie sta rał
się go zro zu mieć. Bar dzo nie po ko ją mnie do -
nie sie nia nt. sys te mu in for ma cyj ne go obu do -
wu ją ce go bia łe cer ty fi ka ty. Je że li in for ma ty cy
z nim so bie nie ra dzą, to czar no wi dzę.

– D. Koc: – Z tym sys te mem wię cej pro ble -
mów ma ją za rzą dza ją cy nim, niż sa mi in forma -
ty cy. Nie da się nie ste ty zejść przy bu do wie
pew nych sys te mów po ni żej pew ne go okre ślo -
ne go stop nia skom pli ko wa nia, tak jak nie da się
efek tyw nie sy mu lo wać pra cy sie ci elek tro ener -
ge tycz nych przy po mo cy kal ku la to ra. Rów no -
cze śnie z dru giej stro ny ba da nia wy ka zu ją, że
du ża część spo łe czeń stwa ma kło po ty ze zro zu -
mie niem in struk cji ob słu gi pro stych urzą dzeń.
Py ta nie za tem: gdzie tak na praw dę prze bie ga
gra ni ca ak cep to wal nej pro sto ty roz wią zań?
• To po twier dza to co po wie dzia łem wcze -

śniej. Spo łe czeń stwo ma my, ja kie ma my. Aby
więc wy wo łać w nim okre ślo ne za cho wa nia,
prze kaz mu si być pro sty – to się opła ca, a to nie.
Tym cza sem na wet ja mam pro ble my by zro zu -
mieć prze kaz za war ty w ra chun ku za ener gię
elek trycz ną, któ ry otrzy mu ję.

– S. Kry stek: – Wdra ża nie w ener ge ty ce
wszel kich sys te mów kosz tu je. W efek cie sys te -
ma tycz nie dro że je u nas ener gia elek trycz na.
Np. ener gia zie lo na nie mia ła by pra wa by tu,
gdy by nie róż ne sys te my wspie ra nia jej. Pro szę
na to miast po pa trzeć na USA. Rząd współ fi nan -
so wał tam ba da nia nad wy do by ciem ga zu łup -
ko we go. W efek cie ce ny ener gii elek trycz nej
dla od bior cy koń co we go spa dły tam od 2008 ro -
ku o 30%. Pla nu je się bu do wę 150 tys. MW no -
wych mo cy wy twór czych na ga zie. A u nas z ga -
zem łup ko wym za czę ło się pie kło.
• W ja kim za kre sie i pod ja ki mi wa run ka mi

przy czy nią się do ra cjo na li za cji zu ży cia ener gii
in te li gent ne po mia ry ener gii, a w ja kim za kre -
sie in te li gent ne sie ci? Czy uda się wte dy upo -
wszech nić za rzą dza nie od bio ra mi przez przed -
się bior stwa ener ge tycz ne?

– D. Koc: – W Da nii swe go cza su, bo daj że
w 2004 r., par la ment za blo ko wał fi nan so wa nie
prac nad roz wo jem in te li gent nych sie ci i pro -
cesem le gi sla cyj nym, do pó ki ci, któ rzy te pra ce
pro wa dzi li nie udo wod nią, że in te li gent ne sie ci

przy czy nią się w spo sób istot ny do zmniej sze nia
zu ży cia ener gii i przy nio są wy mier ne ko rzy ści.
Duń czy cy w ob sza rze ener ge ty ki za cho wu ją się
nie by wa le roz sąd nie. Je że li więc coś ro bią, to
war to się te mu przy glą dać, jak kol wiek nie za -
wsze ko niecz nie ko pio wać. In te li gent ne sie ci
wy da ją się po trzeb ne w ukła dzie gdy oprócz
pod sta wo wych, sys te mo wych źró deł za opa trze -
nia w ener gię bę dą ist nia ły roz pro szo ne źró dła
ener gii od na wial nej, ko ge ne ra cja roz pro szo na,
ener ge ty ka pro su menc ka, du że ilo ści od bior ców
prze my sło wych, cha rak te ry zu ją cych się du żą
zmien no ścią za po trze bo wa nia na ener gię. Że by
ta ki sys tem pra wi dło wo za funk cjo no wał, je go
pra ca mu si być od po wied nio ste ro wa na i do te -
go nie zbęd ne bę dą in te li gent ne sie ci. W mia -
stach ta kich jak Olsz tyn, nic nie uj mu jąc te mu
pięk ne mu mia stu, za si la nym jed ną li nią 110 kW,
z jed nym więk szym za kła dem prze my sło wym,
za sto so wa nie in te li gent nych sie ci spo wo du je je -
dy nie li kwi da cję kil ku dzie się ciu eta tów in ka -
sen tów i księ go wych w lo kal nym za kła dzie
ener ge tycz nym. Żad nych do dat ko wych ko rzy -
ści się nie spo dzie wam.
• Elek trow nie wia tro we udo wod ni ły nam co

ozna cza nie re gu lo wa na moc w sys te mie i ile
ona kosz tu je, je śli mu si my uwzględ niać źró dła
in ter wen cyj ne. Na krzy wej ob cią że nia w do li -
nach noc nych już te raz wy łą cza się wia tra ki,
a ich wła ści cie le otrzy mu ją za te wy łą cze nia re -
kom pen sa ty. Za tem cza sa mi trze ba ogra ni czyć
pro duk cję z rze ko mo efek tyw nych wia tra ków.
Na le ży więc mieć sys te mo wy ogląd sy tu acji,
a nie przy wią zy wać się do róż nych mod nych
roz wią zań. A to ener gię bę dzie my pro du ko wa li
tyl ko z ga zu, a to tyl ko z wia tru. Tak się nie da.

– S. Kry stek: – We wrze śniu te go ro ku, we -
dług GUS, pro duk cja prze my sło wa spa dła u nas
o 5,2%, pro duk cja ener gii elek trycz nej spa dła
o pra wie 4%, a moc w szczy cie wzro sła o pra -

wie 2%. Te „pi ki” bę dą się po więk sza ły. Trze ba
stwo rzyć me cha ni zmy przy sto so wu ją ce sys tem
do ta kich sy tu acji. By łem na kon fe ren cji, na któ -
rej Niem cy skar ży li się, że ma ją kło po ty z czę -
sto tli wo ścią. To są sy gna ły po prze dza ją ce za -
paść sys te mu. Eu ro pie przy da ła by się jed na
mroź na zi ma bez wia tru. Wte dy „ca łe to wa rzy -
stwo” oprzy tom nia ło by. Im prę dzej się to sta -
nie, tym le piej. W ener ge ty ce nie moż na po dej -
mo wać de cy zji emo cjo nal nych, tak jak ma to
miej sce w przy pad ku ener ge ty ki ją dro wej.

– D. Koc: – Mia łem oka zję być nie daw no
w Hisz pa nii w sie dzi bie EN DE SY, od po wied ni -
ku na szych PSE. Tam w bi lan sie śred nio bo -
daj 20% mo cy jest za in sta lo wa nych w elek trow -
niach wia tro wych. Po ka zy wa no jak w ta kich
wa run kach ste ru je się i pro gno zu je pra cą sys te -
mu elek tro ener ge tycz ne go. To nie przy cho dzi
ła two, ale ra dzą so bie bez pro ble mu, mi mo tak
du że go udzia łu ener ge ty ki wia tro wej. Jest to
kwe stia wy łącz nie wła ści we go pro gno zo wa nia
wa run ków po go do wych i roz wo ju bi lan su ją cej
czę ści ener ge ty ki kon wen cjo nal nej. W Hisz pa -
nii od by wa ło się to, z te go co pa mię tam, w elek -
trow niach ga zo wych za si la nych ga zem ziem -
nym po cho dzą cym z Afry ki.

– O. Kop czyń ski: – Wy pi sa łem so bie kilka
za gad nień ja kie w tej dys ku sji zo sta ły po ru szo -
ne. Wy ni ka ją z nich pew ne kon klu zje. Pod sta -
wo wa jest ta ka, że za rów no w ob sza rze sze ro ko
po ję tej efek tyw no ści ener ge tycz nej, jak i dzia -
łań sys te mo wych zmie rza ją cych do za spo ko je -
nia pod sta wo wych po trzeb spo łe czeń stwa, ko -
niecz na jest edu ka cja. Ro zu mia na ja ko zdol ność
do ana li zo wa nia rze czy wi sto ści i wy cią ga nia
z niej wnio sków przez spo łe czeń stwo, po szcze -
gól ne jed nost ki, przed się bior stwa, gra czy ryn -
ko wych itd. Je że li bę dą do stęp ne da ne i bę dzie
ist nia ła zdol ność ich ana li zo wa nia, za owo cu je
to wyż szą efek tyw no ścią dzia łań. Prowadzi to
do oczywistego stwierdzenia – im ktoś bar dziej
wy edu ko wa ny, po sia da ją cy więk szą wie dzę,
tym jest w sta nie le piej za rzą dzać so bą i swo im
oto cze niem, a le piej ozna cza bar dziej efek tyw -
nie.
• W unij nej dy rek ty wie efek tyw no ścio wej

na te mat edu ka cji, rów nież się mó wi. I bar dzo
bym się cie szył gdy by edu ka cja do ty czą ca zna -
cze nia ener gii by ła w spo łe czeń stwie po wszech -
na. A nie spro wa dza ła się do te go, że „prąd bie -
rze się z dwóch dziu rek w kon tak cie”. Za gad -
nie nie ra cjo nal ne go użyt ko wa nia ener gii jest
na ty le waż ne, że za słu gu je na skon cen tro wa -
nie na nim du żej uwa gi. Przede wszyst kim
prze pi sy praw ne mu szą być pro ste i sty mu lo -
wać użyt kow ni ków ener gii do po żą da nych za -
cho wań, nie kie dy na kła dać na nich obo wiąz ki,
jed nak te obo wiąz ki mu szą two rzyć war tość do -
da ną. Każ dy od bior ca mu si mieć tak że in for -
ma cję umoż li wia ją cą mu ra cjo nal ne za rzą dza -
nie zu ży ciem ener gii, czy to w do mu, czy też
w przed się bior stwie, je śli jest przed się bior cą.
Do cze go, być mo że, przy czy nią się in te li gent ne
po mia ry i in te li gent ne sie ci.

• Dzię ku je my za roz mo wę.

Sławomir Krystek
– Dyrektor Generalny IGEiOŚ
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Z DZIAŁALNOŚCI IZBY

Kalendarz Imprez (plan) Izby Gospodarczej Energetyki
i Ochrony Środowiska w pierwszym półroczu 2013 r.

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

L.p. Termin Nazwa imprezy Miejsce Organizator
1 luty Konferencja „Blok nadkrytyczny – doświadczenia Bełchatów IGEiOS

z budowy i eksploatacji – plany rozwojowe i inwestycyjne”
2 luty/marzec Konferencja „Efektywność energetyczna” Gliwice IGEiOŚ 
3 26–28 luty Targi ENEX Kielce IGEiOŚ i Targi Kielce
4 26–27 luty XII Konferencja ”Odnawialne Źródła Energi Kielce IGEiOŚ i Targi Kielce

– ENEX 2013”
5 marzec Konferencja „Dyrektywy Unii Europejskiej Warszawa IGEOŚ

w odniesieniu do energetyki”
6 marzec Konferencja „Plany rozwojowe i inwestycyjne Łódź IGEiOŚ i Dalkia

elektrociepłowni Łódź i Poznań”
7 kwiecień Konferencja „Współpraca górnictwa z energetyką” Zakopane IGEiOŚ 
8 kwiecień Konferencja „Ustawa o zamówieniach Warszawa IGEiOŚ i Grupa Doradcza Sienna

publicznych – zmiany”
9 25-26 kwiecień Polsko-Amerykański Okrągły Stół Energetyczny (PAOSE) Waszyngton, USA IGEiOŚ i USEA 

10 maj Konferencja „Budowa bloku nadkrytycznego Kozienice IGEiOŚ, Enea Wytwarzanie
w Kozienicach”

11 maj Konferencja „Gaz łupkowy dla energetyki – potencjał Warszawa IGEiOŚ
poszukiwawczy, pierwsze wyniki:

12 maj Turniej piłki nożnej w branży energetycznej Warszawa IGEiOŚ
13 4–5 czerwiec Targi Water&Heat Kraków easyFairs i IGEiOŚ
14 4–6 czerwiec Power Gen Wiedeń, Austria Stoisko kolektywne
15 czerwiec Walne Zgromadzenie Członków IGEiOŚ i spotkanie Warszawa IGEiOŚ

integracyjne



W dniach 3-5 października 2012 r. w Hotelu BELWEDER w Ustroniu odbyło 
się zorganizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych 
„Pro Novum” Sp. z o. o.

XIV Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

DIAGNOSTYKA I REMONTY
URZĄDZEŃ

CIEPLNO-MECHANICZNYCH
ELEKTROWNI

Diagnostyka wspierająca modernizacje i planowanie remontów

Sympozjum zostało zorganizowane przy współpracy z TAURON Wytwarzanie 
S.A., EDF Polska CUW Sp. z o.o., ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A., ENEA 
Wytwarzanie S.A. oraz Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie.

Urząd Dozoru Technicznego
po raz kolejny objął Sympozjum
Honorowym Patronatem.

W Sympozjum wzięło udział ponad 150 przedstawicieli elektrowni, firm remon-
towych i diagnostycznych, Urzędu Dozoru Technicznego oraz innych firm i instytu-
cji związanych z energetyką.

XIV Sympozjum otwarły przemówienia  Pana Jerzego Trzeszczyńskiego – 
Prezesa Zarządu Pro Novum Sp. z o.o., Pana Stanisława Tokarskiego – Preze-
sa Zarządu TAURON Wytwarzanie S.A., Pana Jacka Chudego – Dyrektora EDF 
Polska CUW Sp. z o.o. oraz Pana Sylweriusza Brzuski – przedstawiciela UDT.

W trzech sesjach: 
• Diagnostyka wspierająca planowanie remontów
• Diagnostyka źródłem wiedzy
• Diagnostyka jako inspiracja technologii remontowych
wygłoszono 19 referatów.

W dwóch pierwszych sesjach, w największym stopniu związanych z tematyką 
tegorocznego Sympozjum, tematyka referatów dotyczyła miejsca i roli diagnostyki 
w procesie utrzymaniowym urządzeń energetycznych. W większości referatów 
zwracano uwagę, że diagnostyka powinna być częścią utrzymania technicznego 
urządzeń, bardzo często jest jednak tylko częścią remontów. Wszyscy liczą skru-
pulatnie jej koszty, tylko niektórzy  analizują koszty jej zaniechania (referat Romana 
Wojtkiewicza z EDF Polska CUW Sp. z o.o.) Formalna autonomia diagnostyki 
nie przesądza jednak o jej rzeczywistej roli w utrzymaniu urządzeń, zwłaszcza w 
obszarze planowania remontów. Diagnostyka jest na ogół źródłem ważnych in-



P A T R O N A T  M E D I A L N Y :P A T R O N A T  M E D I A L N Y :

formacji, które zakres remontu, w trakcie jego realizacji, mogą doprecyzować. 
Diagnostyka powinna być jednak także źródłem wiedzy, która pozwala zaplanować 
racjonalnie zakres remontu i modernizacji. Na taką rolę diagnostyki wskazywały 
referaty przedstawicieli EDF Polska CUW  Sp z o.o., TAURON Wytwarzanie S.A. 
oraz Pro Novum.

Pro Novum oferuje systemy diagnostyczne, które można zarówno zintegro-
wać z urządzeniem, jak również z procesem, wykonawcami badań i remontów 
oraz z korzystającymi z wiedzy. Takie systemy są zarówno instalowane w centrach 
zarządzania grup energetycznych, jak i udostępniane, pojedynczym elektrowniom i 
elektrociepłowniom, z serwerów Pro Novum.

W specjalnej sesji Prezentacje Firm i Nowych Technologii swoje aktualne 
oferty oprócz Organizatora – Przedsiębiorstwa Usług Naukowo-Technicznych 
„Pro Novum” Sp. z o.o. – przedstawiły firmy: Alstom Power Sp. z o.o., Conco 
East Sp. z o.o., Spetech Sp. z o.o. oraz Romic Apatatura Elektroniczna.

