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• Na ja kim eta pie są pra ce nad Pra wem
ener ge tycz nym? W lip cu 2012 r. Ra da Mi ni -
strów uzna ła, że pro jekt po sel ski nie do ko nu je
pra wi dło wej im ple men ta cji dy rek tyw Par la -
men tu Eu ro pej skie go i Ra dy w spra wie pro mo -
wa nia sto so wa nia ener gii ze źró deł od na wial -
nych oraz w spra wie wspól nych za sad ryn ku
we wnętrz ne go ener gii elek trycz nej, a tak że do -
ty czą cych wspól nych za sad ryn ku we wnętrz ne -
go ga zu ziem ne go. Tym sa mym wnio sła
o wstrzy ma nie prac nad pro jek tem usta wy.
Z ko lei zgło szo ny 18.10.2012 r. ko lej ny po sel ski
pro jekt usta wy o zmia nie usta wy – Pra wo ener -
ge tycz ne oraz nie któ rych in nych ustaw na po -
sie dze niu Sej mu po cząt ko wo chcia no od rzu cić
już w pierw szym czy ta niu, ale tra fił do pod ko -
mi sji. Ja kie te ma ty wy wo łu ją naj więk szą dys -
ku sję?

– Po sel ski pro jekt usta wy o zmia nie usta wy

– Pra wo ener ge tycz ne oraz nie któ rych in nych

ustaw ma przede wszyst kim do sto so wać pol skie

prze pi sy do dy rek tyw unij nych. Po zwo li nam to

unik nąć kar fi nan so wych, na któ re na ra żo na jest

Pol ska, je śli nie wdro ży prze pi sów UE dla sek -

to ra ener ge tycz ne go. Pro jekt jest już po pierw -

szym czy ta niu w Sej mie i zo stał skie ro wa ny

do prac w Ko mi sji Go spo dar ki. Aby przy spie -

szyć nad nim pra ce utwo rzo na zo sta ła tak że spe -

cjal na Pod ko mi sja. Jed nym z naj go ręt szych te -

ma tów dys ku sji oka za ło się usta le nie po zio mu

tzw. „ob li ga gieł do we go” dla ga zu ziem ne go.

Osta tecz nie po sło wie Pod ko mi sji przy ję li ja ko

war tość do ce lo wą 70% ga zu ziem ne go wy so ko -

me ta no we go wpro wa dzo ne go w da nym ro ku

do sie ci prze sy ło wej. 

W Mi ni ster stwie Go spo dar ki pra cu je my

nad peł nym wdro że niem prze pi sów tzw. trze cie -

go pa kie tu ener ge tycz ne go oraz pa kie tu ener ge -

tycz no -kli ma tycz ne go w ra mach pro jek tów rzą -

do wych. War to pod kre ślić, że wie le z za pro po -

no wa nych roz wią zań zo sta ło już wpro wa dzo -

nych do pol skie go pra wa w ra mach no we li za cji

usta wy Pra wo ener ge tycz ne. Ko lej ne, wraz

z do dat ko wy mi pro po zy cja mi KE, za pi sa li śmy

w pa kie cie pro jek tów ustaw ener ge tycz nych,

tzw. „Trój pa ku ener ge tycz nym”, któ ry jest

obec nie na eta pie prac rzą do wych. 

Po przy ję ciu „Trój pa ku” przez Ko mi tet Ra dy

Mi ni strów prze ka że my go do ko mi sji praw ni -

czej i da lej do roz pa trze nia przez Ra dę Mi ni -

strów. Ma my na dzie ję, że uda się to zre ali zo wać

jesz cze w I, ewen tu al nie II kwar ta le 2013 r.

Wów czas pro jek ty tra fią do Sej mu RP. 

• Ja ki był po wód prze dłu że nia do 2015 r.
na do tych cza so wych za sa dach wspar cia dla
wy twa rza nia ener gii elek trycz nej i cie pła
w tech no lo gii wy so ko spraw nej ko ge ne ra cji?

– Zde cy do wa li śmy się prze dłu żyć funk cjo no -

wa nie tzw. żół tych i czer wo nych cer ty fi ka tów

o ko lej ne dwa la ta. Przed się bior cy bę dą mo gli je

roz li czać do 31 mar ca 2015 r. Dzię ki te mu fir my

wy twa rza ją ce ener gię elek trycz ną i cie pło

w wy so ko spraw nej ko ge ne ra cji bę dą mo gły za -

pla no wać dal sze in we sty cje. 

• Ja kie bę dą kie run ki Po li ty ki ener ge tycz nej
Pol ski w ko lej nych la tach?

– Po win na ona re spek to wać trzy ce le: kon ku -

ren cyj ność, zrów no wa żo ny roz wój i bez pie -

czeń stwo do staw. Nie moż na re ali zo wać ich od -

dziel nie. Dla te go przy two rze niu no wej Po li ty ki

ener ge tycz nej Pol ski mu si my za cho wać od po -

wied nie pro por cje mię dzy ni mi.

Uak tu al nio ny do ku ment, nad któ rym pra cu je -

my w Mi ni ster stwie Go spo dar ki, bę dzie

uwzględ niał naj waż niej sze i naj now sze uwa run -

ko wa nia do ty czą ce sek to ra ener ge tycz ne go, ta -

kie jak wy ko rzy sta nie ga zu ze źró deł nie kon -

wen cjo nal nych, wy zwa nia kli ma tycz ne, bu do -

wę wspól ne go ryn ku ener gii w ra mach UE czy

wy ko rzy sta nie fun du szy eu ro pej skich z no wej

per spek ty wy fi nan so wej 2014–2020.

• Czy moż li we jest pro jek to wa nie dłu go fa lo -
wej Po li ty ki ener ge tycz nej, np. do 2050 r., pod -
czas gdy bu do wa blo ku ener ge tycz ne go
trwa 10–12 lat?

– Po li ty ka ener ge tycz na Pol ski ak tu ali zo wa na

jest co czte ry la ta. Za wie ra m.in. pro gno zy, któ -

re obej mu ją okres nie krót szy niż 20 lat. Nie

ucie ka my za tem od pla no wa nia w dłuż szej per -

spek ty wie, choć jest ono oczy wi ście ob cią żo ne

ry zy kiem błę du, zwłasz cza w ob li czu dy na micz -

nie zmie nia ją cych się uwa run ko wań we wnątrz

sek to ra, a tak że sy tu acji mię dzy na ro do wej. 

Je że li cho dzi o ho ry zont ro ku 2050, to po li ty -

ki ener ge tycz ne nie któ rych państw eu ro pej skich

np. Nie miec czy Szwaj ca rii, uwzględ nia ją już tą

per spek ty wę. Po dob nie jest w przy pad ku Ko mi -

sji Eu ro pej skiej. Je że li za tem chce my włą czyć

się do de ba ty na te mat przy szło ści eu ro pej skiej

ener ge ty ki, sa mi po win ni śmy rów nież pod jąć

wy si łek pla no wa nia dłu go okre so we go.

• Ja kie dzia ła nia po dej mu je MG w za kre sie
po pra wy efek tyw no ści ener ge tycz nej?

– To za gad nie nie jest dla nas zde cy do wa nym

prio ry te tem. Chce my po pra wiać efek tyw ność

ener ge tycz ną m.in. po przez tzw. sys tem bia łych

cer ty fi ka tów. Są to świa dec twa, któ re ja ko ele -

Uaktualnianie
polityki energetycznej

– 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 roz wią za niem na wszel kie na sze pro ble my ener ge tycz ne.
Po trze bu je my nie tyl ko ato mu, ale też od na wial nych źró deł ener gii, ga zu i czy -
ste go wę gla. Tyl ko od po wied nio zdy wer sy fi ko wa ny i zbi lan so wa ny ener gy -mix
za pew ni nam bez pie czeń stwo ener ge tycz ne – mó wi JA NUSZ PIE CHO CIŃ SKI, wi -
ce pre mier, mi ni ster go spo dar ki, w roz mo wie z Je rzym Bo ja no wi czem.

dokończenie na str. 5

JA NUSZ PIE CHO CIŃ SKI (ur. 1960 r.) jest ab -
sol wen tem Wy dzia łu Eko no mi ki Han dlu
i Usług dzi siej szej Szko ły Głów nej Han dlo wej
(SGH) w War sza wie. W la tach 1987–1999 był
pra cow ni kiem na uko wym SGH, gdzie zaj mo -
wał się hi sto rią go spo dar czą XX w, hi sto rią
szkol nic twa eko no micz ne go i in te gra cją eu ro -
pej ską. Po seł na Sejm I, II, IV, VI i VII ka den -
cji – w la tach 1991–1997 dzia łał w ko mi sji fi -
nan sów i bu dże tu, a w la tach 1992–1993 był
prze wod ni czą cym nad zwy czaj nej ko mi sji ds.
prze ciw dzia ła nia pa to lo gii w go spo dar ce. Był
tak że wi ce prze wod ni czą cym ko mi sji ds. re -
for my Cen trum Go spo dar cze go. Czło nek Na -
ro do wej Ra dy In te gra cji Eu ro pej skiej przy
Pre ze sie Ra dy Mi ni strów (2000-2001), prze -
wod ni czą cy ko mi sji in fra struk tu ry. Obec nie
jest człon kiem sej mo wych ko mi sji: in fra -
struk tu ry oraz in no wa cyj no ści i no wo cze -
snych tech no lo gii. Dwu krot nie wy bie ra ny
do sej mi ku ma zo wiec kie go, gdzie prze wod ni -
czył ko mi sjom bu dże tu i fi nan sów oraz ochro -
ny śro do wi ska. W la tach 1999–2001 był pre -
ze sem Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w War sza -
wie oraz spo łecz nym pre ze sem Kra jo we go
Ru chu Eko lo gicz no -Spo łecz ne go. Od 1990 r.
jest człon kiem Pol skie go Stron nic twa Lu do -
we go. Za pa lo ny grzy biarz – moż na go czę sto
spo tkać w la sach choj now skich. Pa sjo nu je go
pił ka noż na i siat ków ka. Je go ulu bio ny de ser
to szar lot ka z lo da mi. Żo na ty, ma tro je dzie ci.
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ment me cha ni zmu ryn ko we go wspie ra ją in we sty cje do ty czą ce głów nie

mo der ni za cji bu dyn ków, lo kal nych sie ci cie płow ni czych i źró deł cie pła

oraz urzą dzeń i in sta la cji prze my sło wych. Sys tem jest po dob ny do obo -

wią zu ją cych już cer ty fi ka tów dla ener gii elek trycz nej wy twa rza nej ze źró -

deł od na wial nych oraz cer ty fi ka tów dla ener gii z ko ge ne ra cji.