Tradycyjnie Sympozjum zakończyło prowadzone przez Jerzego Trzeszczyń-
skiego i Jerzego Dobosiewicza Forum Dyskusyjne. Podczas ożywionej dyskusji 
powszechnie wyrażano opinię, że aktualna wiedza o stanie technicznym urządzenia 
to wszystko, co potrzeba aby zaplanować poprawnie remont pod względem ter-
minu i zakresu a więc ponieść koszty dokładnie takie, jakie są technicznie uzasad-
nione.

Sympozjum towarzyszyła wystawa, gdzie oprócz Przedsiębiorstwa Usług 
Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o. stoiska wystawowe przygoto-
wały: ECOL Sp. z o.o., Conco East sp. z o.o., Tyco Valves & Controls w Polsce, 
Turbolab Sp. z o.o., Romic Aparatura Elektroniczna, Polman S.A., czasopismo 
Energetyka.



Wdniu 8. li sto pa da br., w Ho te lu „Gro ma da” w War sza wie,
od by ły się uro czy sto ści zwią za ne z Ju bi le uszem 20-le cia
ist nie nia Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro -
do wi ska. W spo tka niu wzię ło udział po nad 200 przed sta -

wi cie li firm re pre zen tu ją cych wszyst kie pod sek to ry pol skiej elek -
tro ener ge ty ki. Obec ni by li tak że przed sta wi cie le sto wa rzy szeń
i to wa rzystw dzia ła ją cych w elek tro ener ge ty ce oraz izb sa mo rzą -
du go spo dar cze go współ pra cu ją cych, bądź za przy jaź nio nych
z na szą Izbą, na cze le z An drze jem Aren dar skim – Pre ze sem
Kra jo wej Izby Go spo dar czej oraz Mar kiem Kłocz ko – Se kre-
ta rzem Ge ne ral nym KIG. Rów nie sil na by ła re pre zen ta cja cen -
tral nej ad mi ni stra cji rządo wej w oso bach m.in.: Mie czy sła wa
Ka sprza ka – se kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwie Go spo dar ki, Paw -
ła Tam bor skie go – pod se kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwie Skar bu
Pań stwa oraz Mar ka Wosz czy ka – Pre ze sa Urzę du Re gu la cji
Ener ge ty ki.

Da riusz Lu be ra, obec ny Pre zes Izby, w cie płych sło wach przy -
wi tał go ści i otwo rzył spo tka nie. Je go ko lej nym punk tem był dia -
log wspo mnie nio wy, w któ rym udział wzię li: Sła wo mir Kry stek
– Dy rek tor Ge ne ral ny Izby, któ ry spra wu je tę funk cję od mo men -
tu jej po wsta nia, Zbi gniew Bic ki – spra wu ją cy do tych czas naj dłu -
żej funk cję Pre ze sa Izby oraz Da riusz Lu be ra. Ten wspo mnie nio -
wy dia log, po dob nie jak ca łe jubileuszowe spo tka nie, w spo sób
nie zwy kle pro fe sjo nal ny, a mo men ta mi ręcz fa mi liar ny, pro wa dził
Ro man Cze ja rek, dzien ni karz ra dia i te le wi zji. Mó wio no o ge ne -
alo gii po wsta nia Izby, jej po cząt kach, ocze ki wa niach i na ile się
one zi ści ły, naj bar dziej wier nych fir mach bę dą cych człon ka mi

Izby od mo men tu jej po wsta nia do dziś, któ rych jest po nad 20.
I wresz cie, o lu dziach, któ rzy przy czy ni li się do po wsta nia na szej
or ga ni za cji i od ci snę li swe pięt no na jej do ko na niach, a nie któ rych
z nich nie ma już wśród nas. Sa la uczci ła chwi lą ci szy pa mięć
An drze ja Do brka, pierw sze go Pre ze sa Izby.

Jak mó wił pod czas wspo mnia ne go dia lo gu Zbi gniew Bic ki:
– zda rza ło się nam nie osią gać w peł ni te go co za mie rza li śmy w na -
szych dzia ła niach, ni gdy jed nak nie zda rzy ło się coś, co moż na by
okre ślić mia nem „wpad ki”. Z ko lei Dy rek tor Kry stek przy po -
mniał, że umiesz cze nie sło wa „eko lo gia” w na zwie Izby, nie by ło
za bie giem for mal nym lecz od zwier cie dle niem rze czy wi ste go sku -
pie nia się na szej or ga ni za cji na tej te ma ty ce – zresz tą ja ko pierw -
szej spo śród or ga ni za cji dzia ła ją cych w pol skiej elek tro ener ge ty -
ce. IGE iOŚ wy róż nia rów nież to, że jest je dy ną or ga ni za cją sa mo -
rzą du go spo dar cze go dzia ła ją cą w sek to rze, na pod sta wie Usta wy
z dnia 30 ma ja 1989 ro ku o Izbach Go spo dar czych.

An drzej Aren dar ski, w swym krót kim wy stą pie niu, sku pił się
na wy zwa niach sto ją cych przed pol ską elek tro ener ge ty ką. Stwier -
dził, iż nie ma ją one cha rak te ru je dy nie bran żo we go. Sku tecz ne
upo ra nie się z ni mi, bę dzie bo wiem rzu to wa ło nie tyl ko na sy tu ację
w elek tro ener ge ty ce, ale tak że w ca łej go spo dar ce i za de cy du je
o stan dar dzie życia spo łe czeń stwa. Na stęp nie mó wił o po czy na -
niach Izby oraz jej pro mi nent nych przed sta wi cie li na fo rum KIG,
okre śla jąc je mia nem „wy róż nia ją cych się”. W tym miej scu war to
przy po mnieć, że Pre zes Izby Da riusz Lu be ra, jest wi ce prze wod ni -
czą cym Ra dy KIG, zaś Dy rek tor Ge ne ral ny Sła wo mir Kry stek, jest
człon kiem Ko mi sji Re wi zyj nej KIG.

Mi ni stro wie Mie czy sław Ka sprzyk i Pa weł Tam bor ski, w swych
wy stą pie niach, znów skon cen tro wa li się na wy zwa niach oraz kie -

Z DZIAŁALNOŚCI IZBY

24

Jubileusz 20-lecia Izby

Odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski:
Chojnacki Marek
Lubera Dariusz
Nizioł Artur

Odznaczeni Złotym Krzyżem Zasługi:
Różacki Mariusz
Twardowski Andrzej

Odznaczeni Srebrnym Krzyżem Zasługi:
Kowalik Mirosław
Ślesińska Halina



run kach roz wo ju pol skiej elek tro ener ge ty ki w nad cho dzą cej przy -
szło ści. Zło ży li tak że Izbie gra tu la cje z oka zji Ju bi le uszu. Za po -
cząt ko wa ło to ciąg ży czeń i wrę cza nia upo min ków przez przed sta -
wi cie li róż nych firm i or ga ni za cji.

Pre zes Lu be ra, skła da jąc po dzię ko wa nia za ży cze nia, po wie dział:
– zwa żyw szy jak da wa li śmy so bie ra dę w mi nio nym 20-le ciu, moż na
mieć pew ność, iż da my so bie ra dę i w cią gu na stęp nych 20 lat.

Ko lej nym punk tem uro czy sto ści by ło wrę cza nie przez Mi ni stra
Ka sprza ka wy so kich od zna czeń pań stwo wych oraz re sor to wych
(li sty od zna czo nych pu bli ku je my wyżej). Pierw szą część uro czy -
sto ści za mknął kon cert zna ko mi te go kwar te tu smycz ko we go „The
Strings”.

Na stęp nie roz po czę ło się spo tka nie już mniej ofi cjal ne, uświet -
nio ne 40-mi nu to wym wy stę pem wo ka list ki Re na ty Za ręb skiej.
By ła oka zja do wspo mnień, spo tkań po la tach, roz mów o tym co
jest dziś i co bę dzie ju tro, a nie kie dy do na wią za nia kon tak tów biz -
ne so wych. By ło dla du cha i dla cia ła.

Zwa żyw szy licz bę i ran gę go ści, to spo tka nie po ka za ło jak waż -
ną po zy cję wy pra co wa ła so bie Izba w cią gu 20 lat swe go ist nie nia
oraz jak wie lu przy ja ciół wo kół sie bie zgro ma dzi ła.
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Osoby, które uzyskały odznaczenie „Za zasługi dla Energetyki”:

1. Anderson Edward – Instytut Energetyki 
2. Burek Krzysztof – Rafako S.A.
3. Butzke Robert – Alstom Power Sp. z o.o.
4. Bytnar Andrzej – Instytut Energetyki 
5. Chyra Zenon – Dalkia Tarnowskie Góry Sp. z o.o.
6. Czerwiński Czesław – ALSTOM Power Sp. z o.o.

w Warszawie,
Oddział w Elblągu,
Zakład Retrofitów Turbin Parowych

7. Duda Mirosław – Agencja Rynku Energii
8. Gagneux Philippe – Kogeneracja S.A.
9. Gawrysiak Jan – Polimex-Mostostal SA,

Zakład ZREW
Oddział Grajewo

10. Gołdyn Małgorzata – Kogeneracja S.A.
11. Górecki Karol – Polimex-Mostostal S.A.
12. Grucza Tadeusz – Centralne Biuro Konstrukcji

Kotłów S.A.
13. Gutowski Bogusław – Energoprojekt-Katowice S.A.
14. Habrowski Daniel – Energoprojekt-Katowice S.A.
15. Janik Bolesław – BIS plettac Sp. z o.o. 
16. Kaźmierczak Marek – Dalkia Polska S.A
17. Kowalik Władysław – ALSTOM Power Sp. z o.o. 
18. Kraszkiewicz Piotr – BIS plettac Sp. z o.o. 
19. Lipka Paweł – TAURON Wytwarzanie

Spółka Akcyjna,
Oddział Elektrownia Jaworzno III

20. Machnowski Mirosław – Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.
21. Madeja Ludwik – Energoprojekt-Katowice SA
22. Matusiak Marek – TAURON Wytwarzanie

Spółka Akcyjna,
Oddział Elektrownia Jaworzno III

23. Mikulska Beata – Energoprojekt-Katowice S.A.
24. Misiak Mariusz – Kogeneracja S.A.
25. Musiał Krzysztof – Energoprojekt-Katowice S.A.
26. Niedziółka Ryszard – Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.
27. Pawłowicz Dariusz – PGE GiEK S.A.

Oddział Elektrownia Turów
28. Pierzchała Sławomir – Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.

29. Piętka Mieczysław – TAURON Wytwarzanie
Spółka Akcyjna,
Oddział Elektrownia Jaworzno III

30. Podlaski Andrzej – ALSTOM Power Sp. z o.o.
31. Polak Ryszard – ALSTOM Power Sp. z o.o.

w Warszawie,
Oddział w Elblągu

32. Pomykała Włodzimierz – PGE GiEK S.A.
– Oddział Elektrownia Bełchatów

33. Ptasiński Zbigniew – DALKIA ŁÓDŹ S.A.
34. Radek Czesław – ALSTOM Power Sp. z o.o.

w Warszawie
Oddział w Elblągu

35. Radulski Wojciech – ALSTOM Power Sp. z o.o.
w Warszawie
Oddział w Elblągu

36. Repczyński Arkadiusz – Kogeneracja S.A.
37. Rogala Adam – Remak S.A. Opole
38. Salmonowicz Marek – Kogeneracja S.A.
39. Seń Alfred – Rafako S.A.
40. Siporski Włodzimierz – Polimex-Mostostal S.A. – Z8/R4
41. Skrzypek Tadeusz – PGE GiEK S.A.
42. Smoleń Paweł – PGE S.A.
43. Stasiak Mirosława – Polimex-Mostostal S.A –Z8SM
44. Szlosek Andrzej – Energoprojekt-Katowice SA
45. Szyrejko Czesław – ALSTOM Power Sp. z o.o.

w Warszawie
Oddział w Elblągu, Zakład Serwisu 

46. Śliwiński Jerzy – ALSTOM Power Sp. z o.o.
w Warszawie,
Oddział w Elblągu

47. Wojtyła Andrzej – Elektrometal S.A.
48. Wrona Kazimierz – TAURON Wytwarzanie

Spółka Akcyjna,
Oddział Elektrownia Jaworzno III

49. Zajas Henryk – Kogeneracja S.A.
50. Zomerski Jerzy – ZRE Kraków
51. Żukowski Jan – ALSTOM Power Sp. z o.o.

Oddział we Wrocławiu,
Biuro Serwisu Generatorów
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Ju bi le usz 20-le cia Izby w obiektywie

Zdjęcia: Maciej Pełka

Ju bi le usz 20-le cia Izby w obiektywie
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Kon cep cja zre ali zo wa nia pro jek tu pn. „Ener ge tycz ne wy ko rzy -

sta nie od pa do wej bio ma sy” w Sę dzi szo wie, po wsta ła z my ślą

o roz wo ju po wią za nia ko ope ra cyj ne go „Kra jo wa Plat for ma

Tech no lo gicz nej Ener ge ty ki OZE”, wy ko rzy sta niu za so bów,

wie dzy i do świad cze nia oraz know - how w dzie dzi nie ener ge ty ki,

cie płow nic twa oraz ener ge ty ki OZE, bę dą ce go w po sia da niu po -

szcze gól nych człon ków kon sor cjum, na rzecz stwo rze nia wspól ne -

go, no we go i in no wa cyj ne go pro duk tu i usłu gi w ce lu wpro wa dze -

nia jej na ry nek. Wnio sko daw cą pro jek tu jest Po li tech ni ka War -

szaw ska, bę dą ca jed no cze śnie Ko or dy na to rem po wią za nia ko ope -

ra cyj ne go.

Pla no wa na in we sty cja pro wa dzo na bę dzie w Sę dzi szo wie

przy ul. Prze my sło wej 9, na dział kach ozna czo nych nr 452/7

i 452/8, bę dą cych wła sno ścią Skar bu Pań stwa, w użyt ko wa niu

wie czy stym Fa bry ki Ko tłów SE FA KO S.A. Po wyż sze dział ki

znaj du ją się na te re nie Fa bry ki Ko tłów SE FA KO S.A. – jed ne go

z Ko ope ran tów, co jest gwa ran cją wy ko nal no ści tech nicz nej i tech -

no lo gicz nej pro jek tu. Atu tem do dat ko wym, a mo że i naj waż niej -

szym jest fakt, iż dział ki, na któ rych pla no wa na jest re ali za cja pro -

jek tu znaj du ją się w Spe cjal nej Stre fie Eko no micz nej „Sta ra -

cho wi ce” S.A., Pod stre fa Sę dzi szów. 

Ce lem głów nym Pro jek tu jest roz wój i wzmoc nie nie po wią za -

nia ko ope ra cyj ne go pn. „Kra jo wa Plat for ma Tech no lo gicz nej

Ener ge ty ki OZE”, ma ją ce go na ce lu przy go to wa nie wspól nej

usłu gi i tech no lo gii o in no wa cyj nym cha rak te rze i wpro wa dze -

nie ich na ry nek. Pro jekt wpi su je się w za ło że nia Pro gra mu Ope -

ra cyj ne go In no wa cyj na Go spo dar ka i re ali zu je ce le V osi prio ry te -

to wej „Dy fu zja w in no wa cje” oraz ce le dzia ła nia 5.1 „Wspie ra -

nie roz wo ju po wią zań ko ope ra cyj nych o zna cze niu po nadre -

gio nal nym”.

W wy ni ku re ali za cji pro jek tu, po wsta nie spe cja li stycz ne la bo ra -

to rium wraz z wie lo bran żo wą li nią tech no lo gicz ną ener ge tycz ne go

wy ko rzy sta nia RDF (pa li wo uzy ski wa ne z od pa dów), od pa dów

ko mu nal nych oraz od pa do wej bio ma sy. Sta no wić bę dzie do sko na -

łą ba zę la bo ra to ryj ną, w któ rej pro wa dzo ne bę dą wie lo aspek to we

ba da nia od pa dów ko mu nal nych (OB) po cho dzą cych z okre ślo ne -

go ob sza ru, w ukła dzie se zo no wo ści oraz w za leż no ści od stop nia

zur ba ni zo wa nia te go ob sza ru, a tak że pro duk tów po wsta ją cych

w wy ni ku sto so wa nia tech no lo gii EWOB, na pod sta wie któ rych

zo sta nie opra co wa ny in dy wi du al ny ra port wraz z re ko men da cja mi

do ty czą cy zin dy wi du ali zo wa nych moż li wo ści EWOB dla jst.

Dzię ki tym dzia ła niom bę dzie moż li we za pro jek to wa nie i opra co -

wa nie zin dy wi du ali zo wa ne go cią gu tech no lo gicz ne go pod kon -

kret ne pa ra me try i ro dzaj od pa dów. Po nad to utwo rzo ne w ra mach

pro jek tu spe cja li stycz ne la bo ra to rium ba daw cze, bę dzie peł ni ło

rów nież funk cję obiek tu de mon stra cyj ne go dla po trzeb po ka zo -

wych dla de cy den tów oraz ich przed sta wi cie li, jst. ja ko po ten cjal -

nych klien tów. 

Efek ty re ali za cji in we sty cji zo sta ną zmie rzo ne za po mo cą

wskaź ni ków pro duk tu usta lo nych dla pro jek tu. Okre śla ją one bez -

po śred ni, ma te rial ny efekt re ali za cji przed się wzię cia. Pro jekt bę -

dzie re ali zo wał za ło żo ny cel bez po śred ni oraz ce le dzia ła nia 5.1

Pro gra mu Ope ra cyj ne go In no wa cyj na Go spo dar ka. War to ści tak

zde fi nio wa nych wskaź ni ków pro duk tu bę dą we ry fi ko wa ne

na pod sta wie pro to ko łów od bio ru, sta ty styk pro wa dzo nych przez

Wnio sko daw cę, umów o pra cę / RMUA oraz umo wy.

Złożenie wniosku konsorcjalnego do PARP
o dofinansowanie projektu

– Energetyczne wykorzystanie
odpadowej biomasy

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska jest
człon kiem po wsta łe go 15. fir mo we go kon sor cjum i jed -
nym z in spi ra to rów oraz or ga ni za to rów je go po wsta nia
i zło że nia wnio sku do PARP przez Po li tech ni kę War -
szaw ską. Izba jest człon kiem tego kon sor cjum w cha rak -
te rze in sty tu cji oto cze nia biz ne su.

Potencjalni uczestnicy
PROJEKTU PO IG 5.1

1. Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska
(IGEOŚ);

2. Politechnika Warszawska;
3. Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.;
4. ECOENERGIA Sp. z o.o.;
5. Expert F Sp. z o.o.;
6. Instytut Automatyki Systemów Energetycznych

Sp. z o.o.;
7. Termocycle Sp. z o.o.;
8. MINERVA Sp. z o.o.;
9. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych DEMPOL-ECO;

10. ŚFUP SERVIS Sp. z o.o.
11. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie;
12. Rosco Steel Sp.z o.o.;
13. Politechnika Śląska;
14. Transition Technologies S.A.;
15. Bartil.



 
XERVON Polska Sp. z.o.o
ul. Kineskopowa 1 // 05-500 Piaseczno 
Tel: 22 716 52 62 // 63 // fax: 22 716 51 89 
www.xervon.com.pl

najserdeczniejsze życzenia Spokojnych, Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz Pomyślności i Sukcesów w Nowym 2013 Roku. Niech atmosfera radości 

i pokoju świąt towarzyszy Państwu przez cały nadchodzący rok.

Zarząd i Pracownicy XERVON Polska

Rusztowania dla przemysłu i budownictwa ogólnego  
Izolacje termiczne obiektów przemysłowych
Kompleksowa obsługa Klienta



Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska zor ga ni zo -
wa ła kon fe ren cję nt. „Do świad cze nia eks plo ata cyj ne pierw sze go

blo ku na pa ra me try nad kry tycz ne i pierw sze go blo ku opa la ne go
bio ma są za in sta lo wa nych w ZE PAK S.A.”, któ ra od by ła się w Ho -
te lu ATUT, Li cheń Sta ry, 6–7 grud nia 2012 r.

Kon fe ren cja stwo rzy ła moż li wość za po zna nia się z do świad cze nia -
mi z bu do wy i eks plo ata cji no wych blo ków w Ze spo le Elek trow ni
Pąt nów Ada mów Ko nin od naj bar dziej kom pe tent nych re fe ren tów
– przed sta wi cie li szcze bla kie row ni cze go ZE PAK oraz firm bio rą cych
udział w in we sty cji.

W dru gim dniu kon fe ren cji mia ło miej sce zwie dza nie blo ku na bio -
ma sę w Elek trow ni Ko nin i blo ku na pa ra me try nad kry tycz ne w elek -
trow ni Pąt nów II.
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Blok na parametry
nadkrytyczne oraz opalany

biomasą w ZE PAK S.A.

Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska zor ga ni zo -
wa ła kon fe ren cję, któ ra od by ła się 13 li sto pa da br. w Elek tro cie płow -

ni Że rań – PGNIG Ter mi ka S.A., pt. „Pla ny roz wo jo we i in we sty -
cyj ne w pol skich elek tro cie płow niach”.

Kon fe ren cja stwo rzy ła moż li wość za po zna nia się z pla na mi in we sty -
cyj ny mi i roz wo jo wy mi oraz z pro gra mem mo der ni za cji Elek tro cie płow -
ni War szaw skich w rę kach no we go wła ści cie la PGNIG TER MI KA S.A.
oraz cie płow nic twa war szaw skie go re pre zen to wa ne go przez DAL KIĘ
WAR SZA WA. Re fe ren ta mi po szcze gól nych te ma tów byli naj bar dziej
kom pe tent ni przed sta wi cie le szcze bla kie row ni cze go tych firm oraz re -
pre zen tan ci Mi ni ster stwa Go spo dar ki i Mi ni ster stwa Śro do wi ska.

Plany rozwojowe
i inwestycyjne w polskich

elektrociepłowniach

Kon ty nu ując wie lo let nią tra dy cję, ser decz nie za pra sza my na wi gi lij -
no -no wo rocz ne spo tka nie człon ków i sym pa ty ków Izby Go spo -

dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, któ re od bę dzie się 13
grud nia 2012 r. (czwar tek) o godz. 18:00, w Ho te lu Po lo nia Pa la ce
w War sza wie.

Na sze spo tka nia co ro ku gro ma dzą gro no naj waż niej szych i naj bar -
dziej wpły wo wych przed sta wi cie li pol skiej ener ge ty ki, przed sta wi cie -
li rzą du, kra jo wych i za gra nicz nych firm z bran ży oraz in sty tu cji oto -
cze nia biz ne su. Two rzy to do sko na łą oka zję do pod su mo wa nia wy da -
rzeń mi ja ją ce go ro ku oraz do roz mów na te mat wy zwań sto ją cych
przed pol ską go spo dar ką w ko lej nych la tach.

Ze szło rocz na uro czy stość zgro ma dzi ła po nad 160 go ści re pre zen tu -
ją cych za rów no elek trow nie, elek tro cie płow nie, za kła dy ener ge tycz -
ne, jak i za ple cze pro duk cyj no -usłu go we sek to ra ener ge tycz ne go.

Na miej sce spo tka nia wy bra ne zo sta ło jed no z naj cie kaw szych
pod wzglę dem ar chi tek to nicz nym wnętrz ho te lo wych w War sza wie
– Sa la Lu dwi kow ska w Ho te lu Po lo nia Pa la ce. 

Ma jąc na dzie ję na po wtó rze nie suk ce su z ubie głe go ro ku ser decz nie
za pra sza my do udzia łu w spo tka niu.

Spotkanie
wigilijno-noworoczne

Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska oraz Lu bu -
skie To wa rzy stwo na Rzecz Roz wo ju Ener ge ty ki wraz z fir mą

E.On edis AG za pro sl li na trans gra nicz ną kon fe ren cję pt. „Ener ge ty -
ka przy gra nicz na Pol ski i Nie miec – do świad cze nia i per spek ty -
wy”, któ ra od by ła się 16 li sto pa da 2012 w Su le cho wie, pod pa tro na -
tem Mi ni ster stwa Go spo dar ki RP i Lan du Bran der bur gii RFN.

Od 2004 r., czy li od ro ku ak ce sji Pol ski do Unii Eu ro pej skiej, da tu -
ją się co rocz ne kon fe ren cje w Su le cho wie pod na zwą „Ener ge ty ka
przy gra nicz na Pol ski i Nie miec – do świad cze nia i per spek ty wy”. Co
ro ku gro ma dzą one po nad stu oso bo wą gru pę uczest ni ków, a re fe ra ty
wy gła sza ją wy so cy ran gą przed sta wi cie le firm, uczel ni oraz in sty tu cji
pu blicz nych re gio nu i kra ju. Te ma ty kon fe ren cyj ne do ty czą spraw
ener ge ty ki po gra ni cza pol sko -nie miec kie go i co raz licz niej an ga żu ją
one go ści nie tyl ko z re gio nu przy gra nicz ne go, ale i z Opolsz czy zny,
Ślą ska, Po mo rza, Wiel ko pol ski, War sza wy, a ze stro ny nie miec kiej
z Bran den bur gii, Sak so nii oraz Ber li na.

W tym ro ku kon fe ren cja od by ła się po raz dzie wią ty. Pa ne le te ma -
tycz ne do ty czy ły czte rech grup za gad nień: 1. Ener ge ty ka – ra my
praw ne; 2. Wę giel bru nat ny – per spek ty wy; 3. Gaz a bez pie czeń -
stwo ener ge tycz ne; 4. Per spek ty wy roz wo ju ener ge ty ki.

Energetyka przygraniczna
Polski i Niemiec

– doświadczenia i perspektywy

Wdniu 4 grud nia br. od by ła się w War sza wie, w Ho te lu „Jan III So -
bie ski”, kon fe ren cja po świę co na in for ma cjom w po wsta ją cej

Spół ce „In we sty cje Pol skie”.
Or ga ni za to rem kon fe ren cji by ła Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki

i Ochro ny Śro do wi ska, a stro nę me ry to rycz ną za pew ni ło Mi ni ster -
stwo Skar bu Pań stwa. Na kon fe ren cji wy stą pił pod se kre tarz sta nu Pa -
weł Tam bor ski.

W kon fe ren cji udział wzię li pre ze si spół ek oraz oso by od po wie -
dzial ne za in we sty cje i ich fi nan so wa nie.

Spółka „Inwestycje Polskie”

Zgod nie z wie lo let nią już tra dy cją Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki
i Ochro ny Śro do wi ska wraz z PSE -Ope ra tor S.A. zor ga ni zo wa ły

kon fe ren cję pt. „Szczyt je sien no -zi mo wy – szko le nie dys po zy to rów
w spół kach dys try bu cyj nych i dy żur nych in ży nie rów ru chu
w elek trow niach i elek tro cie płow niach”. Kon fe ren cja od by ła
się 29–30 li sto pa da 2012 r. w War sza wie, w Ho te lu BOSS.

Do udzia łu za pro szo no współ pra cow ni ków fir my od po wie dzial nych
za bez pie czeń stwo sys te mu elek tro ener ge tycz ne go i współ pra cę z PSE
Ope ra tor.

Ce lem spo tka nia by ła oce na pra cy KSE w szczy cie 2012/2013, prze -
ana li zo wa nie i pod su mo wa nie te go rocz nych za kłó ceń i pro ble mów
oraz wy mia na do świad czeń po mię dzy pod mio ta mi KSE (przed sta wi -
cie le elek trow ni, elek tro cie płow ni i ope ra to rów sys te mu dys try bu cyj -
ne go) oraz sze rze nie wie dzy o ochro nie przed awa ria mi. Kon fe ren cja
by ła szan są po zy ska nia naj now szej wie dzy od naj lep szych w Pol sce fa -
chow ców oraz źró dłem in for ma cji o przy szło ścio wych tech no lo giach.

Szczyt jesienno-zimowy:
szkolenie dyspozytorów

i dyżurnych inżynierów ruchu



...rok 1993...

Targi Kielce to jedna hala, 30 pracowników, wielkie plany i założenia, 
perspektywa ciężkiej pracy, by stworzyć coś nowego i trwałego… debiu-
tujący Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego i pytania, które kłę-
biły się w głowach. Wielkie nadzieje i wielkie oczekiwania…

Jakie były początki Targów Kielce, które z pozycji Kopciuszka w ciągu 
dwóch dekad awansowały do pierwszej trójki ośrodków targowo-wysta-
wienniczych w Europie Środkowo-Wschodniej?

Na początek – entuzjazm i wiara

Dr Andrzej Mochoń, Prezes Zarządu Targów Kielce: Początkiem idei 
utworzenia ośrodka targowego w Kielcach były niewątpliwie przemiany 
polityczno-gospodarcze przełomu lat 80. i 90. XX wieku. Decyzje zapa-
dały szybko, a decydenci kierowali się interesem miasta, a nie partyjnym. 
Tamte czasy trafnie opisuje słowo entuzjazm. Profesjonalizm przyszedł 
bowiem znacznie później.

Impulsem do założenia targów w Kielcach była w 1992 roku wizyta ów-
czesnego prezydenta miasta Roberta Rzepki w zaprzyjaźnionym Herning, 
gdzie zachwycił go tamtejszy ośrodek targowy – drugi co do wielkości
w Danii. Pomysł został szybko skonkretyzowany. Centrum Targowe Kiel-
ce zostało zarejestrowane jeszcze w tym samym roku, jako spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością. Miasto Kielce wniosło udział w gotówce,
a Wojewoda Świętokrzyski przekazał obiekty dawnego WPHW przy ulicy 
Zakładowej 1. W tym samym czasie w otoczeniu Wojewody dojrzewała 
myśl o utworzeniu instytucji wspomagającej rozwój regionu. Podobne ist-
niały już w kraju, zakładane „centralnie” przez Agencję Rozwoju Przemy-
słu. W przypadku województwa kieleckiego była to inicjatywa środowiska 
lokalnego i w lutym 1993 roku założono Świętokrzyską Agencję Rozwoju 
Regionu S.A., – wyjaśnia Andrzej Mochoń – a mnie powierzono funkcję 
prezesa jednoosobowego zarządu. Podczas, gdy w targach skoncentro-
wano się na tworzeniu spółki i adaptacji dawnych magazynów, w ŚARR 
powstał projekt targów przemysłu obronnego.

Prace budowlane w CTK ruszyły pełną parą. Problemem był dojazd 
do targów, jednak z pomocą ówczesnego wojewody do końca sierpnia 
’93 roku wybudowano kilkaset metrów drogi dojazdowej. Jednocześnie 
przygotowywano pierwszą w historii targów wystawę i pierwszą w kraju
o profilu obronnym… bez internetu, telefonów komórkowych i doświad-
czenia w organizowaniu targów.

Niewiarygodne, ale wszystko poszło zgodnie z planem: wybudowano 
ulicę Zakładową i zaadaptowano magazyny na potrzeby targowe, Święto-
krzyska Agencja pozyskała wystawców i, jak się okazało, zwiedzających. 
W pierwszym MSPO, w pierwszych targach zorganizowanych w Kiel-
cach , udział wzięło 85 firm z 5 krajów, w tym tak znane jak Denel z RPA
czy Bofors ze Szwecji Wieści o targach obronnych w Kielcach poszły
w świat. Ukazały się notki w prasie amerykańskiej i rosyjskiej. Krokiem 
milowym było pojawienie się w 1995 roku brata MSPO – targów Logisty-
ka, a w 1999 roku pokazów Air Show w Radomiu.

Dwie dekady
w zawrotnym tempie

...rok 2012...

Targi Kielce to o 90.000 metrów 
kwadratowych powierzchni wysta-
wienniczej, 7 pawilonów, w tym ten 
najnowocześniejszy w kraju, tereny 
zewnętrzne do pokazów dynamicz-
nych i wystaw. 1/3 udziału w rynku 
targowym w Polsce. Ponad 70 imprez 
w targowym kalendarzu, około 500 konferencji rocznie. Blisko 200.000 
metrów kwadratowych wynajętej powierzchni, 211.000 zwiedzających… 
To zespół ponad 130 osób pracujących na sukces firmy. Stale rosną-
ce parametry wiodących wystaw – AGROTECH bijący każdego roku re-
kordy w liczbie zwiedzających, PLASTPOL – najbardziej międzynarodo-
we targi w Polsce, Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego – od
20 lat ugruntowujący swą pozycję na targowej mapie Europy, AUTO-
STRADA-POLSKA – skupiająca firmy drogowe z całego świata. Targi Kiel-
ce w 2012 roku to najbardziej rozpoznawalna marka regionu – mecenas 
kultury i sportu, organizator Targi Kielce Jazz Festiwal, sponsor wielokrot-
nego mistrza Polski i jednej z 16 najlepszych drużyn w Europie w piłce 
ręcznej VIVE Targi Kielce, laureat wielu nagród, medali i wyróżnień. 