W grud niu 2012 r., Pre zes Urzę du Re gu la cji Ener ge ty ki ogło sił już

pierw szy prze targ na wy bór przed się wzięć słu żą cych po pra wie efek tyw -

no ści ener ge tycz nej, za któ re moż na uzy skać ta kie świa dec twa. 

• Ja kie jest sta no wi sko Ko mi sji Eu ro pej skiej, któ ra otrzy ma ła do dat -
ko we wy ja śnie nia od no śnie de ro ga cji dla elek trow ni, któ rych pla ny bu -
do wy in we sto rzy zgło si li przed koń cem 2008 r.

– De cy zja Ko mi sji Eu ro pej skiej z 13 lip ca 2012 r. w spra wie tzw. wnio -

sku de ro ga cyj ne go o przy dział bez płat nych upraw nień do emi sji dla pol -

skich przed się biorstw koń czy dłu gi okres nie pew no ści in we sty cyj nej

w sek to rze ener ge tycz nym. Ozna cza to, że mo że my wy ko rzy stać ca łą

wnio sko wa ną pu lę bez płat nych upraw nień do emi sji na la ta 2013–2019,

od po wia da ją cą po nad 404 mln ton dwu tlen ku wę gla. Pol ska bę dzie mo gła

też stop nio wo zmniej szać po ziom bez płat nych upraw nień we dług wnio -

sko wa ne go przez nas har mo no gra mu aż do ze ra w 2020 r. Bez płat ne

upraw nie nia otrzy ma ją za rów no ist nie ją ce in sta la cje, jak i roz po czę te in -

we sty cje. 

W De cy zji za kwe stio no wa ny zo stał na to miast przy dział dar mo wych

upraw nień dla 6 in sta la cji spo śród 176 zgło szo nych przez Pol skę. Ko mi -

sja Eu ro pej ska nie wy ra zi ła też ak cep ta cji dla nie któ rych za dań in we sty -

cyj nych do ty czą cych bu do wy no wych blo ków, któ re zo sta ły wpi sa ne do

Kra jo we go Pla nu In we sty cyj ne go (KPI). Ozna cza to, że przed się bior cy,

któ rzy otrzy ma ją dar mo we upraw nie nia bę dą mu sie li się z nich roz li czyć

wy ka zu jąc re ali za cję in nych pro jek tów, któ re zo sta ły za pi sa ne w KPI. 

Zgod nie z De cy zją KE, Pol ska przed ło ży ła Ko mi sji po pra wio ny wnio -

sek de ro ga cyj ny pod ko niec 2012 r. Nie otrzy ma li śmy jesz cze od po wie dzi

w tej spra wie.

• A co re sort są dzi o kwe stio no wa niu przez PGE za sad no ści bu do wy
elek trow ni ją dro wej, sko ro ma my ty le ga zu łup ko we go?

– Ener ge ty ka ją dro wa ma za so bą po nad 50 lat do świad czeń i cią gły pro -

ces pod no sze nia stan dar dów bez pie czeń stwa i pa ra me trów eks plo ata cyj -

nych. Z ko lei bez we ry fi ka cji za so bów ga zu łu ko we go i opła cal no ści je go

wy do by cia trud no w ogó le de kla ro wać za sad ność je go wy ko rzy sta nia dla

elek tro ener ge ty ki. 

• Dzię ku ję za roz mo wę.

– Mi kro i ma ła ener ge ty ka ba zu ją ca na do stęp nych źró dłach od na wial nych to
szan sa na roz wój nie tyl ko spo łecz no ści lo kal nej, ale przede wszyst kim sa mo rzą -
dów – po wie dział wi ce pre mier, mi ni ster go spo dar ki Ja nusz Pie cho ciń ski, któ ry
ob jął pa tro nat ho no ro wy nad kon fe ren cją „Ener gia od na wial na szan są dla gmin”
zor ga ni zo wa ną przez Sto wa rzy sze nie Gmin Przy ja znych Ener gii Od na wial nej
(SGPEO), Zwią zek Gmin Wiej skich Rzecz po spo li tej Pol skiej (ZGWRP), Pol ską
Izbę Go spo dar czą Ener gii Od na wial nej (PI GEO), Pol skie Sto wa rzy sze nie Ener ge -
ty ki Wia tro wej (PSEW) i Sto wa rzy sze nie Ener gii Od na wial nej (SEO).

Pod czas spo tka nia 20 lu te go 2013 r. wi ce pre mier na wią zał do trwa ją cych prac
le gi sla cyj nych nad pro jek tem ustaw ener ge tycz nych, przy go to wa nych w MG:

– Roz wią za nia do ty czą ce od na wial nych źró deł ener gii są szcze gól nie istot ne
dla sek to ra. Po raz pierw szy bo wiem bę dą one ze bra ne w od dziel nej usta wie.

No we pro po zy cje w za kre sie OZE ma ją wdro żyć czy tel ny i efek tyw ny sys tem
wspar cia dla pro du cen tów zie lo nej ener gii. Chce my tym sa mym pro mo wać
wszyst kie tech no lo gie i za chę cać do in we sto wa nia w no we mo ce wy twór cze,
opar te na lo kal nych i do stęp nych źró dłach.

Roz wój OZE w Pol sce to du ża szan sa dla sa mo rzą dów te ry to rial nych na więk -
szą ak tyw ność i kon ku ren cyj ność. Mi kro i ma ła ener ge ty ka zlo ka li zo wa na zwy kle
w mniej szych miej sco wo ściach to nie tyl ko za trud nie nie dla oko licz nych miesz -
kań ców, ale rów nież nie za leż ność od więk szych do staw ców ener gii.

Uaktualnianie
polityki energetycznej

dokończenie ze str. 3

4-5 czerwca 2013 r., Hala Targów w Krakowie,
ul. Centralna 41a, Kraków
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• Jak oce nia Pan Am ba sa dor ca ło kształt ro syj sko -pol skich sto -
sun ków go spo dar czych?

– Je ste śmy dla sie bie wiel ki mi part ne ra mi han dlo wy mi. W ze -
szłym ro ku, we dług ro syj skich da nych sta ty stycz nych, wza jem ny
ob rót to wa rów wy niósł pra wie 28 mi liar dów do la rów, w tym eks -
port ro syj ski 20,5 mi liar da. Pol ska znaj du je się w pierw szej dzie -
siąt ce naj waż niej szych part ne rów han dlo wych Ro sji, a jej udział
w ro syj skim han dlu wy no si 3,3%. Ze swo jej stro ny Ro sja zaj mu -
je 2 miej sce w pol skim han dlu. W pol skim im por cie ustę pu je my je -
dy nie Niem com, w eks por cie na to miast zaj mu je my 5 miej sce. Jed -
nak że nie w peł ni nas za do wa la struk tu ra wza jem nej wy mia ny to -
wa rów, a zwłasz cza struk tu ra ro syj skie go eks por tu do Pol ski, któ -
ry obej mu je przede wszyst kim su row ce. Po zo sta ły eks port wy no si
oko ło 10% na szych do staw do Pol ski. Ro syj ski eks port na in ne
ryn ki jest znacz nie bar dziej zróż ni co wa ny.

Wiel kość wza jem nych in we sty cji po zo sta je na ni skim po zio mie.
Pol skie in we sty cje w na szym kra ju wy no szą oko ło 420 mi lio nów
do la rów. To nie ca łe 0,2 pro cen ta ka pi ta łu za gra nicz ne go, za in we -
sto wa ne go w ro syj ską go spo dar kę. Znacz nie mniej sza, pra wie zni -
ko ma, jest tak że wiel kość ro syj skich in we sty cji w Pol sce: 18 mi -
lio nów do la rów, co sta no wi za le d wie nie wiel ki uła mek pro cen tu
za gra nicz nych in we sty cji ro syj skich. Ca ły sze reg na szych pro jek -
tów in we sty cyj nych zo stał od rzu co ny przez stro nę pol ską i jak
na ra zie nie wie le jest w Pol sce fi lii na szych kon cer nów. Wy raź na
jest nie uf ność w sto sun ku do ro syj skie go biz ne su. Mi mo to, wła -
śnie współ pra ca in we sty cyj na mo że zrów no wa żyć i usta bi li zo wać
na sze sto sun ki go spo dar cze.
• Bi lans wy mia ny go spo dar czej mię dzy na szy mi kra ja mi jest

zde cy do wa nie ujem ny po pol skiej stro nie (Ro sja jest głów nym
eks por te rem do Pol ski ro py naf to wej i ga zu). Co moż na by ło by
uczy nić, by go zmniej szyć?