Targi Kielce – na każdy temat

Wśród ponad 70 imprez organizowanych każdego roku w Targach 
Kielce znaleźć można wystawy dotyczące praktycznie każdej gałęzi go-
spodarki i przemysłu. Są targi kierowane do sektora budownictwa, targi 
produktów i usług dla dzieci, targi edukacyjne, metalowe, infrastruktury 
wodno-ściekowej, targi sztuki sakralnej i wyposażenia kościołów – znane 
w całej Europie SACROEXPO, targi sportowe…. Nie może rzecz jasna za-
braknąć także „targów z energią” – które już od 16 lat są niezwykle waż-
nym miejscem dla branży.

XVI Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX oraz to-
warzyszące im już od 11 lat Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – 
Nowa Energia w 2013 odbędą się w Targach Kielce od 26 do 28 lutego.

Zakres branżowy tych dwóch imprez doskonale się uzupełnia i stawia 
czoła wymogom rynku. Wystawcy przyjeżdżający na ENEX do Targów 
Kielce mają możliwość prezentacji maszyn oraz urządzeń energetycznych 
i elektroenergetycznych, najnowszych technologii systemowych, armatu-
ry sieciowej, kolektorów słonecznych, pieców opalanych drewnem, pro-
mienników ciepła, kotłowni opalanych biomasą oraz pojazdów na bio-
paliwo. Stoiska targowe corocznie wypełnia najnowocześniejszy sprzęt 
związany z odnawianymi źródłami energii, wytwarzaniem, przesyłaniem
i dystrybucją energii oraz eksploatacją urządzeń energetycznych i moder-
nizacją istniejących sieci. O najnowszych technologiach oraz ekologicz-
nych i odnawialnych źródłach energii specjaliści mówić będą na wysta-
wie, która towarzyszy targom ENEX czyli ENEX – Nowa Energia.

Wystawom towarzyszą rozmowy m.in. o ekologii, energii czy utylizacji
odpadów – w 2012 roku na ponad 20 spotkaniach debatę podjęło
w ciągu trzech dni aż 1500 osób. Dlatego też organizatorzy podczas zbli-
żającej się edycji zaplanowali szereg specjalistycznych szkoleń i kon-
ferencji o energiach przyszłości. Organizatorem trzech dużych spotkań 
jest redakcja GLOBEnergia. IV FORUM POMP CIEPŁA „Technologie, Ry-
nek, Inwestycje” przyciągnie tematami dotyczącymi technologii pomp cie-
pła, analizą kosztów ogrzewania oraz nowinkami branżowymi. Kolejny 
dzień targów przebiegnie pod znakiem fotowoltaiki w wydarzeniu FORUM
SOLAR+. Tematyka „słonecznych elektrowni” niewątpliwie zgromadzi tłu-
my uczestników, z racji wchodzącej w życie nowej ustawy o Odnawialnych 
Źródłach Energii i związanych z nią dotacji. Całość zamknie spotkanie z ana-
litykami finansowymi oraz symulacją spodziewanych nakładów inwestycyj-
nych oraz przychodów. Wystawę ENEX zamknie FORUM ENERGETYKI WIA-
TRU, gdzie eksperci przedstawią nowości z branży oraz tematykę dzierżawy 
terenów pod farmy wiatrowe. Dopełnieniem teorii będzie pokaz działania ma-
łej turbiny wiatrowej przeprowadzony przez redaktorów GLOBEnergia.

Targi Kielce – 20 lat minęło…

dr Andrzej Mochoń
– Prezes Zarządu Targów Kielce



Ju bi le usz 25-le cia Pro No vum
15 li sto pa da 2012 r. w go dzi nach wie czor nych, w Ho te lu Mo no pol w Ka to wi cach od by ło się uro czy ste spo tka nie z oka zji Ju bi le uszu 25-le cia

Przed się bior stwa Usług Na uko wo -Tech nicz nych „Pro No vum” Sp. z o.o. W uro czy sto ści wzię li udział Za rząd i pra cow ni cy Spół ki oraz za pro -
sze ni go ście – przed sta wi cie le  elek trow ni, elek tro cie płow ni, firm re mon to wych i dia gno stycz nych oraz śro do wisk na uko wych: Al stom Po wer
Sp. z o.o., ECOL Sp. z o.o., EDF Ryb nik S.A., ENER GO RE MONT Sp. z o.o., GDF SU EZ Ener gia Pol ska S.A., Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki
i Ochro ny Śro do wi ska, KON TECH Sp. z o.o., Naf to mon taż Sp. z o.o., PGE Gór nic two i Ener ge ty ka Kon wen cjo nal na S.A. Od dział Elek tro cie -
płow nia Lu blin -Wrot ków, PKO Ban ku Pol skie go S.A., Pohl & Pohl Sp. z o.o., Po li tech ni ki Kra kow skiej, Re dak cji „Ener ge ty ki”, Sto wa rzy sze nia Elek -
try ków Pol skich, TAU RON Wy twa rza nie S.A. – Cen trum Za rzą dza nia i Od dzia łów: Elek trow nia Ha lem ba, Elek trow nia Ja worz no III, Elek trow nia
Ła gi sza, Elek trow nia Ła zi ska, Elek trow nia Sier sza i Elek trow nia Sta lo wa Wo la, Urzę du Do zo ru Tech nicz ne go, Za kła dów Re mon to wych Ener ge -
ty ki Ka to wi ce S.A., a tak że Aka de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach i Ślą skie go Sto wa rzy sze nia Edu ka cji i Re ha bi li ta cji Osób Nie peł no spraw nych.

Spo tka nie za szczy ci li swo ją obec no ścią  za słu że ni dla pol skiej ener ge ty ki  Pa no wie Zdzi sław Szy mo niak i Le szek Skrzy pek, w la tach 1976–1990
dy rek to rzy Po łu dnio we go Okrę gu Ener ge tycz ne go. Dla wie lu go ści był to już ko lej ny Ju bi le usz Pro No vum, w któ rym wzię li udział. 

Już po raz trze ci uro czy stość po pro wa dził Szef An te ny Pol skie go Ra dia Ka to wi ce Ja cek Fi lus – od lat za przy -
jaź nio ny ze Spół ką. Roz po czy na jąc spo tka nie przy po mniał on kil ka fak tów z hi sto rii Pro No vum i po pro sił o za -
bra nie gło su Pre ze sa  Za rzą du  Je rze go Trzesz czyń skie go, któ ry  do ko nał pod su mo wa nia 25 lat dzia łal no ści Pro
No vum na tle prze mian, ja kie za szły w tym cza sie w pol skiej ener ge ty ce. W swo im prze mó wie niu Pre zes Za -
rzą du po dzię ko wał wspól ni kom i pra cow ni kom za za an ga żo wa nie i pra co wi tość, któ re są głów nym źró dłem
suk ce su Spół ki. Po dzię ko wa nia zo sta ły skie ro wa ne tak że do przed sta wi cie li Klien tów – Pre ze sów i Człon ków
Za rzą du, Dy rek to rów Od dzia łów i Dy rek to rów Tech nicz nych – za za ufa nie i po moc, w szcze gól no ści pod czas
wdra ża nia no wych, in no wa cyj nych pro duk tów i usług ofe ro wa nych przez Pro No vum. W tym miej scu Pre zes
Za rzą du przy po mniał, że ak tu al nie Spół ka kon cen tru je swo ją uwa gę na dwóch pro jek tach – bar dzo waż nych
dla grup ener ge tycz nych obec nych na pol skim ryn ku: na prze dłu ża niu cza su pra cy blo ków ener ge tycz nych oraz
za rzą dza niu wie dzą o sta nie tech nicz nym ma jąt ku pro duk cyj ne go. Go ście zy ska li też za pew nie nie, że Spół ka,
po mi mo kry zy su go spo dar cze go, jest w do brej kon dy cji eko no micz nej, co umoż li wia jej sta ły roz wój za rów -
no pod wzglę dem za trud nie nia, wy po sa że nia w spe cja li stycz ną apa ra tu rę, jak i za kre su ofe ro wa nych usług,
któ ry jest sys te ma tycz nie uzu peł nia ny o no we po zy cje. To wszyst ko spra wia, że nie tra cąc do tych cza so wych
Klien tów zdo by wa no wych, a część uzy ski wa nych pro fi tów mo że prze zna czać na dzia łal ność spo łecz ną kon -
ty nu ując wspar cie dla osób nie peł no spraw nych oraz dla pro jek tów po pu la ry zu ją cych mu zy kę ka me ral ną –



zwłasz cza pi sa ną przez współ cze snych pol skich kom po zy to rów. Na ko niec
Pre zes Za rzą du po pro sił o uczcze nie chwi lą ci szy pa mię ci kil ku pra cow ni ków
Spół ki, któ rzy już ode szli oraz skie ro wał spe cjal ne po dzię ko wa nia do swo ich
Bli skich oraz do osób, któ re zor ga ni zo wa ły Ju bi le usz.

Po to a ście i uro dzi no wym tor cie gra tu la cje, ży cze nia i po dzię ko wa nia dla Za -
rzą du zło ży li przed sta wi cie le pra cow ni ków Spół ki, a na stęp nie nie k tó rzy z za pro -
szo nych go ści. Na ko niec tej czę ści spo tka nia Pre zes SEP prof. Je rzy Bar glik
wrę czył na rę ce Pre ze sa Za rzą du me dal im. Pro fe so ra Mie czy sła wa Po ża ry skie -
go dla Spół ki w uzna niu za sług dla roz wo ju Sto wa rzy sze nia Elek try ków Pol skich.

W czę ści ar ty stycz nej wy stą pił Kwar tet Ślą ski, któ ry m.in. wy ko nał
II Kwar tet smycz ko wy „Ma ły ko men tarz na 25-le cie Pro No vum” na pi sa ny
spe cjal nie na tę oka zję przez ślą skie go kom po zy to ra Alek san dra No wa ka.
Utwór zo stał tak że wy da ny na pły cie spon so ro wa nej przez Spół kę.

Po kon cer cie pro wa dzą cy za ini cjo wał część nie ofi cjal ną spo tka nia za pra -
sza jąc go ści na ban kiet.
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WY TYCZ NE ACER
DO RÓW NO WA ŻE NIA SYS TE MÓW

ELEK TRO ENER GE TYCZ NYCH

Eu ro pej skie sys te my elek tro ener ge tycz ne są ze so bą ści śle po -

wią za ne, za wy jąt kiem nie któ rych pe ry fe ryj nych ob sza rów,

w związ ku z czym za cho dzi du że praw do po do bień stwo, że awa ria

jed ne go bę dzie od dzia ły wa ła na są sied nie. Więk sza ko or dy na cja

dzia łań ope ra to rów po szcze gól nych sys te mów oraz har mo ni za cja

ich pro duk tów i pro ce sów jest nie zbęd na do utrzy ma nia po łą czo -

nych sys te mów w rów no wa dze, mi ni ma li zo wa nia nie pla no wa -

nych prze pły wów ener gii elek trycz nej wy ni ka ją cych z pro duk cji

ener gii ze źró deł od na wial nych, czy też re gu la cji czę sto tli wo ści.

W tym kon tek ście, 20 wrze śnia, Agen cja ds. Współ pra cy Or ga nów

Re gu la cji Ener ge ty ki (ACER) opu bli ko wa ła „Ra mo we wy tycz ne

w za kre sie rów no wa że nia sys te mów elek tro ener ge tycz nych” (ang.

Fra me work Gu ide li nes on Elec tri ci ty Ba lan cing). Ce lem Agen cji

jest uzy ska nie wy so kie go po zio mu har mo ni za cji, a przez to stwo -

rze nie do brych pod staw do roz wo ju wspól ne go eu ro pej skie go ryn -

ku ener gii. Ko lej nym kro kiem jest im ple men ta cja wy tycz nych

do in struk cji sys te mo wych, któ ra za le żeć bę dzie od de cy zji Eu ro -

pej skiej Sie ci Ope ra to rów Sys te mów Prze sy ło wych Ener gii Elek -

trycz nej (ENT SO -E).

Do brze dzia ła ją cy i zin te gro wa ny ry nek ener gii jest naj bar dziej

efek tyw nym na rzę dziem ra dze nia so bie z nie zrów no wa że niem

sys te mów, bez za gro że nia dla bez pie czeń stwa do staw. W pa neu ro -

pej skim bi lan su ją cym się ryn ku wszyst kie re zer wy bę dą dzie lo ne

po przez wspól ną plat for mę za mó wień, co po zwo li ope ra torom

na wy ko rzy sta nie naj tań szej do stęp nej ener gii, nie za leż nie od te go,

gdzie zlo ka li zo wa ni bę dą do staw cy usług bi lan su ją cych. W ten

spo sób na stę po wać bę dzie opty ma li za cja funk cjo no wa nia sys te -

mów. 

Rów nież w oce nie Eu re lec tric, wa run kiem utwo rze nia kon ku -

ren cyj ne go, zhar mo ni zo wa ne go oraz efek tyw nie bi lan su ją ce go się

w ska li UE ryn ku jest przy ję cie ujed no li co nych prak tyk i pro duk -

tów. In dy wi du al ne dzia ła nie ope ra to rów sys te mów, nie za leż nie

od ich nie kwe sti no wa nej od po wie dzial no ści za po szcze gól ne sys -

te my, po win no być suk ce syw nie za stę po wa ne przez dzia ła nie „ja -

ko jed ność” i sto so wa nie do brych prak tyk.

Źró dło – Eu re lec tric Da ily News, 11.10.2012 ro ku

VII ZGRO MA DZE NIE GE NE RAL NE
PLAT FOR MY ZE RO WEJ EMI SJI

2 paź dzier ni ka mia ły miej sce ob ra dy VII Zgro ma dze nia Ge ne -

ral ne go Plat for my Ze ro wej Emi sji (ang. Ge ne ral As sem bly of the

Ze ro Emis sion Plat form) – zło żo nej z Eu re lec tric i kil ku jej człon -

ków ko ali cji na rzecz roz wo ju tech no lo gii wy chwy ty wa nia i ma ga -

zy no wa nia CO
2

(CCS), ja ko klu czo wej tech no lo gii dla zwal cza nia

zmian kli ma tu. Ce lem spo tka nia by ła oce na za awan so wa nia roz -

wo ju CCS w Eu ro pie. Ja ko naj istot niej sze iden ty fi ko wa ne by ły

m.in. kwe stie do ty czą ce pro jek tów de mon stra cyj nych, opła cal no -

ści biz ne so wej oraz po pu la ry zo wa nia tech no lo gii CCS.

Dys ku sję za po cząt ko wał Prze wod ni czą cy Plat for my, Gra eme

Swe eney za po wia da jąc, że ska la pro gra mu de mon stra cyj ne go bę -

dzie zna czą co mniej sza niż pla no wa no. Mi mo że nikt nie wąt pi

w po ten cjał tech no lo gii – Plan Dzia łań UE dla Ener gii do ro ku 2050

prze wi du je istot ną ro lę CCS w ogra ni cza niu emi sji CO
2

w związ ku

z za opa trze niem w ener gię w Eu ro pie – brak dłu go ter mi no wej stra -

te gii biz ne so wej ozna cza brak pro jek tów de mon stra cyj nych, a to

z ko lei nie moż ność ich ko mer cyj ne go roz pro pa go wa nia. 

Przed sta wi cie le Ko mi sji Eu ro pej skiej za pew ni li o po par ciu Ko -

mi sji dla CCS. Za po wie dzia no zmia ny w za sa dach han dlu emi sja -

mi, ma ją ce na ce lu wspar cie pro jek tów de mon stra cyj nych do ty czą -

cych wy chwy ty wa nia i ma ga zy no wa nia CO
2
. Zgod nie z obo wią -

zu ją cym har mo no gra mem dzia łań, kra jom człon kow skim prze ka -

za ny zo stał już ran king pro jek tów oraz po pro szo ne zo sta ły one

o ofi cjal ne po twier dze nie udzie le nia wspar cia dla przed się wzięć

na swych te ry to riach. Mak sy mal ne za an ga żo wa nie fi nan so we UE

w tym za kre sie mo że wy nieść 337 mln EUR.

Źró dło – Eu re lec tric Da ily News, 12.10.2012 ro ku

PRZY SZŁOŚĆ EU RO PEJ SKIE GO
SYS TE MU HAN DLU EMI SJA MI

5 paź dzier ni ka od by ła się kon fe ren cja po świę co na przy szło ści

Sys te mu Han dlu Emi sja mi UE, zor ga ni zo wa na wspól nie przez Eu -

relc tric oraz pre zy den cję Cy pru. Dwie se sje do ty czy ły od po wied -

nio efek tyw no ści kosz to wej Sys te mu i je go glo bal ne go zna cze nia.

W kon tek ście dłu go ter mi no wych ce lów zwią za nych z re duk cją

emi sji o 80% w per spek ty wie ro ku 2050, przed sta wi cie le Cy pru

wska za li, że prio ry te tem dla nich bę dzie po zy tyw ny wy nik uzgod -

nień w spra wie od ro cze nia sprze da ży czę ści upraw nień do emi sji,

aby prze ciw dzia łać ich ni skiej ce nie. W opi nii Eu re lec tric, któ re

rów nież opo wia da się za od ro cze niem sprze da ży praw do emi sji,

nie zbęd ne jest wy zna cze nie ce lów go spo dar czych do ro ku 2030

uwzględ nia ją cych wpływ róż nych po li tyk UE. 

Re pre zen tan ci przed się biorstw we zwa li do za pew nie nia więk -

szej kla row no ści ce lów po ro ku 2020, umoc nie nia Sys te mu, a tak -

że uspój nie nia ram stra te gii ener ge tycz no -kli ma tycz nej. Po par li

rów nież od ro cze nie trans ak cji sprze da ży, ale pod wa run kiem, że

bę dzie to tyl ko pierw sze z wie lu dzia łań. Prio ry te to we dla Eu re lec -

tric po zo sta ją m.in. szyb kie po ro zu mie nie w spra wie ce lów UE

do ro ku 2030 oraz za pew nie nie Sys te mo wi wio dą cej ro li w stra te -

gii UE. Eu re lec tric po strze ga dzia ła nia na rzecz ochro ny kli ma tu,

ja ko szan sę dla ener ge ty ki – je śli zmniej szy się emi sja CO
2

w związ ku z pro duk cją ener gii, wy ko rzy sta nie ener gii elek trycz nej

bę dzie mo gło po słu żyć do re duk cji emi sji w in nych sek to rach go -

spo dar ki. 

Źró dło – Eu re lec tric Da ily News, 10.10.2012 ro ku

DZIA ŁA NIA NA RZECZ
PRZY SPIE SZE NIA IM PLE MEN TA CJI

3. PA KIE TU ENER GE TYCZ NE GO
W dniach 2—3 paź dzier ni ka od by ła się 22. se sja Fo rum Ma dryc -

kie go, po świę co na głów nym wy zwa niom zwią za nym z two rze -

niem we wnętrz ne go eu ro pej skie go ryn ku ga zu. Przed sta wi cie le

Ko mi sji Eu ro pej skiej prze ka za li in for ma cję na te mat wdro że nia

3. Pa kie tu Ener ge tycz ne go do pra wa kra jo we go oraz przy bli ży li

treść ko mu ni ka tu w spra wie we wnętrz ne go ryn ku ener gii. De ba to -

Energetyka na świecie
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wa no po nad to nad przy ro stem mo cy, in struk cja mi sie cio wy mi

z za kre su me cha ni zmów alo ka cji i bi lan so wa nia, ra mo wy mi wy -

tycz ny mi dla dzia łań ope ra cyj nych oraz ta ry fa mi. Po ru sza na by ła

tak że kwe stia ba dań do ty czą cych wpły wu wzra sta ją cej nie cią gło -

ści i zmien no ści pra cy elek trow ni opa la nych ga zem na eu ro pej skie

sys te my prze sy łu ga zu.

Zgod nie z przed sta wio ny mi przez Ko mi sję da ny mi, 19 państw

człon kow skich w peł ni no ty fi ko wa ło trans po zy cję 3. Pa kie tu Ener -

ge tycz ne go, 7 czę ścio wo, na to miast 1 w żad nym za kre sie. Ko mi -

sja we zwa ła kra jo wych re gu la to rów do na tych mia sto we go pod ję -

cia for mal nych dzia łań w tych kra jach, w któ rych umo wy przej -

ścio we wciąż obo wią zu ją, po zwa la jąc na sto so wa nie pre fe ren cyj -

nych ta ryf (niż szych cen), bo wiem umo wy te są po strze ga ne ja ko

naj więk sza prze szko da dla funk cjo no wa nia wol ne go ryn ku. Za po -

wie dzia no, że ko mu ni kat w spra wie ryn ku ener gii bę dzie do ty czył

wy zwań zwią za nych z po sza no wa niem praw nych za sad funk cjo -

no wa nia ryn ku, bu do wy za ufa nia od bior ców na po trze by uczest -

nic twa w ryn ku, a tak że sys te mo wych zmian ma ją cych na ce lu

przej ście do go spo dar ki o ni skiej emi sji CO
2
. 

Źró dło – Eu re lec tric Da ily News, 09.10.2012 ro ku

ZRÓW NO WA ŻO NY ROZ WÓJ
ENER GE TY KI WYSP EU RO PEJ SKICH
3 paź dzier ni ka Eu re lec tric zor ga ni zo wa ło warsz ta ty do ty czą ce

wy zwań ener ge tycz nych sto ją cych przed eu ro pej ski mi wy spa mi,

kon ty nu ując w ten spo sób swo je za in te re so wa nie tą te ma ty ką

– wcze śniej w tym ro ku or ga ni za cja opu bli ko wa ła ra port na te mat

zrów no wa żo ne go roz wo ju ener ge ty ki na wy spach oraz prze pro wa -

dzi ła od no śne warsz ta ty. W spo tka niu wzię ło udział 50 de le ga tów,

w tym przed sta wi cie le Ko mi sji Eu ro pej skiej.

W prze szło ści nie by ło za in te re so wa nia zrów no wa żo nym roz -

wo jem na wy spach, mi mo że ob sza ry te za miesz ku je oko ło 10 mln

oby wa te li UE. Przy czy ny ta kie go sta nu rze czy to od izo lo wa nie

tych te re nów oraz ich ogra ni czo na po wierzch nia. 

W oce nie Eu re lec tric po ten cjał wysp w za kre sie trans for ma cji

w ener ge ty ce nie zo stał jesz cze w peł ni roz po zna ny. Wie dza ich

eks per tów i do świad cze nia mo gą być cen ne dla kon ty nen tal nej

czę ści Eu ro py z uwa gi na to, że ja ko ma łe i od osob nie nie te ry to ria

wy spy są wy sta wio ne na za gro że nia do ty czą ce bez pie czeń stwa do -

staw oraz od dzia ły wa nia emi sji. Dzię ki swym ce chom mo gą one

sta no wić rów nież śro do wi ska te sto we dla no wych roz wią zań, któ -

re fi nal nie mo gły by zna leźć za sto so wa nie w sys te mach elek tro -

ener ge tycz nych na kon ty nen cie. 

Przed sta wi ciel Ko mi sji przy znał, iż ini cja ty wy eu ro pej skie nie

za wsze ja sno od no si ły się do wysp. Mó wiąc o tym jak moż na by to

zmie nić, za pro po no wał bar dziej kre atyw ne po dej ście w miej sce

jed no rod ne go sys te mo we go po dej ścia. Ist nie ją ce in stru men ty na -

le ży od po wied nio do sto so wać, tak by do pro wa dzić – w stop niu

w ja kim to moż li we – do zin te gro wa nia ob sza rów wy spiar skich.

Dzia ła nia te bę dą mia ły po zy tyw ny wpływ na sku tecz ność bie żą -

cych ini cja tyw UE.

Źró dło – Eu re lec tric Da ily News, 08.10.2012 ro ku

PO ŁĄ CZE NIE RYN KÓW OB RO TU
EMI SJA MI AU STRA LII I UE

28 sierp nia rząd au stra lij ski oraz przed sta wi cie le Ko mi sji Eu ro -

pej skiej za po wie dzie li, że Au stra lia i UE po łą czą swo je sys te my

han dlu emi sja mi. Peł na in te gra cja na stą pi nie póź niej niż 1 lip -

ca 2018 ro ku – do te go cza su, od 1 lip ca 2015 ro ku, przed się bior -

stwa au stra lij skie bę dą mo gły wy ko rzy sty wać eu ro pej skie pra wa

do emi sji, aby czę ścio wo re gu lo wać zo bo wią za nia w ra mach sys -

te mu au stra lij skie go. 

Po łą cze nie ryn ków upraw nień jest ele men tem dzia łań w ra mach

po li ty ki ochro ny kli ma tu – ogra ni cze nie emi sji CO
2

uwa ża się

za je go naj bar dziej efek tyw ne na rzę dzie. W wy ni ku po łą cze nia,

upraw nie nia do emi sji bę dą wza jem nie przez stro ny ho no ro wa ne

w ra mach sys te mów „ogra ni czaj i han dluj” (ang. cap -and -tra de).

Po ro zu mie nie ma zo stać przy ję te do po ło wy 2015 ro ku i ma do ty -

czyć ta kich klu czo wych ele men tów jak: po mia ry, ra por to wa nie

i we ry fi ka cja umów; ak cep to wa nia po zwo leń na emi sję stron trze -

cich; ela stycz ne prze no sze nie re duk cji uzy ska nych w sek to rze

non -ETS do sek to ra ETS; ochro na kon ku ren cyj no ści w sek to rach

na ra żo nych na tzw. wy ciek CO
2
, tj. uciecz kę pro duk cji i in we sty -

cji po za gra ni ce; nad zór na ryn ka mi.

Au stra lia do sto su je swój sys tem w dwóch aspek tach: od stą pi

od wy zna cze nia z mo cy pra wa ce ny mi ni mal nej oraz wpro wa dzi

li mi ty wy ko rzy sta nia jed no stek z Kio to (do 12,5% przy słu gu ją -

cych pod mio tom upraw nień).

Źró dło – Eu re lec tric Da ily News, 04.09.2012 ro ku

WOJ NA SO LAR NA CHI NY – UE
6 wrze śnia, Ka rel de Gucht, Ko mi sarz UE ds. Han dlu, za po cząt -

ko wał po stę po wa nie an ty dum pin go we w od nie sie niu do im por tu

pa ne li sło necz nych z Chin do UE. Skar ga an ty dum pin go wa do ty -

czy kwo ty prze kra cza ją cej 21 mld EUR.

Ini cja to rem dzia łań an ty dum pin go wych prze ciw ko im por to wi

chiń skich pa ne li był Wa szyng ton, któ ry w ko ali cji z or ga ni za cją

zrze sza ją cą eu ro pej skich pro du cen tów pa ne li EU Pro Sun (ang.

The Su sta ina ble So lar Ener gy In i tia ti ve for Eu ro pe), na cze le któ -

rej stoi nie miec ka spół ka So lar word, do pro wa dził do zło że nia

skar gi rów nież w USA. Sta no wi ska rzą dów eu ro pej skich są w tej

spra wie po dzie lo ne – w oba wie przed woj ną go spo dar czą, na to -

miast Ko mi sja Eu ro pej ska uzna ła roz po czę cie po stę po wa nia

za nie zbęd ne wo bec zło żo nej skar gi. 

W tym kon tek ście po ja wia się py ta nie o kon ku ren cyj ność UE

na ryn ku od na wial nych źró deł ener gii. Po stę po wa nie w spra wie

im por tu chiń skich urzą dzeń ma wy miar sym bo licz ny w od nie sie -

niu do obec ne go sta nu roz pro pa go wa nia od na wial nych źró deł

ener gii, to czą cych się dys ku sji i dy le ma tów, przed któ ry mi stoi

sek tor. 

W okre sie nie ca łej ostat niej de ka dy, zwłasz cza ogni wa fo to wol -

ta icz ne zo sta ły spo pu la ry zo wa ne w nie ma ją cym wcze śniej pre ce -

den su tem pie – tyl ko w Niem czech pro gra ma mi wspar cia ob ję te

zo sta ły źró dła o mo cy 52 GW. Roz wój tech no lo gii fi nan so wa ny

był w głów nej mie rze przez sa me Niem cy; w okre sie tro chę po -

nad 5 lat uzy ska no re duk cję kosz tów na po zio mie 70%. Prze mysł

roz wi jał się mi mo kry zy su. Tech no lo gia so lar na mo że być wy ko -

rzy sty wa na w kra jach roz wi ja ją cych się, da jąc moż li wość zde cen -

tra li zo wa ne go wy twa rza nia ener gii po do stęp nej ce nie. Sek tor mo -

że stwo rzyć miej sca pra cy, w za stęp stwie tych, któ re są li kwi do wa -

ne w tra dy cyj nych sek to rach go spo dar ki. 

Ko mi sja Eu ro pej ska ma mak sy mal nie 15 mie się cy na zba da nie

skar gi an ty dum pin go wej, nie mniej nie za leż nie od tej spra wy kon -

ku ren cyj ność eu ro pej skie go sek to ra źró deł od na wial nych mia ła

być przed mio tem prac Ko mi sji. Zwięk sze nie środ ków na in no wa -

cje i opra co wa nie pla nu ba dań, to nie któ re z na rzę dzi zwięk sze nia

kon ku ren cyj no ści sek to ra. Wy zwa nia w tym za kre sie po zo sta ną

nie zmien ne, nie za leż nie od te go, ja kie roz strzy gnię cie za pad nie

w związ ku ze skar gą EU Pro Sun.

Źró dło – Eu re lec tric Da ily News, 18.09.2012 ro ku



1. Wpro wa dze nie 

Co raz trud niej sze do speł nie nia wy ma ga nia w za kre sie ochro ny
śro do wi ska oraz za ostrzo na kon ku ren cja na ryn ku ener gii sta wia ją
po waż ne wy zwa nia za rów no przed fir ma mi pro du ku ją cy mi ko tły
ener ge tycz ne jak i użyt ku ją cy mi je elek trow nia mi oraz elek tro cie -
płow nia mi. Wy zwa nia te prze kła da ją się bez po śred nio na roz wią -
za nia kon struk cyj ne i eks plo ata cję ko tłów.

W Pol sce te wy zwa nia po ja wi ły się prak tycz nie do pie ro po
zmia nie ustro ju, stop nio wo osią ga jąc stan po dob ny jak w po zo sta -
łych kra jach Unii Eu ro pej skiej. Ak tu al nie obo wią zu je Roz po rzą -
dze nie [1], bę dą ce prze nie sie niem na grunt kra jo wy dy rek ty wy [2],
wg któ re go po ro ku 2015 ko tły o mo cy wyż szej od 500 MWt bę dą
mu sia ły uzy ski wać stę że nia NO x2001. Jed nak dla ko tłów mniej -
szych ogra ni cze nie to jest sto sun ko wo ła god ne, na po zio mie
NO x500÷600. Stę że nia emi sji SOx do ce lo wo ma ją wy no sić
SO x400, a stan dar dy dla py łu P50÷100.

W lip cu 2010 r. Par la ment Eu ro pej ski za apro bo wał Dy rek ty wę
o Emi sjach Prze my sło wych (IED – In du strial Emis sions Di rec ti -
ve). Wpraw dzie uwzględ nio ne w niej zo sta ły po stu la ty nie któ rych
państw człon kow skich, w tym Pol ski, wy dłu ża ją ce okre sy przej -
ścio we do czerw ca 2020 ro ku dla du żych in sta la cji spa la nia, jak
np. elek trow ni wę glo wych, ale ge ne ral nie stan dar dy emi syj ne ule -
gły w IED dal sze mu za ostrze niu (np. do P20, SO x200 i NO x200
przy za ło że niu, że moc jed no stek pra cu ją cych na jed no źró dło emi -
sji – w tym przy pad ku ko min, się su mu je). Po nad to bę dzie wy ma -
ga ne speł nie nie wy ma gań BREF (BAT Re fe ren ce Do cu ments
– do ku men tów re fe ren cyj nych naj lep szych do stęp nych tech nik).
Mo że to spo wo do wać dra stycz ne za ostrze nie ogra ni czeń emi syj -
nych.

Re gu la cje UE w za kre sie emi sji na pew no bę dą da lej za ostrza ne
i roz sze rza ne na wię cej sub stan cji. Wkrót ce po ja wią się li mi ty emi -
sji rtę ci, a ogra ni cze nia w za kre sie czą stek sta łych zo sta ną za -
ostrzo ne przez wpro wa dze nie prze pi sów dla emi sji py łów drob -
nych – PM10 i PM2,5.