– Nie dra ma ty zo wał bym owej sy tu acji z pa ru po wo dów. Brak
rów no wa gi w ro syj sko -pol skim han dlu jest na stęp stwem ko niunk -
tu ry na ryn ku świa to wym. Ob niż ka cen no śni ków ener gii spra wi,
że ujemne sal do Pol ski w han dlu z Ro sją wy raź nie się zmniej szy.
Z dru giej stro ny po ziom eks por tu pol skie go od zwier cie dla re al ne
moż li wo ści pro duk cyj ne i kon ku ren cyj ność pol skich pro du cen tów
na ryn ku ro syj skim. Wbrew uprze dze niom, ma ją cym od bi cie
w licz nych pol skich środ kach ma so we go prze ka zu, ist nie ją ce
obec nie w Ro sji licz ne ogra ni cze nia ad mi ni stra cyj ne, ba rie ry cel -
ne i tech nicz ne ma ją jed nak nie wiel ki wpływ na wiel kość pol skie -
go eks por tu.

Po nad to pro blem tej dys pro por cji na le ży roz pa try wać w znacz -
nie szer szym kon tek ście ogól ne go bi lan su płat ni cze go, nie tyl ko
han dlu. Je śli cho dzi o in ne po zy cje bi lan su wza jem nej wy mia ny,
ta kie jak: usłu gi trans por to we, zwłasz cza tran zy to we, wy ciecz ki

tu ry stycz ne, do cho dy od in we sty cji, wciąż tu taj ma my sal do ujem -
ne. Na le ży tak że wziąć pod uwa gę zna czą cy na pływ to wa rów
z Pol ski, wwo żo nych przez oso by pry wat ne. W ze szłym ro ku
wzrósł on znacz nie po za war ciu Umo wy o Ma łym Ru chu Gra nicz -
nym mię dzy ob wo dem ka li nin gradz kim a są sied ni mi re gio na mi
pol ski mi. Pro szę so bie wy obra zić, ile mógł by zy skać bi lans pol -
skich ope ra cji han dlo wych po wpro wa dze niu ru chu bez wi zo we go
mię dzy Ro sją a kra ja mi Stre fy Schen gen.
• Czy ist nie je moż li wość wspól nych przed się wzięć in we sty cyj -

nych w dzie dzi nie ener ge ty ki?

Oferujemy Polsce
rzetelną współpracę

w dziedzinie energetyki

Z Jego Ekscelencją
ALEKSANDREM ALEKSEEVEM,

Ambasadorem Federacji Rosyjskiej w Polsce,
rozmawia Andrzej Uznański

ALE XAN DER ALEK SE EV – uro dzo ny 5 lu te go 1951 ro ku. W 1973 ro ku
ukoń czył stu dia w Mo skiew skim Pań stwo wym In sty tu cie Sto sun ków Mię -
dzy na ro do wych (MGi MO). Od 1973 ro ku pra cu je w dy plo ma cji. W la -
tach 1973–1978 był pra cow ni kiem Am ba sa dy ZSRR w Szwaj ca rii, w la -
tach 1982–1987 pra co wał w Bel gii. Od 1993 do 1998 ro ku – rad ca -mi ni -
ster Am ba sa dy Ro sji w Bel gii. W la tach 2004–2008 – Am ba sa dor Nad -
zwy czaj ny i Peł no moc ny Fe de ra cji Ro syj skiej w Ser bii i Czar no gó rze.
W la tach 2008–2010 – Dy rek tor IV De par ta men tu Eu ro pej skie go.
Od sierp nia 2010 ro ku – Am ba sa dor Nad zwy czaj ny i Peł no moc ny Fe de -
ra cji Ro syj skiej w Rze czy po spo li tej Pol skiej. Zna ję zyk nie miec ki, an giel -
ski oraz fran cu ski. Żo na ty, ma do ro słe go sy na.
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Ener ge ty ka jest jed nym z naj waż niej szych kie run ków współ pra -
cy mię dzy Ro sją a Unią Eu ro pej ską. Pro wa dzi my ak tyw ny dia log
w tej kwe stii za rów no z cen tral ny mi or ga na mi w Bruk se li, jak i po -
szcze gól ny mi pań stwa mi eu ro pej ski mi. W re zul ta cie ro syj skie
kon cer ny ener ge tycz ne z po wo dze niem po dej mu ją ca ły sze reg
pro jek tów in we sty cyj nych, jed ne są na ra zie w sta dium pla no wa -
nia, in ne w to ku re ali za cji. Nie bę dę ich wy li czał, bo du żo się mó -
wi o tych przed się wzię ciach, zwłasz cza o ru ro cią gach Pół noc nym
i Po łu dnio wym. W tym kon tek ście nie wi dzę po wo du wy klu cze nia
Pol ski z gro na na szych po ten cjal nych part ne rów. Wie lo krot nie wy -
ra ża li śmy za in te re so wa nie obo pól nie ko rzyst ną współ pra cą z pol -
ski mi part ne ra mi przy bu do wie Bał tyc kiej elek trow ni ato mo wej,
w ob wo dzie ka li nin gradz kim, two rze niu no wych ni tek ga zo cią -
gów tran zy to wych z Ro sji do Eu ro py Za chod niej i „mo stu ener ge -
tycz ne go”, przy bu do wie i mo der ni za cji pol skich elek trow ni ga zo -
wych, z uwzględ nie niem wy mo gów unij nych dotyczących ogra ni -
cze nia emi sji szko dli wych sub stan cji che micz nych. Do strze ga my
rów nież więk szy po ten cjał we wspól nych ini cja ty wach w dzie dzi -
nie wy ko rzy sty wa nia źró deł ener gii od na wial nej, w tym sto so wa -
nia bio pa liw. Je ste śmi świa do mi moż li wo ści, któ ry mi dys po nu je -
my, i ob ser wu je my ro sną ce za in te re so wa nie ze stro ny pol skie go
biz ne su. Opie ra jąc się na opi niach eks per tów, nie wi dzę żad ne go
po waż ne go ar gu men tu „prze ciw” za rów no z punk tu wi dze nia unij -
ne go „Trze cie go pa kie tu ener ge tycz ne go”, jak i „za gro że nia nie za -
leż no ści ener ge tycz nej Pol ski”, o któ rym tak sze ro ko roz pi su je się
wa sza pra sa.
• Ro sja bu du je w Ob wo dzie Ka li nin gradz kim elek trow nie ją -

dro we. Czy roz wa ża w przy szło ści sprze daż ener gii elek trycz nej
Pol sce, wy twa rza nej w tych obiek tach?

Bu du je my jed ną elek trow nię ato mo wą, któ ra po win na za pew nić
więk szą sta bil ność re gio nal nej sie ci ener ge tycz nej, przede wszyst -
kim w ob wo dzie ka li nin gradz kim. Je śli cho dzi o eks port ener gii
elek trycz nej, to już dzi siaj, przed za koń cze niem bu do wy Bał tyc -
kiej elek trow ni ato mo wej, Ro sja jest go to wa do star czyć Pol sce
część swo jej ener gii elek trycz nej. Wraz z uru cho mie niem bał tyc -
kiej elek trow ni ato mo wej moż li wo ści te nie wąt pli wie się zwięk -
szą. Trze ba pod kre ślić, że nie cho dzi tu taj o „ro syj ską eks pan sję
ener ge tycz ną”, lecz o umoż li wie nie pol skim od bior com za ku pu
ener gii na wol nym ryn ku po bar dzo atrak cyj nych, kon ku ren cyj -
nych ce nach. Za mie rza my do sto so wać się do ogól nej ten den cji
unij nej zmie rza ją cej w kie run ku dy wer sy fi ka cji ryn ku ener ge tycz -
ne go. Ro sja zło ży ła proś bę w od po wied niej Ko mi sji Eu ro pej skiej
o bu do wę „mo stu ener ge tycz ne go” Ka li nin grad – Pol ska, aby włą -
czyć ten pro jekt w ogól ny sys tem roz wo ju eu ro pej skiej sie ci ener -
ge tycz nej. Pro jekt uzy skał oce nę po zy tyw ną, bra ku je tyl ko pol -
skie go sta no wi ska w tej spra wie. Pra gnę za zna czyć, że stro na ro -
syj ska go to wa jest zre ali zo wać pro jekt za rów no we współ pra cy in -
we sty cyj nej z pol ski mi part ne ra mi, jak i z wła snych środ ków fi -
nan so wych.
• Pol ska za mie rza zbu do wać elek trow nie ją dro we. Czy Ro sja

za ofe ru je jej swo je tech no lo gie w tej dzie dzi nie? 
Jak już wspo mnia łem, nie jed no krot nie wy ra ża li śmy swo je za in -

te re so wa nie i go to wość uczest nic twa w pol skim pro gra mie roz wo -
ju ener gii ato mo wej. Ma my co za pro po no wać. Wiem, że w Pol sce
ist nie je licz na gru pa eks per tów nu kle ar nych, od da ją ca Ro sji pal mę
pierw szeń stwa w tej dzie dzi nie. Rze czy wi ście ma my ogrom ne do -
świad cze nie i moż li wo ści je śli cho dzi o tech no lo gię ato mo wą, bu -
do wę elek trow ni ato mo wych, za pew nie nie bez pie czeń stwa ją dro -
we go w cią gu ca łe go cy klu eks plo ata cji elek trow ni ato mo wych,
pro duk cję pa li wa i „uty li za cję” nie bez piecz nych od pa dów ato mo -
wych, a tak że przy go to wa nie do pra cy per so ne lu in ży nie ryj ne go
i po moc ni cze go. Obec nie Ro sja uczest ni czy w eu ro pej skich pro -
jek tach bu do wy elek trow ni ato mo wych, od po wia da ją cych wszyst -
kim stan dar dom mię dzy na ro do wym, w tym tak że su ro wym unij -
nym nor mom eko lo gicz nym. Jed ną z na szych za let, do ce nia nych
przez za gra nicz nych part ne rów, jest zdol ność po kry cia kosz tów

bu do wy i uru cho mie nia elek trow ni ato mo wych z od po wied nich
środ ków in we sty cyj nych. Sztan da ro wy dla ro syj skiej ener ge ty ki
ją dro wej – kor po ra cja pań stwo wa „Ro sa tom” roz wa ża moż li wość
włą cze nia się do wal ki kon ku ren cyj nej w Pol sce, je śli po ja wi się
z pol skiej stro ny ta ka pro po zy cja.
• Pol ska roz bu do wu je ener ge ty kę opar tą na ga zie i po szu ku je

źró deł ga zu łup ko we go. Ja ki wpływ bę dzie mia ło je go wy do by cie
na ska lę prze my sło wą, na współ pra cę ener ge tycz ną po mię dzy Ro -
sją i Pol ską?