Czyn ni kiem, któ ry na ewo lu cję roz wią zań w ob sza rze tech ni ki
ko tło wej bę dzie miał wpływ naj więk szy jest jed nak pod pi sa nie
przez Pol skę zo bo wią zań do ogra ni cze nia emi sji CO2. Po nie waż
jesz cze dłu go za sad ni cza część ener gii bę dzie w na szym kra ju wy -
twa rza na w opar ciu o spa la nie wę gla, w grę wcho dzą na stę pu ją ce
moż li wo ści miesz czą ce się w za kre sie tech ni ki ko tło wej:
• pod wyż sze nie spraw no ści ko tłów, 
• bu do wa ko tłów umoż li wia ją cych pod wyż sze nie spraw no ści

obie gu si łow ni, 
• spa la nie lub współ spa la nie bio ma sy, 
• za stę po wa nie (cał ko wi te lub czę ścio we) wę gla ga zem ziem -

nym,

• bu do wa ko tłów przy sto so wa nych do spa la nia w wa run kach
eli mi na cji azo tu ze spa lin.
Wy zwa nia opi sa ne po wy żej prze kła da ją się w spo sób wi docz ny

na roz wią za nia kon struk cyj ne ko tłów, za rów no mo der ni zo wa nych
jak i no wo bu do wa nych i pro jek to wa nych. Po ni żej omó wio no naj -
waż niej sze kie run ki dal sze go roz wo ju ko tłów py ło wych sta no wią -
cych w Pol sce pod sta wę sys te mu ener ge tycz ne go. 

2. Zwięk sze nie spraw no ści ko tłów
Współ cze sne ko tły ener ge tycz ne cha rak te ry zu ją się sto sun ko wo

wy so ką spraw no ścią prze kra cza ją cą na ogół 90% (w od nie sie niu
do war to ści opa ło wej). Po nie waż stra ty nie cał ko wi te go i nie zu peł -
ne go spa la nia są nie wiel kie i naj czę ściej nie prze kra cza ją łącz -
nie 2%, dal sze istot ne zwięk sze nie spraw no ści jest moż li we je dy -
nie po przez ogra ni cze nie stra ty wy lo to wej. Kon struk cyj nie moż na
zmniej szyć dwie wiel ko ści wpły wa ją ce na stra tę wy lo to wą: tem -
pe ra tu rę spa lin wy lo to wych (tsw) i sto su nek nad mia ru po wie trza
(λsw). Wiel kość ∆tsw 1%, któ ra za pew nia zmia nę stra ty wy lo to wej
o 1 punkt %, ro śnie w mia rę zmniej sza nia λsw – dla ty po we go wę -
gla ka mien ne go przy λsw = 1,2 war tość ∆tsw 1% ≅ 22 K, na to miast
przy λsw = 2,0 ∆tsw 1% ≅ 14 K.

2.1. Ob ni że nie tem pe ra tu ry spa lin wy lo to wych
Trze ba tu roz wa żyć dwa przy pad ki: 

• ko cioł bez do dat ko we go ukła du od zy sku cie pła – ostat nią po -
wierzch nią jest pod grze wacz po wie trza (na ogół re ge ne ra cyj -
ny – ROPP), 

• blok ener ge tycz ny wy po sa żo ny w roz bu do wa ny układ od zy -
sku cie pła spa lin za ROPP lub ko cioł kon den sa cyj ny, w któ -
rym spa li ny są schła dza ne po ni żej punk tu ro sy. 
W pierw szym z wy mie nio nych przy pad ków cho dzi na ogół

o mo der ni za cję ko tłów ist nie ją cych. Ob ni że nie tsw moż na tu uzy -
skać po przez: 
• roz bu do wę (lub prze bu do wę) kon wek cyj nych po wierzch ni

ci śnie nio wych,
• roz bu do wę (lub prze bu do wę) pod grze wa cza po wie trza,
• za sto so wa nie (lub mo dy fi ka cję ist nie ją ce go) sys te mu oczysz -

cza nia po wierzch ni ogrze wal nych z za nie czysz czeń po pio ło -
wych.
Na ogół kon struk tor przy mo der ni za cji ma do dys po zy cji sto sun -

ko wo ma ło wol nej prze strze ni w ka na łach spa lin, co zmu sza
do wy mia ny ist nie ją cych po wierzch ni na no we, o więk szej in ten -
syw no ści wy mia ny cie pła. W ostat nich la tach po ja wi ły się no we
roz wią za nia po wierzch ni kon wek cyj nych o więk szej efek tyw no ści
ciepl nej i mniej szych kosz tach utrzy ma nia [3]. Opra co wa no i zba -
da no w wa run kach rze czy wi ste go ko tła po wierzch nie kon wek cyj -
ne od por ne na za nie czysz cze nie i ero zję po pio ło wą – rys. 1 [4].
Mo der ni za cje ko tłów, po przez wy ko rzy sta nie ta kich po wierzch ni,
pro wa dzą do ob ni że nia stra ty wy lo to wej da jąc w re zul ta cie po pra -
wę spraw no ści ko tła oraz ob ni że nie emi sji sub stan cji szko dli wych.
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1 W ni niej szym opra co wa niu za sto so wa no dla uprosz cze nia za pis stę żeń wg na stę pu -
ją cej re gu ły: NOx po ni żej 200mg/m3

n ja ko NO2 przy 6% O2 w spa li nach su chych =
NO x200. Ana lo gicz nie uży to ozna cze nia ty pu SO x400 i P100. 



Do dat ko wym efek tem mo że być zmniej sze nie ob ję to ści zaj mo wa -
nej przez pę czek w sto sun ku do wy mien ni ka z rur gład kich prze -
ka zu ją ce go ten sam stru mień cie pła. Od zy ska na prze strzeń w ka -
na le kon wek cyj nym ko tła mo że w pew nych przy pad kach być wy -
ko rzy sta na do zlo ka li zo wa nia ka ta li za to ra SCR. 

Znacz ny po stęp na stą pił tak że w dzie dzi nie re ge ne ra cyj nych ob -
ro to wych pod grze wa czy po wie trza (ROPP). Po ja wi ły się no we
efek tyw ne wy peł nie nia, zwięk sza ją ce sku tecz ność te go ty pu wy -
mien ni ków [5]. Po nad to pro wa dzo ne są pra ce nad cią głym po mia -
rem tem pe ra tur wy peł nień ROPP, umoż li wia ją cym pro wa dze nie
ko tła bez prze kro cze nia punk tu ro sy przy ni skiej tsw. 

Szcze gól nie w przy pad ku blo ków na wę giel bru nat ny znacz ny
po ten cjał po pra wy spraw no ści ist nie je we wpro wa dze niu su sze nia
pa li wa cie płem od pa do wym od wil got no ści ok. 50% do kil ku na stu
pro cent. Ak tu al nie ba da nych jest tu kil ka me tod su sze nia [6, 7, 8].

Za stą pie nie do tych czas po wszech ne go su sze nia wę gla w mły -
nach za po mo cą spa lin po bie ra nych z gór nej czę ści pa le ni ska pro -
ce sa mi su sze nia wstęp ne go da je znacz ne efek ty spraw no ścio we.
Jed no cze śnie za miast bez po śred nie go po da wa nia wę gla do pa le ni -
ska po ja wia się układ z po śred nim za sob ni kiem. Nie wy stę pu je też
tło czą ce dzia ła nie mły nów wen ty la to ro wych, a pył z za sob ni ka po -
śred nie go jest trans por to wa ny go rą cym po wie trzem, po dob nie jak
w przy pad ku ukła dów na wę giel ka mien ny. Przy su sze niu ca łe go
stru mie nia pa li wa przy rost spraw no ści blo ku mo że się gać 5 p. %,
jed nak ta ka tech no lo gia mo że ro dzić pro ble my pod czas spa la nia
(wy so kie tem pe ra tu ry w pa le ni sku i ry zy ko żuż lo wa nia).

Dru gi z wy mie nio nych wy żej spo so bów po pra wy spraw no ści
re ali zu ją roz ma ite sys te my od zy sku cie pła spa lin. W ko tłach wy -
po sa żo nych w sys tem od pro wa dza nia spa lin przez chłod nię ko mi -
no wą, lub mo kry ko min, ist nie je moż li wość schło dze nia spa lin
do tem pe ra tu ry znacz nie niż szej, niż w kla sycz nych roz wią za -
niach z ty po wym ko mi nem [5]. Ja ko przy kład moż na po ka zać
układ PO WE RI SE za sto so wa ny w ko tle nad kry tycz nym PKE

El. Ła gi sza [9] – rys. 2. Ukła dy te go ro dza ju po zwa la ją uzy skać
spraw ność ko tła (któ ry w tym mo men cie bi lan so wo koń czy się
za schła dza czem spa lin) wyż szą od 95% i od po wied nio ni ską emi -
sję CO2. Od zy ska ne cie pło słu ży do wstęp ne go pod grze wa nia po -
wie trza i kon den sa tu. 

W przy pad ku, gdy ni sko tem pe ra tu ro wa część cią gu spa li no we -
go za ko tłem za wie ra schła dzacz spa lin, któ ry po zwa la na ob ni że -
nie ich tem pe ra tu ry do po zio mu nie do stęp ne go dla kon wen cjo nal -
nych pod grze wa czy po wie trza, pro blem za pew nie nia moż li wie
naj niż szej war to ści tem pe ra tu ry spa lin wy lo to wych tra ci na zna -
cze niu. Moż na wów czas, bez szko dy dla spraw no ści blo ku, przyj -
mo wać na ty le wy so ką tem pe ra tu rę spa lin za ko tło wym pod grze -
wa czem po wie trza, aby nie wy stę po wa ły za gro że nia zwią za ne
z prze kro cze niem punk tu ro sy w je go ele men tach. W schła dza -
czach spa lin nie do pro wa dza się jed nak do kon den sa cji, co po zwa -
la unik nąć roz bu do wa ne go ukła du neu tra li za cji i od pro wa dza nia
ście ków z wy mien ni ka. 

W ko tłach ener ge tycz nych na ogół nie prak ty ku je się ob ni ża nia
tem pe ra tu ry spa lin po ni żej punk tu ro sy. Stop nio wo jed nak co raz
czę ściej tech ni ka kon den sa cyj na za czy na wkra czać rów nież
do ener ge ty ki. Po wo dem jest moż li wość uzy ska nia nie zwy kle du -
żej spraw no ści ko tła, co przy wy so kich ce nach pa li wa i po zwo leń
na emi sję CO2 sta je się opła cal ne, mi mo znacz nych kosz tów in we -
sty cyj nych zwią za nych z ko niecz no ścią za sto so wa nia na od cin ku
kon den sa cyj nym ma te ria łów od por nych na ko ro zję oraz od pro -
wa dza nia ście ków. Ist nie je też moż li wość wy ko rzy sta nia kon den -
sa cji do usu wa nia ze spa lin py łu i nie któ rych za nie czysz czeń ga -
zo wych, a na wet me ta li cięż kich [5, 10, 11]. Do wo dem na to, że
tech ni ka kon den sa cyj na na da je się tak że dla ko tłów na pa li wa sta -
łe są nie miec kie i skan dy naw skie roz wią za nia ko tłów na bio ma sę
[12, 13]. Po ja wia ją się też pró by włą cze nia w ni sko tem pe ra tu ro -
wą część ko tła ukła dów ORC (obieg Ran ki na na czyn ni ku or ga -
nicz nym) [14].

W blo kach ze ro emi syj nych kon den sa cja spa lin, oprócz efek tu
spraw no ścio we go, jest też wy ma ga na ze wzglę du na ko niecz ność
usu nię cia wo dy ze spa lin przed pro ce sem wy chwy tu CO2 [15].
Przy kład ta kie go roz wią za nia po ka zu je rys. 5, gdzie pod po zy cją
„se pa ra cja H2O” kry je się dwu stop nio wy sys tem skła da ją cy się
z ty po we go kon den sa to ra spa lin oraz ukła du de hy dra ta cji za po -
mo cą gli ko lu trie ty le no we go. 

2.2. Zmniej sze nie sto sun ku nad mia ru po wie trza
λk w pa le ni sku

No wo cze sne tech ni ki ni sko emi syj ne go spa la nia umoż li wia ją
pro wa dze nie spa la nia w ko tłach py ło wych z nie zwy kle ma ły mi
nad mia ra mi po wie trza. Spo ty ka się ko tły, jak np. zmo der ni zo wa ne
jed nost ki w El. Po ła niec [16], w któ rych udział O2 w spa li nach
za pod grze wa czem wo dy wy no si ok. 2÷2,5 %, cze mu od po wia da
sto su nek nad mia ru na wy lo cie z ko mo ry pa le ni sko wej na po zio mie
λk = 1,07÷1,1. Da je to, oprócz ogra ni cze nia emi sji NOx wy raź ny
efekt spraw no ścio wy. Dla te go ta ki spo sób pro wa dze nia spa la nia
bę dzie się co raz bar dziej sta wał stan dar dem. 

3. Bu do wa ko tłów umoż li wia ją cych
pod wyż sze nie spraw no ści obie gu si łow ni 

Pod sta wo wym spo so bem zwięk sza nia spraw no ści obie gu si łow -
ni jest pod wyż sza nie pa ra me trów pa ry do war to ści wyż szych
od punk tu kry tycz ne go. 

W kon struk cji ekra nów ko tłów nad kry tycz nych kon ku ru ją ze so -
bą 2 kon cep cje: ekra ny z rur gład kich spi ral nie opa su ją cych ko -
mo rę pa le ni sko wą, co na rzu ca ko niecz ność sto so wa nia pręd ko ści
ma so wych w gra ni cach 2000÷2500 kg/m2s i ekra ny z pio no wych
rur z oże bro wa niem we wnętrz nym (tzw. ry flo wa nych) umoż li -
wia ją cych pra cę przy sto sun ko wo ma łych pręd ko ściach ma so -
wych, na po zio mie 1000 kg/m2s). Cho ciaż obec nie znacz nie wię -
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Rys. 1. Sy mu lo wa ne oże bro wa nie dia go nal ne
pod czas ba dań moż li wo ści sa mo oczysz cza nia
z osa dów po pio ło wych

Rys. 2. Sche mat i pod sta wo we pa ra me try ukła du od zy sku cie pła spa lin w ko tle
nad kry tycz nym PKE El. Ła gi sza – da ne wg [9]



cej jest ko tłów z ekra nem spi ral nym, to z cza sem licz ba jed no stek
z ekra na mi z rur ry flo wa nych bę dzie ro sła, po nie waż ma ją one nie -
za prze czal ne za le ty. 

Wa run kiem uzy ska nia wy so kiej spraw no ści obie gu jest sto so wa -
nie jak naj wyż szych ci śnień i tem pe ra tur pa ry. Dla te go osią gal ne
spraw no ści za le żą w głów nej mie rze od po stę pów in ży nie rii ma te -
ria ło wej, któ rych efek tem są sto py o co raz wyż szych do pusz czal -
nych pa ra me trach pra cy. Aby umoż li wić pod no sze nie spraw no ści
blo ków na wet do po zio mu 50+, ko niecz ne sta ły się ba da nia no -
wych ma te ria łów na prze grze wa cze, umoż li wia ją cych pro duk cję
pa ry o tem pe ra tu rze 700–720°C i ci śnie niu 35 MPa. W Eu ro pie ta -
kie ba da nia pro wa dzo no w ra mach pro jek tu AD 700 [17], uzy sku -
jąc na ty le do bre wy ni ki, że w naj bliż szych la tach prze wi du je się
wpro wa dze nie do eks plo ata cji blo ków na ta kie pa ra me try [18]. Po -
ko na niem ko lej nej ba rie ry tech no lo gicz nej jest to, że po raz pierw -
szy do bu do wy prze grze wa czy nie bę dą uży wa ne sta le, lecz sto py
ni klu o nie wiel kiej za war to ści że la za – rys. 3. 

Im więk sze lo kal ne prze kro cze nia tem pe ra tur me ta lu prze grze -
wa czy w sto sun ku do war to ści śred niej, tym mniej szy sta je się
efekt wpro wa dze nia nie zwy kle dro gich no wych ma te ria łów. Dla -
te go w przy szło ści stan dar dem bę dzie mo ni to ring nie rów no mier -
no ści roz kła dów tem pe ra tur me ta lu prze grze wa czy pa ry pier wot -
nej i wtór nej, któ ry umoż li wia zbli że nie śred niej tem pe ra tu ry pa ry
za stop nia mi prze grze wa czy do do pusz czal nych tem pe ra tur pra cy
ma te ria łów (a więc po zwa la w mak sy mal nym stop niu wy ko rzy stać
po ten cjał pod wyż sza nia spraw no ści blo ku). Przy dat ne mo gą też
się w tym ce lu oka zać no wo cze sne ukła dy dia gno stycz ne [21],
w tym pi ro me try aku stycz ne, wcho dzą ce co raz czę ściej w skład
sys te mów SNCR [22]. 

Dla pro jek tan tów ko tły na nad kry tycz ne pa ra me try pa ry stwa rza -
ją sze reg pro ble mów. Przy kła dem mo gą być trud no ści z pra wi dło -
wym ob li cze niem wni ka nia cie pła, bę dą ce kon se kwen cją sil nej
zmien no ści wła ści wo ści wo dy, szcze gól nie na tzw. li nii pseu do kry -
tycz nej, od po wia da ją cej mak sy mal nym war to ściom cie pła wła ści -
we go. Eks tre mal ne wa run ki pra cy ele men tów ci śnie nio wych po -
wo du ją więk sze niż w ko tłach pod kry tycz nych za gro że nie ko ro zją,
a tak że od war stwia nie tlen ków (eks fo lia cja) z we wnętrz nej po -
wierzch ni rur prze grze wa czy, co pro wa dzi do po wsta wa nia za to rów
w wę żow ni cach oraz ero zji ele men tów tur bin. Mi mo nie wąt pli -
wych po stę pów me ta lur gii, wie dza w za kre sie wła ści wo ści sta li ko -
tło wych na dal jest nie peł na, cze go re zul ta tem są nie zwy kle kosz -
tow ne awa rie ko tłów wy po sa żo nych w ekra ny ze sta li T24 [23].

Cho ciaż nie któ re fir my wy bie ra ją na dal dwu cią go we syl wet ki
ko tłów [24], [25], ko rzyst niej sze, przy naj mniej w pol skich wa run -
kach (brak za gro że nia sej smicz ne go) są kon struk cje wie żo we, za -
pew nia ją ce naj bar dziej jed no rod ne po la tem pe ra tur i stę żeń skład -
ni ków spa lin na do pły wie do prze grze wa czy. 

Mi mo licz nych trud no ści ewo lu cja wiel kich ko tłów ener ge tycz -
nych z pa le ni skiem py ło wym w kie run ku co raz wyż szych pa ra me -
trów pa ry jest nie unik nio na. Przy wy mo gu se pa ra cji CO2, jest to
kie ru nek ko niecz ny dla za pew nie nia spraw no ści obie gu na po zio -
mie zbli żo nym do 40%.

4. Współ spa la nie bio ma sy
Za li cze nie pa liw bio ma so wych do nie po wo du ją cych emi sji CO2

sta ło się po wo dem co raz częst sze go ich spa la nia w ener ge ty ce.
Co raz czę ściej po ja wia ją się też pro po zy cje ter micz ne go uniesz ko -
dli wia na od pa dów, bę dą cych przy naj mniej w czę ści bio ma są,
przy wy ko rzy sta niu ko tłów ener ge tycz nych. 

W po cząt ko wym okre sie po wpro wa dze niu no wych prze pi sów
prak tycz nie je dy nym spo so bem uty li za cji bio pa liw w ko tłach py -
ło wych by ło ich współ mie le nie, a na stęp nie współ spa la nie z wę -
glem. Jed nak ze wzglę du na wy raź ny spa dek wy daj no ści mły nów
przy współ mie le niu jest to moż li we do re ali za cji tyl ko przy nie -
wiel kim udzia le bio ma sy. 

Dal szy roz wój tech no lo gii spa la nia bio ma sy w ko tłach py ło -
wych bę dzie pro wa dził w na stę pu ją cych kie run kach: 
• ko tły spa la ją ce wy łącz nie bio ma sę, z od po wied ni mi ukła da mi

przy go to wa nia pa li wa i pal ni ka mi, 
• osob ne mie le nie bio ma sy i wpro wa dza nie jej do ko tła przez

wy dzie lo ne pal ni ki przy jed no cze snym spa la niu wę gla w kla -
sycz nym ukła dzie mły no wo -pa le ni sko wym, 

• do łą cze nie wstęp nej zga zo war ki lub przed pa le ni ska wpro wa -
dza ją ce go do ko tła py ło we go gaz pal ny lub go rą ce spa li ny, 

• pa le ni ska hy bry do we – np. z rusz tem umiesz czo nym pod pa -
le ni skiem ko tła py ło we go – rys. 4 [26, 27] lub ze sta cjo nar ną
war stwą flu idal ną w le ju żuż lo wym [5]. 
Wy bór opty mal ne go sys te mu za le żał bę dzie głów nie od sy tu acji

na ryn ku bio pa liw oraz od przy szłych wy ma gań le gi sla cyj nych.
Np. za li cze nie do „zie lo nej ener gii” wy łącz nie bio mas ty pu agro
po sta wi ło by w uprzy wi le jo wa nej po zy cji przed pa le ni ska i ukła dy
hy bry do we. Na to miast do pusz cze nie bio mas ta ry fi ko wa nych,
o wła ści wo ściach prze mia ło wych zbli żo nych do wę gla, po zwo li ło -
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Rys. 4. Pa le ni sko py ło we z rusz tem do spa la nia bio ma sy [27]

Rys. 3. Przy kła do wy skład i wy trzy ma łość na peł za nie sto pów ni klo wych na prze -
grze wa cze [19, 20]



by w wie lu przy pad kach za stą pić wę giel bio ma są w ist nie ją cych
ko tłach. 

Co raz czę ściej bę dą się w ener ge ty ce po ja wia ły bio ma sy o nie -
ko rzyst nym skła dzie, jak np. sło ma zbóż czy rze pa ku oraz roz ma -
ite tra wy, a na wet osa dy ście ko we, in ten sy fi ku ją ce za nie czysz cze -
nie po wierzch ni ogrze wal nych oraz żuż lo wa nie. Do dat ko wym
pro ble mem jest na si le nie ko ro zji, za rów no wy so ko - jak i ni sko -
tem pe ra tu ro wej. 

Roz wią za nie opi sa nych pro ble mów le ży za rów no po stro nie
kon struk cyj nej pa le nisk i przed pa le nisk, ich tech no lo gii pra cy
(zga zo wa nie lub spa la nie) oraz od po wied niej mo dy fi ka cji skła du
po pio łu po przez za sto so wa nie od po wied nio do bra nych ad dy ty -
wów wią żą cych wspo mnia ne pier wiast ki w sub stan cje o wyż szej
tem pe ra tu rze top nie nia, mniej szej ko ro zyj no ści i mniej za nie -
czysz cza ją ce. Do bre wy ni ki uzy ska no do da jąc w cza sie pro ce su
spa la nia ka olin. Oka zu je się, że w je go obec no ści po wsta ją związ -
ki gli no krze mia no we o tem pe ra tu rze top nie nia po wy żej 1500°C.
Ule ga ją wów czas wy eli mi no wa niu re ak cje w fa zie cie kłej i szyb -
kość ko ro zji wy so ko tem pe ra tu ro wej znacz nie spa da [28, 29]. Ma -
le je rów nież skłon ność do spie ka nia się osa dów po pio ło wych
na po wierzch niach ogrze wal nych. Wa dą ka oli nu jest jed nak sto -
sun ko wo ma ła (5÷10 m2/g) po wierzch nia wła ści wa. Dla te go pro -
wa dzo ne są pró by za sto so wa nia za miast ka oli nu ha lo izy tu. Ha lo -
izyt jest ko pa li ną z gru py ka oli ni tów i od zna cza się du żą po -
wierzch nią wła ści wą (ok. 70÷85 m2/g) i wy so ką zdol no ścią wią -
za nia po ta su, so du i in nych pier wiast ków oraz jo nów. Wy ni ki do -
tych cza so wych prób są bar dzo obie cu ją ce. Do da tek ha lo izy tu
w przy pad ku kil ku ro dza jów bio ma sy po wo do wał pod nie sie nie
tem pe ra tu ry mięk nie nia po pio łu do tem pe ra tur ty po wych dla wę -
gla [30], co ozna cza, że żuż lo wa nie po wierzch ni ogrze wal nych,
a tym sa mym i ko ro zja chlo ro wa, mo że ulec znacz ne mu ogra ni -
cze niu.

5. Za stę po wa nie (cał ko wi te
lub czę ścio we) wę gla ga zem ziem nym
Stru mień emi sji CO2 z ko tła opa la ne go ga zem ziem nym jest

znacz nie mniej szy od stru mie nia emi to wa ne go przez ko cioł wę -
glo wy. Wy ni ka to ze skła du che micz ne go obu pa liw oraz z wyż szej
spraw no ści i mniej szych mo cy po trzeb wła snych blo ku. 

Z punk tu wi dze nia tech ni ki ko tło wej, za rów no przy prze rób ce
ist nie ją cych jed no stek jak i bu do wie no wych, gaz ziem ny ma ja ko
pa li wo sa me za le ty. Je dy ną wa dą jest je go koszt. Jed nak w mia rę
wzro stu ce ny po zwo leń na emi sję CO2, współ spa la nie lub cał ko wi -
te przej ście na gaz ziem ny sta nie się co raz bar dziej opła cal ne tak -
że w Pol sce. Szcze gól ne miej sce ma ją tu wy so ko spraw ne ukła dy
pa ro wo -ga zo we. Je że li pró by po zy ska nia ta nie go ga zu łup ko we go
za koń czą się suk ce sem, licz ba ko tłów py ło wych prze bu do wy wa -
nych na opa la nie ga zem na pew no wzro śnie. 

Po wyż sze stwier dze nia nie ozna cza ją, że prze bu do wa ko tłów
py ło wych na gaz ziem ny nie nie sie z so bą żad nych pro ble mów.
Przy kła dem mo że być skłon ność ko tłów opa la nych ga zem do ge -
ne ra cji drgań, któ rej ko tły na pa li wa sta łe ra czej nie ma ją. Jed nak
ist nie ją od po wied nie tech ni ki opa no wa nia te go zja wi ska [5]. 

6. Bu do wa ko tłów przy sto so wa nych
do spa la nia w wa run kach eli mi na cji

azo tu ze spa lin
Aby uła twić od dzie le nie CO2 od spa lin po ja wi ła się pro po zy cja

spa la nia pa liw sta łych w utle nia czu po zba wio nym azo tu (Oxy fu -
el). Jest to waż ny krok w roz wo ju tech ni ki ko tło wej, po rów ny wal -
ny do wcze śniej sze go wpro wa dze nia ko tłów py ło wych, czy póź -
niej spa la nia flu idal ne go. Dla utrzy ma nia tem pe ra tu ry w pa le ni sku
na po zio mie zbli żo nym do wy stę pu ją ce go w ak tu al nie eks plo ato -
wa nych ko tłach ko niecz na jest re cyr ku la cja ok. 50÷70% spa lin

wy lo to wych (rys. 5). Po wy dzie le niu wo dy spa li ny opusz cza ją ce
ko cioł za wie ra ją ok. 90% CO2. Resz tę sta no wi nad mia ro wy tlen
oraz nie wiel kie ilo ści N2, Ar oraz SOx i NOx, któ re jed nak zna czą -
co utrud nia ją póź niej sze skra pla nie spa lin [31].

W sto sun ku do ko tłów kla sycz nych pro ces Oxy fu el wno si sze -
reg zmian. Nie jest np. moż li we sto so wa nie re ge ne ra cyj nych pod -
grze wa czy po wie trza, z uwa gi na prze ciek tle nu do spa lin. Wy so -
ki udział wo dy w spa li nach pod no si punkt ro sy, co wpły wa za rów -
no na tem pe ra tu ry czyn ni ka su szą ce go (któ rym nie jest po wie trze
tyl ko spa li ny) za mły na mi, jak i na pra cę elek tro fil tra. Osob ny
pro blem sta no wi re gu la cja ste chio me trii spa la nia, po nie waż
udział O2 w pa le ni sku jest tak że funk cją stru mie nia spa lin re cyr -
ku lo wa nych dla uzy ska nia wła ści wej tem pe ra tu ry pło mie nia.
W efek cie udzia ły nad mia ro we go tle nu w spa li nach wy lo to wych
są wyż sze niż w ukła dzie kla sycz nym. Nie ty po wy skład spa lin po -
wo du je, że cho ciaż stru mie nie emi sji NOx i SOx są niż sze niż
przy pra cy na po wie trzu, to stę że nia tych sub stan cji są w Oxy fu el
znacz nie wyż sze.

Kon struk cja sa me go ko tła nie róż ni się ja ko ścio wo od roz wią zań
kla sycz nych, in ne bę dą na to miast pro por cje geo me trycz ne
(o ok. 30% mniej sze prze kro je czę ści kon wek cyj nej [31]). In ny
prze bieg spa la nia i wy raź nie wyż sza emi syj ność spa lin mo gą też
na rzu cić in ną geo me trię ko mo ry pa le ni sko wej. Ist nie ją też ana li zy
wy ka zu ją ce, że moż li wa jest prze bu do wa ist nie ją cych ko tłów py -
ło wych na spa la nie z eli mi na cją azo tu – [32]. 

Mi mo licz nych prac np. [33, 34] wie le pro ce sów za cho dzą cych
w ko tłach sys te mu Oxy fu el wy ma ga jesz cze zba da nia. Przy kła dem
mo gą być: pier wot na re duk cja NOx, zja wi ska ko ro zyj ne, żuż lo wa -
nie i za nie czysz cze nie po wierzch ni. Ko rzyst ne by ło by pro wa dze -
nie pro ce su przy mniej szej re cyr ku la cji spa lin, co jed nak pro wa dzi
do pod wyż sze nia tem pe ra tur w pa le ni sku i wzro stu zwią za nych
z tym za gro żeń. Wie le szcze gó łów kon struk cyj nych (np. usy tu -
owa nie in sta la cji od siar cza nia, od py la nia i SCR) za le ży po nad to
od wy ma gań ukła du se pa ra cji CO2. 

7. Ogra ni cze nie emi sji tlen ków azo tu
7.1. Me to dy pier wot ne 

Wg do tych cza so wych do świad czeń [35, 36, 37, 31, 38] naj niż -
sze emi sje osią ga ne obec nie trwa le przy wy ko rzy sta niu je dy nie
me tod pier wot nych, są w du żych ko tłach py ło wych na po zio mie
NO x150÷250. War to przy tym pod kre ślić bar dzo zna czą ce osią -
gnię cia kra jo we w tej dzie dzi nie. 

Z na tu ry pro ce sów za cho dzą cych w ko mo rach pa le ni sko wych
ko tłów wy ni ka, że me to dy pier wot ne zmniej sza ją emi sję w wy ni -
kuŁ
• kon tro lo wa ne go róż ni co wa nia ste chio me trii spa la nia, 
• in ten sy fi ka cji tur bu len cji uła twia ją cej kon takt sub stra tów

i zmniej sza ją cej lo kal ne od chy le nia stę żeń i tem pe ra tur
od war to ści wy ma ga nej w da nym ob sza rze pa le ni ska. 
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Rys. 5. Sche mat pro ce su Oxy fu el [31]



Ce le te mo gą być tech nicz nie re ali zo wa ne w róż ny spo sób. Naj -
lep sze wy ni ki osią gnię to do tąd w sys te mach spa la nia ze stop nio -
wa niem po wie trza i pa li wa w stru gach o zróż ni co wa nej kon cen tra -
cji (SZK). Układ ta ki mo że być sto so wa ny za rów no w ko tłach
z wi ro wy mi pal ni ka mi na ścien ny mi, jak i w pa le ni skach tan gen -
cjal nych [5, 39].

W chwi li obec nej je dy ny mi w Pol sce (i praw do po dob nie jed ny -
mi z nie licz nych w świe cie) ko tła mi speł nia ją cy mi za po mo cą me -
tod pier wot nych wy móg NO x200 są K4, K5 i K8 EP 650 El. Po ła -
niec SA (EL PO). 