Py ta nie, czy spo dzie wa ne wy do by cie ga zu łup ko we go wnie sie
istot ną ko rek tę i zmia nę ukła du sił oraz „za sad gry” na eu ro pej skim
ryn ku ener ge tycz nym, uwa żam za czy sto re to rycz ne. Pro po nu ję
uwzględ nić obec ne re alia. Rze czy wi ście świa to wy biz nes ga zo wy
w obec nych cza sach prze cho dzi sta dium wszech stron nej dy wer sy -
fi ka cji i zróż ni co wa nia struk tu ral ne go. Przy tym jed nak naj więk -
sze zna cze nie na dal ma ją za so by tra dy cyj ne, wśród któ rych
na pierw szym miej scu znaj du je się mniej kosz tow ny z punk tu wi -
dze nia wy do by cia gaz ziem ny. W tym kon tek ście Ro sja tra dy cyj -
nie wy stę pu je w ro li jed ne go ze źró deł wzro stu do staw „błę kit ne -
go pa li wa” do Eu ro py. Wy da je się, że sto so wa nym obec nie tech no -
lo giom (w tym tak że geo lo gicz ne pra ce po szu ki waw cze w Pol sce)
da le ko do do sko na ło ści z punk tu wi dze nia kosz tów i za nie czysz -
cze nia śro do wi ska. Nie moż na na ra zie mó wić po waż nie o kon ku -
ren cji „gaz kon tra gaz” w od nie sie niu do po szu ki wań ga zu łup ko -
we go. Tym bar dziej o wpły wie wy do by cia ga zu łup ko we go
na wiel kość do staw i na ce ny ga zu w ska li eu ro pej skiej (na przy -
kład ich zrów ny wa nie z kosz ta mi wy do by cia ga zu łup ko we go
w USA, gdzie kor po ra cje zaj mu ją ce się je go wy do by ciem ma ją
znacz ne wspar cie ze stro ny pań stwa).
• Ist nie je eu ro pej ski sys tem ener ge tycz nych po łą czeń trans gra -

nicz nych, obej mu ją cych kra je człon kow skie Unii Eu ro pej skiej.
Czy Ro sja prze wi du je w nim swój udział?

Nie tyl ko za mie rza, ale de fac to już zgło si ła chęć współ uczest -
nic twa, o czym już mó wi łem. Cho dzi za rów no o pro po zy cję
dotyczącą bu do wy „mo stu ener ge tycz ne go” Ka li nin grad – Pol ska,
jak i pro jek ty mo der ni za cji i bu do wy trans gra nicz nych po łą czeń
mię dzy na ro do wych z sze re giem na szych eu ro pej skich są sia dów.
Ini cja ty wa Ro sji zda je się być w peł ni słusz na i uza sad nio na
w kon tek ście roz wo ju na szej współ pra cy part ner skiej z Unią Eu ro -
pej ską. W ta ki wła śnie spo sób two rzy się do dat ko we moż li wo ści
dy wer sy fi ka cji eu ro pej skie go ryn ku do staw ener gii elek trycz nej
oraz gwa ran cje bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go. W re zul ta cie two -
rzy to do god niej sze wa run ki do stę pu do ta nich źró deł ener gii elek -
trycz nej dla eu ro pej skich, w tym rów nież pol skich kon su men tów.
• W Pol sce znacz nie wzro sły kosz ty wy do by cia wę gla. Pol ska

im por tu je go z Ro sji. Czy jest za in te re so wa na zwięk sze niem eks -
por tu wę gla do Pol ski?

W Ro sji wszyst kie ko pal nie wę gla są pry wat ny mi przed się bior -
stwa mi, dzia ła ją cy mi na mię dzy na ro do wym wol nym ryn ku. Moż -
li wo ści eks por to we tych kor po ra cji uza leż nio ne są od zdol no ści
wy do byw czych i kon ku ren cyj nej ce ny. Ro sja ja ko pań stwo nie
pro wa dzi spe cjal nej po li ty ki w kwe stii zwięk sze nia eks por tu wę -
gla, tym bar dziej kon kret nie do Pol ski. Je ste śmy przy tym nie wąt -
pli wie za in te re so wa ni roz wo jem tej ga łę zi prze my słu oraz wzro -
stem po ten cja łu eks por to we go na szych spół ek wę glo wych.
W związ ku z tym naj bar dziej ak tu al na sta je się spra wa mo der ni za -
cji przed się biorstw prze my słu wę glo we go, roz bu do wa ko pal ni,
wpro wa dze nia tech no lo gii in no wa cyj nych, zwłasz cza w dzie dzi -
nie bez pie czeń stwa pra cy. Uwa żam, że wła śnie w sfe rze mo der ni -
za cji, pro jek to wa nia i sto so wa nia no wych tech no lo gii dys po nu je -
my sze ro ki mi moż li wo ścia mi roz wo ju na szej obo pól nie ko rzyst nej
współ pra cy z pol ski mi przed się bior stwa mi i pla ców ka mi na uko -
wy mi po sia da ją cy mi na swo im kon cie wie le osią gnięć tech no lo -
gicz nych i bę dą cy mi pro du cen ta mi wy so kiej kla sy ma szyn i urzą -
dzeń dla prze my słu wę glo we go.
• Dziękuję za rozmowę.



• Co z tzw. usta wą wę glo wo do ro wą?
– W paź dzier ni ku ub.r. Ra da Mi ni strów

przy ję ła jej za ło że nia. Od te go cza su za mie -
nia my je na kon kret ne prze pi sy usta wy. Jest
to do syć trud ny pro ces, zmie nia my w su -
mie 9 róż nych ustaw. Mam na dzie ję, że
w naj bliż szym cza sie no we prze pi sy zo sta ną
przed sta wio ne opi nii pu blicz nej do kon sul -
ta cji. Pro jekt za kła da po wo ła nie na ro do we go
ope ra to ra ko pa lin ener ge tycz nych (NO KE),
stra te gicz nej spół ki Skar bu Pań stwa, któ ra
uzy ska pra wo udzia łu we wszyst kich zło -
żach łup ko wych, i któ rej jed nym z klu czo -
wych za dań bę dzie spra wo wa nie nad zo ru
nad dzia łal no ścią sek to ra wy do byw cze go.
No we prze pi sy spre cy zu ją funk cjo no wa nie
NO KE, m.in. w ja ki spo sób bę dzie wcho dzić
w re la cje z in we sto ra mi, tak, aby sku tecz nie
po móc im w roz po czy na niu i pro wa dze niu
pro ce su wy do byw cze go. Dla przed się bior -
ców klu czo we bę dą też za pi sy do ty czą ce
opo dat ko wa nia wy do by cia ga zu z łup ków.

Od 2007 r. na po szu ki wa nie ga zu z łup -
ków wy da li śmy już 113 kon ce sji, któ re zaj -
mu ją ob szar 90 tys. km2, czy li 29% po -
wierzch ni kra ju. W ko lej ce na de cy zję Mi ni -
stra Śro do wi ska ocze ku je kil ka dzie siąt no -
wych wnio sków. Je śli cho dzi o po stęp
w pra cach, to wy ko na no już 40 otwo rów po -
szu ki waw czych, a do 2021 r. prze wi du je my,
że mo że ich być łącz nie po nad 300. Do tych -
cza so wi kon ce sjo na riu sze ca ły czas skła da -
ją wnio ski o zwięk sze nie licz by od wier tów. 

Bar dzo waż nym aspek tem na szej pra cy
jest też ba da nie wpły wu wy do by cia ga zu
nie kon wen cjo nal ne go na śro do wi sko i za -
pew nie nie prze strze ga nia naj wyż szych
stan dar dów wy do by cia, tak aby móc roz wi -
nąć pro jekt łup ko wy z peł nym po sza no wa -
niem śro do wi ska i za pew nić mu nie zbęd ną
ak cep ta cję spo łecz ną, nie tyl ko w Pol sce.

Na zle ce nie Mi ni stra Śro do wi ska od po cząt -
ku 2012 r. Ge ne ral na Dy rek cja Ochro ny
Śro do wi ska re ali zu je pro jekt ba daw czy,
któ re go ce lem jest kom plek so wa oce na od -
dzia ły wa nia eks plo ata cji ga zu ze złóż nie -
kon wen cjo nal nych na śro do wi sko. Obej mu -
je on 5 ob sza rów ba daw czych re pre zen tu ją -
cych tzw. trzy głów ne ba se ny wę glo wo do -
ro we w Pol sce: po mor ski, pod la ski oraz lu -
bel ski. Pra ce te re no we roz po czę ły się już
w sierp niu ub. r., a za koń cze nie ca łe go pro -
jek tu prze wi dzia ne jest na ko niec te go ro ku. 

Jest to pro jekt uni kal ny na ska lę eu ro pej -
ską i po zwo li nam na opra co wa nie naj lep -
szych prak tyk w za kre sie mo ni to rin gu śro -
do wi sko we go oraz re kul ty wa cji te re nów
ob ję tych eks plo ata cją ga zu ze złóż nie kon -
wen cjo nal nych, jak rów nież szcze gó ło wych
wy tycz nych do wy ko ny wa nia ra por tów
i prze pro wa dza nia ocen od dzia ły wa nia
na śro do wi sko. Ba da nia swo im za kre sem
obej mą m.in. za so by wód grun to wych i po -
wierzch nio wych, kra jo braz, for my ochro ny
przy ro dy, gle bę, ha łas oraz emi sje do po -
wie trza.
• Czy wy ni ki tych ba dań prze ko na ją Ko -

mi sję Eu ro pej ską, któ ra jest dość scep tycz -
na od no śnie do wy do by wa nia ga zu łup ko -
we go i roz po czę ła w tej spra wie in ter ne to -
we kon sul ta cje spo łecz ne?

– Suk ces wy do by cia ga zu z łup ków w Eu -
ro pie mo że być na szą uni kal ną szan są na jed -
no cze sne zwięk sze nie na szej kon ku ren cyj -
no ści, ob ni że nie cen ener gii i zmniej sze nie
emi syj no ści. Sta ty sty ki po ka zu ją, że w USA
je go wy do by cie spo wo do wa ło dwu krot nie
więk szą re duk cję emi sji w po rów na niu
z efek ta mi po li ty ki pro wa dzo nej przez Unią

Eu ro pej ską, od po wied nio w Sta nach emi sje
spa dły o ok. 500 mln ton CO2 rocz nie wo -
bec 250 mln ton w UE. I to wszy scy w Bruk -
se li wie dzą. To, co ich nie po koi to ewen tu al -
ny wpływ pro ce su wy do by cia na śro do wi -
sko. Dla te go tak waż ne są wy ni ki na sze go
pro jek tu ba daw cze go i trans pa rent ność ca łe -
go pro jek tu. To, jak bar dzo je ste śmy w pra -
cach le gi sla cyj nych i po szu ki waw czych za -
awan so wa ni ma zna cze nie, bo po ka zu je my
Eu ro pie, że moż na gaz z łup ków do brze re -
gu lo wać i wy do by wać przy obo wią zu ją cych
prze pi sach na szcze blu eu ro pej skim.

Dla te go też nie wi dzę po trze by do dat ko -
wych in ter wen cji re gu la cyj nych Ko mi sji.
Uwa żam, że obo wią zu ją ce eu ro pej skie roz -
wią za nia śro do wi sko we, kli ma tycz ne czy
ener ge tycz ne są w peł ni wy star cza ją ce. W tej
kwe stii po win na być za sto so wa na za sa da
sub sy diar no ści, bo nie ma tu efek tów trans -
gra nicz nych i do sku tecz nej re gu la cji wy star -
czy kom pe ten cja pań stwa człon kow skie go.

A je śli cho dzi o kon sul ta cje spo łecz ne, to
rze czy wi ście Ko mi sja pro wa dzi obec nie ba -
da nie od no śnie przy szło ści ga zu z łup ków.
Wy peł nić spe cjal ną an kie tę na ten te mat
mo że każ dy: oso by pry wat ne, przed się bior -
cy, or ga ni za cje i in sty tu cje pu blicz ne, etc.
An kie ta do stęp na jest rów nież po pol sku.
Dla te go przy tej oka zji chciał bym za pro sić
wszyst kich za in te re so wa nych tym te ma tem
w Pol sce do wzię cia udzia łu w kon sul ta -
cjach. Pol ska jest pio nie rem wy do by cia ga -
zu nie kon wen cjo nal ne go w Eu ro pie i waż ne
jest aby głos na szych oby wa te li i przed się -
biorstw był do brze sły sza ny w Bruk se li.
Na prze ka za nie swo ich opi nii ma my czas
do 23 mar ca 2013 r.
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Rok intensywnej pracy
– Od po wie dzial ność za kształt pol -
skie go mik su ener ge tycz ne go spo -
czy wa na Mi ni ster stwie Go spo dar ki,
ale wie le ele men tów bez po śred nio
z nim zwią za nych jest też w do me nie
re sor tu Śro do wi ska. Po li ty ka geo lo -
gicz na, udział w ne go cja cjach kli -
ma tycz nych, wdra ża nie unij nych
norm emi syj no ści, czy nie któ re in -
stru men ty wspar cia dla OZE i efek -
tyw no ści ener ge tycz nej, to kom pe -
ten cje Mi ni stra Śro do wi ska – mó wi
MAR CIN KO RO LEC, mi ni ster śro do -
wi ska, w roz mo wie z Je rzym Bo ja no -
wi czem.



•Wspo mniał Pan efek ty trans gra nicz ne.
W pew nym sen sie ta kie efek ty ge ne ru je po -
li ty ka kli ma tycz na. Ja kie ce le w jej re ali za -
cji sta wia so bie Mi ni ster stwo?

– Dzia ła my tu w dwóch ob sza rach: eu ro -
pej skim i świa to wym, ale cel jest je den:
ogra ni cze nie emi sji CO2 po przez pod pi sa nie
glo bal ne go po ro zu mie nia.

Je śli cho dzi o po li ty kę kli ma tycz ną Unii
Eu ro pej skiej, w naj bliż szym cza sie cze ka
nas dys ku sja na te mat pro po zy cji le gi sla cyj -
nej tzw. bac klo adin gu, któ ra ma upraw niać
KE do zmia ny har mo no gra mu wpro wa dza -
nia na ry nek po zwo leń do emi sji CO2. Ko -
mi sja chce de cy do wać o wy co fa niu czę ści
po zwo leń z ryn ku w naj bliż szych la tach
po to, by pod nieść ich ce nę. Teo re tycz nie
po zwo le nia mia ły by wró cić na ry nek ok.
2020 r., ale to teo ria. Po za tym bac klo ading
to ad mi ni stra cyj ne wpły wa nie na ce nę po -
zwo leń pod czas gdy zgo dzi li śmy się uzgad -
nia jąc han del emi sja mi na to, aby to ry nek
kształ to wał ce nę.

Pol skie sta no wi sko w tej spra wie jest jed -
no znacz nie ne ga tyw ne. Kie dy prze pi sy do -
ty czą ce eu ro pej skie go sys te mu han dlu emi -
sja mi ETS (Emis sions Tra ding Sche me)
wcho dzi ły w ży cie, Ko mi sja Eu ro pej ska
sza co wa ła, że ce na upraw nień wy nie sie
ok. 40 eu ro/to nę. Dziś, w związ ku z kry zy -
sem, ce ny upraw nień wa ha ją się od 4 do 7
eu ro/to nę. Nada nie te raz Ko mi sji Eu ro pej -

skiej upraw nień do ad mi ni stra cyj ne go ma -
ni pu lo wa nia ce ną wy da je się kom plet nie
kwe stio nu ją ce me cha nizm uchwa lo ny
w 2008 r. Ten me cha nizm ryn ko wy zo stał
wy my ślo ny, by do 2020 r. uzy skać 20% re -
duk cję emi sji. Fakt, że ce ny upraw nień są
ni skie świad czy je dy nie, że osią ga my za kła -
da ne re duk cje emi sji po naj niż szym moż li -
wym kosz cie. Dys ku sja na ten te mat jest do -
syć go rą ca, nie tyl ko mię dzy mi ni stra mi śro -
do wi ska, ale rów nież w Par la men cie Eu ro -
pej skim. 

Rów no cze śnie, po za bac klo adin giem,
praw do po dob nie cze ka nas w naj bliż szym
cza sie pod ję cie po now nej pró by struk tu ral -
nej mo dy fi ka cji sys te mu ETS. Część
państw uwa ża, że już dziś trze ba zde fi nio -
wać ce le po li ty ki kli ma tycz nej po ro ku
2020. Pol skie sta no wi sko jest zna ne od
daw na: mo że my roz ma wiać o wyż szych ce -
lach re duk cyj nych, o po li ty ce kli ma tycz nej
w dłu gim ter mi nie, ale je dy nie w kon tek ście
po ro zu mie nia glo bal ne go, któ re po win ni -
śmy pod pi sać w 2015 r. Tem po po li ty ki eu -
ro pej skiej i wy zna cza nie no wych ce lów re -
duk cyj nych w UE, na szym zda niem, po win -
no być uza leż nio ne od po stę pów ne go cja cji
świa to wej po li ty ki kli ma tycz nej. 
• Jak Pan więc oce nia usta le nia ze szło -

rocz nej Kon fe ren cji Stron Ra mo wej Kon -
wen cji Kli ma tycz nej – COP 18 (Con fe ren ce
of the Par ties), czy li szczy tu kli ma tycz ne go
ONZ w Do ha (Ka tar, 26.11.–7.12.2012)?

– Spo tka nie to by ło pierw szym pod su mo -
wa niem efek tów re ali za cji stra te gii uzgod -
nio nej rok wcze śniej w Dur ba nie. Zgod nie
z przy ję tą wów czas agen dą rok 2012 miał
za koń czyć pe wien etap – pierw szy okres zo -
bo wią zań Pro to ko łu z Kio to. To się sta ło
w Do ha, gdzie uchwa lo no dru gi okres Pro -
to ko łu z Kio to do ro ku 2020. Te raz za czy na -
my ne go cja cje no we go po ro zu mie nia, któ re
po win ny się za koń czyć w 2015 r., by no we
po ro zu mie nie mo gło za cząć obo wią zy wać
od 2020 r. Te de cy zje uwa żam za nie wąt pli -
we osią gnię cie te go szczy tu.