Moż li wość osią ga nia ni skiej emi sji łą czy się z wy so ką sta bil no -
ścią pło mie nia, umoż li wia ją cą pra cę przy mi ni mum tech nicz nym
blo ku, ob ni żo nym do 88 MW [xl], tak że przy współ spa la niu z bio -
ma są do ok. 22% (udział ma so wy). Sche mat sys te mu SZK w ko tle
K4 EL PO po ka za no na rys. 6a. Zbli żo ne efek ty (NO x250) uzy ska -
no w ko tłach K4 i K6 El. Ryb nik SA (ER SA) [38]. Do dat ko wym
wy mo giem by ła ko niecz ność za pew nie nia współ spa la nia bio ma sy
bez jej po da wa nia przez mły ny. Wy ma ga ło to wpro wa dze nia sze -
re gu zmian kon struk cyj nych w ist nie ją cym ukła dzie pa le ni sko -
wym ko tła – rys. 6b.

Opi sa ne mo der ni za cje zre ali zo wa ne wg tech no lo gii SZK fir my
IPW Po lin do wo dzą, że ist nie je tech nicz na moż li wość uzy ski wa -
nia NO x200 przy spa la niu pol skich wę gli ka mien nych. Na le ży jed -
nak nad mie nić, że ko tły EL PO i ER SA ma ją re la tyw nie wy so kie
ko mo ry pa le ni sko we, co umoż li wia wpro wa dze nie roz bu do wa ne -
go stop nio wa nia po wie trza i pa li wa. Uzy ska nie ta kich sa mych re -
zul ta tów w ko tłach o in nej kon struk cji jest znacz nie trud niej sze
i wy ma ga dal szych ba dań. 

Moż li we jest rów nież osią gnię cie NO x200 w ko tłach wy po sa żo -
nych w no wo cze sne pal ni ki wi ro we usy tu owa ne na roż ni ko wo [41]
oraz w sys te mach opar tych na sil nym za wi ro wa niu spa lin u wy lo -
tu ko mo ry pa le ni sko wej wspo ma ga nym przez SNCR [42].
Pod pew ny mi wzglę da mi no wo cze sne me to dy pier wot ne zbli ża ją
się do tech ni ki FLOX (Fla me less Oxi da tion) [43]. 

Na le ży pod kre ślić, że pro blem nie ogra ni cza się je dy nie do uzy -
ska nia w spo sób trwa ły wy ma ga nej ni skiej emi sji tlen ków azo tu.
Ko niecz na jest tak że mi ni ma li za cja za gro żeń po wsta ją cych
przy zmie nio nym spo so bie eks plo ata cji ko tła, za rów no w sa mym
ko tle (np. wzrost nie rów no mier no ści roz kła dów tem pe ra tur
w prze grze wa czach pa ry, żuż lo wa nie i zwięk szo ne za nie czysz cze -
nie po wierzch ni ogrze wal nych, ko ro zja wy so ko tem pe ra tu ro wa),
jak i w urzą dze niach po moc ni czych (mły ny, se pa ra to ry, prze wo dy
mie sza ni ny py ło wo -po wietrz nej, wen ty la to ry mły no we, wen ty la -
to ry po wie trza). 

W przy szło ści stan dar dem sta ną się, ko rzyst ne dla od po wied niej
iden ty fi ka cji wa run ków pra cy pa le ni ska, ukła dy po mia ru kon cen -
tra cji py łu wę glo we go we wszyst kich prze wo dach łą czą cych mły -
ny z pal ni ka mi, co umoż li wia np. okre śle nie lo kal nych sto sun ków
nad mia ru po wie trza w pal ni kach [44]. Istot ne jest tak że za pew nie -
nie wła ści wej dy na mi ki ko tła. Naj trud niej szym do roz wią za nia
pro ble mem jest ogra ni cze nie do ak cep to wal ne go po zio mu wy so -
ko tem pe ra tu ro wej ko ro zji ekra nów [5].

7.2. Me to dy wtór ne 
Do chwi li obec nej opra co wa no sze reg wtór nych me tod ogra ni -

cze nia stę że nia NOx w spa li nach ko tło wych. Naj bar dziej sku tecz -
na (po nad 90%) jest se lek tyw na re duk cja ka ta li tycz na (SCR), któ -
rej kosz ty, za rów no in we sty cyj ne jak i eks plo ata cyj ne są jed nak
sto sun ko wo wy so kie. Szcze gól nie trud no jest me to dy te go ty pu re -
ali zo wać w ra mach mo der ni za cji, po nie waż al bo na rzu ca ją sil ną
in ge ren cję w kon struk cję ko tła (High -dust SCR), al bo wy ma ga ją
znacz nej prze strze ni w cią gu spa lin po za ko tłem (Low -dust SCR,
Ta il -gas SCR) oraz pod grze wa nia spa lin do tem pe ra tu ry re ak cji.
Od dość daw na po ja wia ją się pró by [45] umiesz cze nia ka ta li za to -
ra w ROPP, co mia ło by wie le za let, ale do tąd nie uzy ska no ko mer -
cyj nych re zul ta tów. 

Me to dy nie ka ta li tycz ne (SNCR) re duk cji tlen ków azo tu w spa li -
nach o wy so kiej tem pe ra tu rze przy uży ciu amo nia ku lub mocz ni -
ka, tań sze in we sty cyj nie i eks plo ata cyj nie od ka ta li tycz nych, są
jed nak od nich mniej efek tyw ne. Dla te go wy stę pu ją je dy nie w po -
łą cze niu z me to da mi pier wot ny mi. Sku tecz ność SNCR jest wy so -
ka tyl ko w wą skim za kre sie tem pe ra tu ry i za le ży od uży te go czyn -
ni ka (amo niak – 800÷1000°C, mocz nik – 800÷1100°C), a tak że
od skła du spa lin – wie le sub stan cji dzia ła ka ta li tycz nie na prze -
miesz cza nie się okna tem pe ra tu ro we go w kie run ku niż szych tem -
pe ra tur. Wa dą pro ce su jest moż li wość po wsta nia in nych za nie -
czysz czeń – HCN, NO2, N2O, CO [46]. 

Ist nie je od mia na SNCR na zwa na RRI (Rich Re agent In jec tion),
któ ra po zwa la pro wa dzić re duk cję NOx w tem pe ra tu rach
1300÷1700°C ze sku tecz no ścią na po zio mie 80% [47]. Wa dą tej
me to dy jest ko niecz ność za pew nie nia bez tle no wych wa run ków
w ob sza rze re ak cji, co w peł nym za kre sie zmian pa liw i ob cią żeń
ko tła jest trud ne. Dla eks plo ata cji ko tła za rów no SCR jak i SNCR
mo gą stwa rzać roz ma ite pro ble my w po sta ci za nie czysz cze nia
i ko ro zji zwią za nej z obec no ścią siar cza nów amo nu oraz wzro stu
udzia łu SO3 w spa li nach. 

W ce lu ob ni że nia kosz tów i po pra wy pa ra me trów eks plo ata cyj -
nych pro wa dzi się pró by łą cze nia me tod ka ta li tycz nych z nie ka ta -
li tycz ny mi. Po wsta łe ukła dy hy bry do we po win ny zu ży wać mniej
re agen tów i za pew niać mniej sze stę że nie (prze ciek) NH3 w spa li -
nach za ko tłem. 

Od mien ną od po wyż szych me to dą wtór ną jest utle nia nie NO
do NO2, N2O3, N2O5 (NOy) a na stęp nie ich usu wa nie w mo krych,
su chych i pół su chych in sta la cjach od siar cza nia [48, 49]. Utle nia -
czem mo że być ozon lub H2O2 a tak że in ne sub stan cje. Pro duk ty
sorp cji NOy, głów nie Ca(NO3)2, prze cho dzą do ście ków z mo kre -
go od siar cza nia lub do su che go pro duk tu z in sta la cji od siar cza nia
pół su che go. Za le tą tej tech no lo gii jest jed no cze sne ogra ni cze nie
emi sji rtę ci. Ak tu al nie tech no lo gia ta jest w fa zie ba dań prze my sło -
wych. 

7.3. Przy szłość me tod ogra ni cza nia emi sji NOx
Pod sta wo we zna cze nie bę dzie tu mia ła wspo mnia na na wstę pie

Dy rek ty wa IED. Z jed nej stro ny wy dłu że nie okre sów przej ścio -
wych do czerw ca 2020 r. spo wo du je, że stra ci sens mo der ni za cja
nie któ rych star szych ko tłów dla ob ni że nia emi sji NOx, z dru giej
zaś po zo sta łe bę dą mu sia ły speł niać stan dard NO x200 tak że
przy za ło że niu, że moc jed no stek pra cu ją cych na jed no źró dło emi -
sji się su mu je. W chwi li obec nej trud no jest po wie dzieć, ja ki
wpływ na kra jo wą le gi sla cję bę dzie miał wy móg speł nie nia wy ma -
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Rys. 6. Sche ma ty ukła dów pa le ni sko wych re ali zu ją cych sys tem SZK IPW Po lin:
a) w ko tle K4 EL PO, b) w ko tle K4 ER SA



gań BREF. Mo że on jed nak spo wo do wać dra stycz ne za ostrze nie
ogra ni czeń emi syj nych. Np. je że li z BREF bę dzie wy ni ka ła ko -
niecz ność speł nie nia stan dar dów osią gal nych dla SCR, wszyst kie
po zo sta łe tech no lo gie ogra ni cze nia emi sji NOx bę dą zmu szo ne ta -
ki stan dard do trzy mać.

Bio rąc pod uwa gę, że ak tu al nie pro jek to wa ne ko tły bę dą pra co -
wa ły co naj mniej do ro ku 2040, na le ży się w cią gu te go okre su li -
czyć ze zna czą cym za ostrze niem wy ma gań w za kre sie emi sji NOx
tak że w sto sun ku do IED. Stąd pro jek ty mu szą prze wi dy wać moż -
li wość osią ga nia emi sji przy naj mniej na po zio mie NO x100. Tak
ni skie stę że nie bę dzie nie moż li we do osią gnię cia me to da mi pier -
wot ny mi nie tyl ko na wę glu ka mien nym, ale na wet na bru nat nym.
Dla te go na le ży uwzględ nić sto so wa nie ukła dów hy bry do wych, łą -
czą cych wy so ce sku tecz ne me to dy pier wot ne re duk cji NOx z wtór -
ny mi (SCR, SNCR, utle nia nie NO do NO2), któ re jed nak, z uwa gi
na ich trud ne do znacz ne go ob ni że nia kosz ty, po win ny być wy ko -
rzy sty wa ne do pie ro w za kre sie emi sji nie do stęp nym dla me tod
pier wot nych. 

Do dat ko we wy zwa nie stwo rzy ko niecz ność nie zwy kle do kład -
ne go oczysz cze nia spa lin ko tło wych przed ich wpro wa dze niem
do in sta la cji wy chwy tu CO2. Wy ma ga ne stę że nia NOx są tu na po -
zio mie NO x40, nie osią gal nym na wet dla SCR. Stąd w si łow ni po -
ja wią się no we tech no lo gie, np. ad sorp cja NO2 na ma te ria łach me -
zo po ro wa tych [l], któ re mo gą wpły nąć na roz wią za nia „kla sycz -
nych” me tod re duk cji. 

Osob nym za gad nie niem jest po stęp tech nicz ny ob ser wo wa ny
w ostat nich la tach za rów no w dzie dzi nie me tod pier wot nych jak
i wtór nych. Od su nię cie w cza sie przez IED ko niecz no ści speł nie -
nia NO x200 jest tu bar dzo ko rzyst ne, po nie waż ist nie je moż li -
wość, że w mię dzy cza sie po ja wią się roz wią za nia kon ku ren cyj ne,
za rów no ce no wo jak i pod wzglę dem tech nicz no -eks plo ata cyj -
nym, w sto sun ku do ofe ro wa nych obec nie. Jest wiel ce praw do po -
dob ne, że wspar cie przez ener ge ty kę pro wa dzo nych w tej dzie -
dzi nie ba dań da ło by od po wied nie efek ty w sto sun ko wo krót -
kim cza sie.

8. Pod su mo wa nie
1. Dal sza ewo lu cja ko tłów py ło wych jest zde ter mi no wa na w głów -

nej mie rze przez ko niecz ność ogra ni cze nia wpły wu wy ko rzy sta -
nia pa liw ko pal nych na śro do wi sko na tu ral ne. 

2. Ro sną ce za po trze bo wa nie kra ju na ener gię w po łą cze niu z wy -
łą cza niem z eks plo ata cji jed no stek star szych na rzu ca ko niecz -
ność bu do wy no wych ko tłów, rów nież na ci śnie nie nad kry tycz -
ne. Blo ki w nie wy po sa żo ne bę dą się cha rak te ry zo wa ły wyż szą
spraw no ścią obie gu, co przy czy ni się do zmniej sze nia zu ży cia
pa liw (a przy naj mniej po zwo li skom pen so wać stra tę zwią za ną
z po trze bą od dzie la nia i skła do wa nia CO2). Po ja wią się jed nak
no we za gro że nia, np. eks fo lia cja tlen ków z we wnętrz nych po -
wierzch ni rur prze grze wa czy.

3. Wy so kie tem pe ra tu ry w pa le ni sku po wo du ją, że wpro wa dze nie
blo ków 50+, o więk szym po ten cja le w za kre sie zmniej sza nia
emi sji CO2, wy ma ga ją cych tem pe ra tur pa ry na po zio mie 700°C,
bę dzie du żo ła twiej sze w opar ciu o ko tły py ło we niż flu idy za -
cyj ne. 

4. W ko tłach py ło wych co raz le piej uda je się roz wią zy wać pro -
blem spa la nia i współ spa la nia bio mas z wę glem. Osią ga ne są już
udzia ły ciepl ne bio pa liw na po zio mie 50%, a w bu do wie są ko -
tły opa la ne w ca ło ści bio ma są. 

5. Dal szy roz wój ko tłów py ło wych po wi nien po zwo lić na ich wy -
ko rzy sta nie w blo kach o prak tycz nie ze ro wej emi sji CO2. W sto -
sun ko wo krót kim cza sie po win ny się np. po ja wić ko mer cyj ne
roz wią za nia w tech ni ce Oxy fu el uła twia ją ce w istot ny spo sób
se pa ra cję CO2 ze spa lin. 

6. Naj więk szy efekt w za kre sie ogra ni cze nia emi sji CO2 da je po łą -
cze nie wy so kich pa ra me trów czyn ni ka ro bo cze go ze współ spa -

la niem bio ma sy. Jed nak bu do wa od po wied nich ko tłów na strę -
cza znacz ne trud no ści, po nie waż wy ma ga za pew nie nia wła ści -
wej trwa ło ści po wierzch ni ogrze wal nych przy sy ner gicz nym
od dzia ły wa niu wy so kich tem pe ra tur i nie ko rzyst ne go skła du
spa lin wpro wa dza ją ce go sil ne za gro że nie ko ro zją. 

7. Dą że nie do jak naj wyż szej spraw no ści ko tła (blo ku) na rzu ca
tak że ko niecz ność pra cy przy ni skiej tem pe ra tu rze spa lin wy lo -
to wych, a to stwa rza za gro że nia zwią za ne z wy kra pla niem się
ro sy ze spa lin. Roz wią za niem te go pro ble mu bę dzie bu do wa
umiesz czo nych za ko tłem sys te mów od zy sku cie pła, a tak że
tech ni ka kon den sa cyj na. 

8. Wpraw dzie na obec nym po zio mie wy ma gań eko lo gicz nych ko -
tły py ło we nie wy ma ga ją sto so wa nia wtór nych me tod ogra ni -
cze nia emi sji NOx, ale już przy li mi cie NO x200 ta kie in sta la cje
bę dą w więk szo ści ko tłów ko niecz ne. Gdy by po wpro wa dze niu
wy ma gań IED na stą pi ło dal sze ogra ni cze nie do pusz czal nych
emi sji tlen ków azo tu, np. do NO x100 lub po ni żej, prze wa gę
nad in ny mi me to da mi uzy ska ła by tech no lo gia SCR. 

9. Tak że w przy szło ści waż ny ob szar dzia łań bę dą sta no wi ły
przed się wzię cia pro wa dzą ce do zwięk sze nia efek tyw no ści
i trwa ło ści po wierzch ni ogrze wal nych. Kie run ki roz wo ju w tej
dzie dzi nie bę dą zmie rza ły do po pra wy cha rak te ry styk ciepl no -
-prze pły wo wych, a tak że do po lep sze nia wy trzy ma ło ścio wych
wa run ków pra cy po wierzch ni przy zmniej sze niu za gro żeń spo -
wo do wa nych ero zją po pio ło wą i ko ro zją. 
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