Pol ska głę bo ko an ga żu je się w pro ces
glo bal ny, bo uwa ża my, że tyl ko glo bal ne
me cha ni zmy mo gą roz wią zać glo bal ne pro -
ble my. W tym kon tek ście nie je ste śmy z Do -
ha za do wo le ni, bo pań stwa pro wa dzą ce ak -
tyw ną po li ty kę ogra ni cze nia emi sji CO2,
któ re przyj mu ją ce le re duk cyj ne w dru gim
okre sie zo bo wią zań Pro to ko łu z Kio to, od -
po wia da ją tyl ko za ok. 15% emi sji świa to -
wej. Wi dzi my więc, że obec nie funk cjo nu -
ją cy mo del nie od po wia da już po trze bom
rze czy wi sto ści. 

Je śli cho dzi o pol skie po stu la ty i wy zwa -
nia zwią za ne z kon fe ren cją w Do ha, to
zwró ci li śmy uwa gę na nasz do ro bek i osią -
gnię cia zwią za ne z pierw szym okre sem roz -
li cze nio wym Pro to ko łu z Kio to. Na sze zo -
bo wią za nia w pierw szym okre sie zre ali zo -
wa li śmy z bar dzo du żą, 5-krot ną nad wyż ką:
by li śmy zo bo wią za ni do re duk cji emi sji

o 6%, a osią gnę li śmy aż 30%. Dzię ki te mu
po zo sta ło nam do dys po zy cji w ra mach sys -
te mu kio tow skie go jesz cze ok. 500 mln
upraw nień do emi sji CO2, tzw. jed no stek
AAU (As si gned Amo unt Unit). W Do ha na -
szym du żym osią gnię ciem by ło to, że ta
nad wyż ka zo sta ła ochro nio na, utrzy ma li -
śmy wszyst kie pra wa zwią za ne z upraw nie -
nia mi, któ re nie tyl ko nie stra cą waż no ści
w dru gim okre sie zo bo wią zań, ale rów nież
po win no być moż li we ich wy ko rzy sta nie
po 2020 r.
• Ja ka jest war tość tych jed no stek?
– Trud no to okre ślić, gdyż za wie ra my

umo wy czy kon trak ty sprze da ży o róż nej
war to ści, za le żą cej od wiel ko ści trans ak cji
i ich szcze gó ło wych wa run ków ne go cjo wa -
nych z po szcze gól ny mi part ne ra mi. Z trans -
ak cji do ko na nych w 2012 r. uzy ska li śmy
bli sko 62 mln eu ro. Chciał bym przy tej oka -
zji pod kre ślić, że jed nost ki AAU to nie to
sa mo co jed nost ki w sys te mie ETS, i że nie
na le ży my lić tych dwóch sys te mów. 
• Praw do po dob nie naj więk szym wy da -

rze niem mię dzy na ro do wym te go ro ku
w Pol sce bę dzie za pla no wa ny na li sto pad
COP 19. Jak Pol sce uda ło się zo stać po -
now nie go spo da rzem tej kon fe ren cji, bo
prze cież COP 14 od był się w Po zna niu
(2008)? 

– COP jest kon wen cją ONZ, a więc
przy przy zna wa niu róż nych funk cji obo wią -
zu je tu tzw. rów no wa ga geo gra ficz na.
W 2008 r. or ga ni za cja przy pa da ła gru pie
państw Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej.
W tym ro ku or ga ni za cja przy pa da po now nie
tej gru pie. Przy zna nie or ga ni za cji kon fe ren -
cji Pol sce do wo dzi du że go za ufa nia dla
zdol no ści or ga ni za cyj nych na sze go kra ju.
Już pod czas pre zen ta cji ofer ty War sza wy
de le ga cje in nych państw po zy tyw nie oce -
nia ły na szą pro po zy cję. 

Spo tka nie w War sza wie od bę dzie się
w dniach 11–22 li sto pa da. Ob ra dy bę dą od -
by wać się na spe cjal nie przy go to wa nym
do te go ce lu Sta dio nie Na ro do wym i weź -
mie w nich udział ok. 15 tys. osób: ne go cja -
to rów ze 193 państw jak i or ga ni za cji spo -
łecz nych i biz ne so wych. No wą war to ścią
bę dzie za pro sze nie do udzia łu w nich rów -
nież przed sta wi cie li prze my słu. 

Spo tka nie w War sza wie bę dzie pierw -
szym, któ re nie mal w ca ło ści zo sta nie po -
świę co ne ne go cja cjom no we go glo bal ne go
po ro zu mie nia kli ma tycz ne go, któ re ma
obo wią zy wać po 2020 r. Pra cu je my te raz
nad pla nem przy go to wań, w tym przede
wszyst kim nad tym, w ja ki spo sób tak przy -
go to wać kon fe ren cję, aby osią gnąć za kła da -
ne ce le.

W mo jej opi nii już dziś na le ży po sta wić
so bie na stę pu ją ce py ta nie: czy do tych cza so -
wy kształt Pro to ko łu z Kio to od po wia da
rze czy wi sto ści mię dzy na ro do wej ro ku 2013
czy 2015? Tam to po ro zu mie nie by ło za wie -
ra ne 10 lat te mu, gdy świat wy glą dał zu peł -
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MAR CIN KO RO LEC (43 la ta), praw nik, wie lo -
let ni pra cow nik ad mi ni stra cji rzą do wej i ne -
go cja tor. Wzor ce pro fe sjo nal nej służ by pu -
blicz nej czer pie z mo de lu fran cu skie go –
ukoń czył stu dia w Eco le Na tio na le d’Ad mi ni -
stra tion w Pa ry żu, wcze śniej tak że Uni wer sy -
tet War szaw ski, naj pierw na Wy dzia le Hi sto -
rii, a na stęp nie Pra wa i Ad mi ni stra cji. Przez
ostat nie dwie ka den cje był pod se kre ta rzem
sta nu w re sor cie go spo dar ki (od po wia dał
m.in. za ho ry zon tal ne spra wy eu ro pej skie:
ener gię, kon ku ren cyj ność i han del za gra nicz -
ny oraz zmia ny kli ma tu). Za wo do wo zwią za ny
z in te gra cją Pol ski do struk tur Unii Eu ro pej -
skiej. W la tach 2001–2004 w Urzę dzie Ko mi -
te tu In te gra cji Eu ro pej skiej, w ga bi ne cie mi ni -
ster Da nu ty Hübner, pra co wał na rzecz przy -
go to wań Pol ski do wej ścia do UE, a na stęp -
nie, w ze spo le Ja na Ku ła kow skie go, peł no -
moc ni ka rzą du ds. ne go cja cji o człon ko stwo
RP w UE, ja ko je go wie lo let ni współ pra cow nik
od po wia dał za ta kie ob sza ry ne go cja cji jak
swo bod ny prze pływ to wa rów, swo bod ny prze -
pływ osób, rol nic two, po li ty ka kon ku ren cji,
po li ty ka ochro ny kon su men tów. Za an ga żo wa -
ny w za rzą dza nie in sty tu cja mi zwią za ny mi
z ochro ną śro do wi ska i kli ma tu, za rów no pol -
ski mi jak i mię dzy na ro do wy mi. Od 2010 r.
czło nek Ra dy Nad zor czej Na ro do we go Fun du -
szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod -
nej, re pre zen tu je Pol skę w Ra dzie Mię dzy na -
ro do wej Agen cji ds. Ener gii Od na wial nej
(IRE NA), czło nek Ra dy Do rad czej UE ds. Ga zu
Unia Eu ro pej ska -Ro sja. Au tor pu bli ka cji na -
uko wych na te mat pol skich ne go cja cji ak ce -
syj nych oraz wy kła dow ca aka de mic ki.



nie ina czej. Był po dział na pań stwa roz wi -
nię te i roz wi ja ją ce się, a dziś część państw
roz wi nię tych jest w znacz nie gor szej kon dy -
cji fi nan so wej niż kra je roz wi ja ją ce się. Dla -
te go istot ne jest py ta nie o wspól ną od po wie -
dzial ność za spra wy kli ma tu i wspól ne wy -
sił ki na rzecz je go po pra wy.

Wia do mo, że naj lep sze moż li we roz wią -
za nia da je kon sen sus, a nie kon fron ta cja.
Dla te go waż ne jest, by śmy się w ta kie dys -
ku sje ak tyw nie an ga żo wa li już te raz. Or ga -
ni zo wa nie kon fe ren cji w War sza wie da je
nam do dat ko we przy wi le je wy ni ka ją ce
z funk cji pre zy den cji w kon wen cji kli ma -
tycz nej od li sto pa da 2013 r. do grud nia
2014 r. Spra wi, że for mal nie bę dzie my jed -
nym z naj waż niej szych glo bal nych ak to -
rów, ma ją cych wpływ na je den z naj waż -
niej szych wie lo stron nych pro ce sów po li -
tycz nych w sys te mie ONZ. Mię dzy in ny mi
dla te go za bie ga li śmy o or ga ni za cję COP
w War sza wie.
• Wróć my na kra jo we po dwór ko: cze go

od re sor tu mo gą ocze ki wać przed się bior cy? 
– Przede wszyst kim zrów no wa żo nych re -

gu la cji, któ re bę dą efek tem na szej re flek sji
nad ca ło ścią funk cjo nu ją cych w Pol sce
prze pi sów śro do wi sko wych. Je stem świa -
dom, że mó wie nie, iż mi ni ster śro do wi ska
pla nu je li be ra li za cję usta wo daw stwa w tym
za kre sie mo że brzmieć groź nie, ale nie mam
na my śli ob ni że nia stan dar dów ochro ny,
a je dy nie wpro wa dze nie bar dziej przej rzy -
stych i prost szych roz wią zań. Cho dzi tu np.
o obo wiąz ki spra woz daw cze lub pew ne
obo wiąz ki ad mi ni stra cyj ne, któ re dzi siaj
mo że nie są ko niecz ne. Chce my zmie nić nie
za wsze efek tyw ne roz wią za nia praw ne, któ -
re po wo du ją nie współ mier nie wy so kie
kosz ty w po rów na niu z osią ga ny mi ce la mi.
Iden ty fi ka cja ob sza rów i ana li za po trwa
do kwiet nia, w ma ju pla nu je my kon sul ta cje,
a go to we pro po zy cje chce my przed sta wić
na prze ło mie wrze śnia i paź dzier ni ka.
Oczy wi ście za mie rza my o tym dys ku to wać
za rów no z or ga ni za cja mi przed się bior ców
jak i or ga ni za cja mi spo łecz ny mi.

Pierw sze ele men ty tej „li be ra li za cji”
znaj dą się m.in. w usta wie o wy do by wa-
niu wę glo wo do rów, gdzie za pro po nu je my
uprosz cze nie części prze pi sów śro do wi sko -
wych tak aby by ły bar dziej przy ja zne dla in -
we sto rów. Na przy kład dzi siaj kon ce sja
przy zna na fir mom po szu ku ją cym gaz łup -
ko wy okre śla mak sy mal ną głę bo kość otwo -
ru. Gdy w trak cie wier ce nia oka że się, że
ko niecz ny jest głęb szy, to ope ra tor mu si
prze pro wa dzić ca łą cza so chłon ną pro ce du rę
do ty czą cą od dzia ły wa nia in we sty cji na śro -
do wi sko, a dla przed się bior ców każ dy dzień
zwło ki ozna cza do dat ko we, du że kosz ty. 
• Mó wiąc o ochro nie śro do wi ska nie

moż na za po mnieć o ze wnętrz nym do fi nan -
so wa niu pro jek tów pro śro do wi sko wych.
Jak pan oce nia do tych cza so we wy ko rzy sta -
nie środ ków?

– Dys po nu je my trze ma źró dła mi fi nan so -
wa nia: z Fun du szu Nor we skie go i Eu ro pej -
skie go Ob sza ru Go spo dar cze go, Unii Eu ro -
pej skiej oraz ze środ ków wła snych, czy li
NFO ŚiGW. Z Fun du szy Nor we skich i EOG
za in we sto wa li śmy już 112 mln eu ro (ok.
460 mln zł). Od 2013 r. – w ra mach Me cha -
ni zmu Fi nan so we go EOG 2009–2014 –
bę dzie do wy ko rzy sta nia ko lej ne 110 mln
eu ro (ok. 450 mln zł) prze zna czo ne na
ochro nę róż no rod no ści bio lo gicz nej i eko -
sys te mów, mo ni to ring śro do wi ska i dzia ła -
nia kon tro l ne.

Od przy stą pie nia Pol ski do Unii Eu ro pej -
skiej uda ło się po zy skać 9 mld eu ro na
ochro nę śro do wi ska w ra mach pro gra mów
unij nych wdra ża nych przez Mi ni ster stwo
Śro do wi ska. Ten rok jest ostat nim na uzy -
ska nie do fi nan so wa nia z Pro gra mu In fra -
struk tu ra i Śro do wi sko, w któ rym ogło si li -
śmy 56 kon kur sów i pod pi sa li śmy 655
umów o do fi nan so wa nie na kwo tę 18,6 mld
zł, co sta no wi 90% do stęp nych środ ków dla
sek to ra śro do wi ska. Po nie waż w do tych cza -
so wych kon kur sach, w wy ni ku niż szych
ofert niż by ło to wcze śniej prze wi dy wa ne,
za osz czę dzo no 3,31 mld zł, więc w I kwar -
ta le zo sta ną ogło szo ne do dat ko we kon kur sy
– w szcze gól no ści na go spo dar kę wod no -
-ście ko wą, re kul ty wa cję skła do wisk od pa -
dów ko mu nal nych i ter mo mo der ni za cję.

W 2013 r. za koń czy my re ali za cję 134
pro jek tów o war to ści 2,34 mld zł. A efek ty?
Do koń ca re ali za cji Pro gra mu zo sta nie m.in.
wy bu do wa nych lub zmo der ni zo wa nych
137 oczysz czal ni ście ków i ok. 12 tys. km
sie ci ka na li za cyj nej, wie le elek trow ni
i elek tro cie płow ni zo sta nie wy po sa żo nych
w in sta la cje od siar cza nia i oda zo to wa nia
spa lin, dzię ki cze mu nie bę dą emi to wa ły
szko dli wych ga zów do po wie trza; o 2,6 mln
m3 zmniej szy się zu ży cie wo dy do pro ce sów
pro duk cyj nych.

Fi nan so wa nie kra jo we jest w ge stii Na ro -
do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej i wo je wódz kich fun -
du szy, z któ rych po cho dzi co czwar ta zło -
tów ka in we sto wa na w ochro nę śro do wi ska
w Pol sce. Po moc NFO ŚiGW na pro jek ty
w 2013 r. prze kro czy 2 mld zł, w więk szej
czę ści bę dą to do ta cje, w 1/4 – uprzy wi le jo -
wa ne po życz ki, a łącz na po moc wszyst kich
fun du szy wy nie sie po nad 3 mld zł rocz nie.
• Ja kie jest sta no wi sko Mi ni ster stwa od -

no śnie po li ty ki ener ge tycz nej Pol ski?
– Chciał bym pod kre ślić dwa ele men ty je -

śli cho dzi o przy szłość po li ty ki ener ge tycz -
nej. Po pierw sze my śląc o okre sie po ro -
ku 2020 mu si my so bie zda wać spra wę
z fak tu, że ro dzi my gaz łup ko wy naj praw -
do po dob niej bę dzie miał po waż ny udział
w wy twa rza niu ener gii. Po dru gie, bę dzie -
my kon se kwent nie wspie rać pro duk cję
ener gii ze źró deł od na wial nych (OZE) i bar -
dzo waż ne bę dzie roz waż ne skon stru owa nie
dziś sys te mu wspar cia, aby był prze wi dy -

wal ny dla nas i sek to ra, a w ten spo sób od -
por ny na kry zys. Te dwa punk ty, to rów nież
de kla ra cja, któ rą ja ko mi ni ster śro do wi ska
bę dę kon se kwent nie pro mo wał. Pol ska po -
trze bu je dy wer sy fi ka cji źró deł wy twa rza -
nia. Dy wer sy fi ka cja port fe la, to wzrost bez -
pie czeń stwa ener ge tycz ne go i po pra wa śro -
do wi ska. Ale waż ne jest też, że tyl ko przy
speł nie niu tych dwóch wa run ków ma ona
sens.

Kon ty nu ując wą tek OZE, klu czo wym za -
da niem jest stwo rze nie ta kie go sys tem
wspar cia, któ ry nie bę dzie nad mier nie ob -
cią żał od bior ców kosz ta mi sub sy diów, bę -
dzie moż li wie neu tral ny tech no lo gicz nie,
w moż li wie naj więk szym stop niu wspie rał
za trud nie nie i pro duk cję w ra mach pol skiej
go spo dar ki oraz opie rał się będzie na pol -
skiej my śli tech nicz nej. Pol ska ma tu uni -
kal ną moż li wość sko rzy sta nia z tak zwa nej
ren ty za co fa nia. Ozna cza to, że mo że my za -
rów no uczyć się na błę dach in nych, jak
i moż li wie ko rzy stać z re la tyw nie doj rza -
łych już tech no lo gii. Po nad to po win ni śmy
też uwzględ niać błę dy, któ re za chwia ły sys -
te ma mi wspar cia w in nych kra jach. Mam tu
na my śli wspar cie dla prze my sło wych farm
fo to wol ta icz nych, któ re wy ge ne ro wa ły
ogrom ne kosz ty dla od bior ców ener gii
w Cze chach, czy po tęż ne do dat ko we kosz ty
in te gra cji sys te mo wej sie ci i in sta la cji mo cy
za stęp czych dla elek trow ni wia tro wych
w RFN. Po za ty mi tech no lo gia mi OZE,
o któ rych wła śnie wspo mnia łem, po win ni -
śmy zna leźć po cze sne miej sce w na szym
sys te mie dla ta kich roz wią zań, jak bio ga -
zow nie rol ni cze, któ re do dat ko wo za pew -
nia ją roz wój za trud nie nia na ob sza rach
wiej skich czy ma łe elek trow nie wod ne, któ -
re po zwo lą do dat ko wo zwięk szyć re ten cję
wo dy, któ rej Pol ska ma ogra ni czo ne za so by.
Jed no cze śnie chciał bym za zna czyć tu mój
scep ty cyzm co do bu do wy no wych du żych
elek trow ni wod nych, któ re mo gą nieść
za so bą wy so kie kosz ty eko lo gicz ne.

Roz wój pol skich tech no lo gii i ich wdro -
że nie bę dą mia ły klu czo we zna cze nie dla
po wo dze nia pol skiej trans for ma cji do go -
spo dar ki ni sko emi syj nej. Pro jek ty wspar cia
Na ro do we go Cen trum Ba dań i Roz wo ju dla
tech no lo gii łup ko wych oraz eko lo gicz nych,
czy li re ali zo wa ny ra zem z mo im re sor tem
tak zwa ny pro gram GE KON, to po czą tek
na szych wy sił ków. Mo je Mi ni ster stwo już
od trzech lat pro wa dzi tak że pro gram GRE -
ENE VO, ak ce le ra tor pol skich zie lo nych
tech no lo gii, któ ry słu ży ja ko plat for ma pro -
mo cji eks por tu my śli na szych przed się bior -
ców na ryn ki za gra nicz ne. Na dal nie jest to
ska la dzia łań, któ rą mo że po chwa lić się
wie le kra jów za chod nio -eu ro pej skich, ale
sta ra my się moż li wie szyb ko nad ra biać
dzie lą cy nas dy stans. Jest to je den z mo ich
głów nych prio ry te tów ja ko Mi ni stra Śro do -
wi ska.
• Dzię ku ję za roz mo wę.
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• Na co no we go mo gą li czyć wa si be ne fi -
cjen ci?

– Re ali za cja zrów no wa żo ne go roz wo ju go -
spo dar ki bę dzie moż li wa po przez wspar cie
zmian w kie run ku go spo dar ki ni sko emi syj nej,
efek tyw nie ko rzy sta ją cej z za so bów śro do wi -
ska oraz dą że nie do wy eli mi no wa nia za leż no -
ści wzro stu go spo dar cze go od de gra da cji śro -
do wi ska przy rod ni cze go. Uwa run ko wa nia mi,
któ re na le ży uwzględ nić przy for mu ło wa niu
ob sza rów wspar cia są ogra ni cze nia za so bów
ener ge tycz nych, w tym uza leż nie nie od wę gla,
uwa run ko wa nia kli ma tycz no -geo gra ficz ne
roz wo ju od na wial nych źró deł ener gii, stan
tech nicz ny sie ci ener ge tycz nych, za ostrze nia
re gu la cji kli ma tycz nych oraz ja kość po wie trza.

W „Stra te gii” sfor mu ło wa no czte ry pod sta -
wo we kie run ki fi nan so wa nia ochro ny śro do -
wi ska. Te prio ry te ty to: ochro na i zrów no wa -
żo ne go spo da ro wa nie za so ba mi wod ny mi,
czy li sze ro ko ro zu mia na go spo dar ka wod na
i wod no -ście ko wa, ra cjo nal ne go spo da ro wa -
nie od pa da mi i ochro na po wierzch ni zie mi, co
zga dza się ze stra te gią bez pie czeń stwa ener -
ge tycz ne go, ochro na at mos fe ry (m. in. li kwi -
da cja ni skiej emi sji i prze ciw dzia ła nie zmia -
nom kli ma tycz nym) oraz ochro na róż no rod -
no ści bio lo gicz nej i funk cji eko sys te mów.
W ich ra mach pro wa dzo ne bę dą rów nież dzia -
ła nia zwią za ne z edu ka cją eko lo gicz ną, eko in -
no wa cja mi, za po bie ga niem zmia nom kli ma -
tu, eks per ty za mi, mo ni to rin giem śro do wi ska,

za po bie ga niem za gro że niom, a tak że wspie ra -
nie sys te mów za rzą dza nia śro do wi sko we go.

Tak więc naj więk szy stru mień fi nan so wa -
nia zo sta nie głów nie skie ro wa ny do jed no stek
sa mo rzą du te ry to rial ne go, przed się biorstw
i go spo darstw do mo wych na ni sko emi syj ną
go spo dar kę, ochro nę kli ma tu, eko in no wa cje
oraz two rze nie zie lo nych miejsc pra cy. Jed no -
cze śnie na szym ce lem in sty tu cjo nal nym jest
przy go to wa nie się do no wej per spek ty wy
– Eu ro pa 2020.

Istot ne jest też to, że two rząc „Stra te gię”
uwzględ ni li śmy zmia ny do tych cza so we go
mo de lu dzia ła nia NFO ŚiGW, ja kie już zresz -
tą za cho dzą. Zmie rza ją one w kie run ku
zwięk szo ne go udzia łu fi nan so wa nia zwrot ne -
go. Cho dzi o to, by na sze środ ki wię cej „pra -
co wa ły”, by wię cej prze zna czać na po życz ki
niż do ta cje. Mi ni ster stwo Go spo dar ki, Roz -
wo ju Re gio nal ne go i Mi ni ster Śro do wi ska nie
ma ją wąt pli wo ści, że to wła ści wy kie ru nek
dal sze go roz wo ju sys te mu fi nan so wa nia
ochro ny śro do wi ska, zwłasz cza w świe tle
zmie nia ją cych się in stru men tów wspar cia dla
po li tyk UE w no wej per spek ty wie fi nan so wej.
Re ali za cja tak po sta wio ne go ce lu bę dzie jed -
nak za le ża ła od kon dy cji sek to ra fi nan sów pu -
blicz nych, a mó wiąc wprost – od ogra ni czeń
wy ni ka ją cych z je go za dłu że nia. Na eta pie
wdro że nio wym za kła da się we ry fi ka cję Stra -
te gii już w 2014 r., aby uwzględ nić za rów no
przy ję te roz wią za nia dla alo ka cji środ ków
unij nych w no wej per spek ty wie jak i moż li -
wo ści fi nan so we na szych wnio sko daw ców. 
• No wła śnie, sa mo rzą dy już dziś są

w kiep skiej kon dy cji fi nan so wej, wie le z nich
jest mak sy mal nie za dłu żo nych!

– Zwięk sze nie udzia łu fi nan so wa nia zwrot -
ne go jest na szym ce lem stra te gicz nym. Ma my
jed nak świa do mość, że w obec nej sy tu acji go -
spo dar czej ma le je skłon ność przed się bior ców
i in nych pod mio tów (sa mo rzą dów) do za cią -
ga nia zo bo wią zań. Dla te go bę dzie my szu kać
róż nych in stru men tów, któ re bę dą ją po bu dzać

Zna jąc trud ną sy tu ację sa mo rzą dów pra cu -
je my nad for mą fi nan so wa nia przez stro nę
trze cią, tzw. ESCO. Oczy wi ście tam, gdzie to
jest moż li we. To tak że sze ro ko ro zu mia ne
part ner stwo pu blicz no -pry wat ne, bez któ re go

sa mo rzą dy nie da dzą ra dy w fi nan so wa niu
wszyst kich za dań, któ re na nie na ło żo no. Jed -
no cze śnie za kła da my, że bez zwrot na po moc
bę dzie udzie la na ja ko wspar cie ukie run ko wa -
ne na po zy ska nie ze wnętrz nych źró deł fi nan -
so wa nia (do pła ty do opro cen to wa nia kre dy -
tów ban ko wych i emi sji ob li ga cji ko mu nal -
nych, lub do wy ku pu ob li ga cji) al bo ja ko za -
chę ta do po dej mo wa nia in we sty cji pro eko lo -
gicz nych. 
• Ja kie środ ki fi nan so we Na ro do wy Fun -

dusz ma do „roz da nia” w tym ro ku?
– Mam na dzie ję że wy da my ok. 7 mld zł

– wła sne oraz unij ne z Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go „In fra struk tu ra i Śro do wi sko”. To bar -
dzo am bit ny plan, bo w 2012 r. wy da li śmy ok.
5 mld zł (ok. 98% za ło żo nej kwo ty). Przy go -
to wy wa ny pro jekt pla nu fi nan so we go sta je się
obo wią zu ją cym po za twier dze niu usta wy bu -
dże to wej. Plan na 2013 r. przy go to wa li śmy
w I pół ro czu 2012 r. nie wie dząc jak bę dzie
roz wi jać się go spo dar ka, ja kie bę dą obo wią -
zy wa ły ak ty praw ne, np. mie li śmy na dzie ję,
że wresz cie w 2012 r. za cznie obo wią zy wać
Usta wa o Od na wial nych Źró dłach Ener gii,
któ ra do pol skie go pra wa po win na być za im -
ple men to wa na w grud niu 2010 r. Na si be ne fi -
cjen ci – mi mo ob ni że nia przez nas opro cen to -
wa nia – nie mo gą zna leźć współ fi nan so wa nia,
bo ban ki nie chcą współ fi nan so wać pro jek tów
OZE je śli nie wie dzą ja ki bę dzie sys tem
wspar cia.
•A na co mo że li czyć sek tor elek tro ener ge -

tycz ny?
– Wio dą cą stra te gią dla „Wspól nej Stra te -

gii” oraz Stra te gii NFO ŚiGW jest „Stra te gia
Bez pie czeń stwo Ener ge tycz ne i Śro do wi sko.
Per spek ty wa 2020”, w któ rej Na ro do wy Fun -
dusz oraz wo je wódz kie fun du sze są wska za ne
ja ko in sty tu cje za an ga żo wa ne w re ali za cję
dzia łań w ra mach „Stra te gii BE iŚ”.

Pol ska go spo dar ka jest w du żej mie rze
opar ta na ener ge ty ce kon wen cjo nal nej. Naj -
bliż sze la ta mo gą przy nieść zmia nę struk tu ry
pro duk cji ener gii (OZE, ener ge ty ka ją dro wa,
gaz łup ko wy), lecz wy da je się, że pa li wa ko -
pal ne bę dą cią gle pod sta wo wym źró dłem
ener gii. Ra cjo nal ne i efek tyw ne go spo da ro wa -
nie ni mi wy ma ga pro wa dze nia roz po zna nia

Programy
bardziej przyjazne beneficjentom

– Wspól na Stra te gia Dzia ła nia Na ro do we go Fun du szu i wo je wódz kich fun du -
szy ochro ny śro do wi ska i go spo dar ki wod nej na la ta 2013–2016 z per spek ty -
wą do 2020 ro ku” w swo ich za ło że niach za cho wu je spój ność z nad rzęd ny mi
do ku men ta mi stra te gicz ny mi, m.in. z „Po li ty ką Ener ge tycz ną Pol ski do 2030
ro ku” – mó wi MAŁ GO RZA TA SKU CHA, pre zes Na ro do we go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej, w roz mo wie z Je rzym Bo ja no wi czem.



i ba dań, ko niecz ne jest wska za nie złóż stra te -
gicz nych oraz roz wój i zwięk sza nie do stęp no -
ści tech no lo gii wy ko rzy stu ją cych ener gię
z roż nych za so bów su row co wych, w tym np.
ener gię geo ter mal ną lub po cho dzą cą z nie kon -
wen cjo nal nych złóż wę glo wo do rów, a tak że
roz wój in nych tech no lo gii ni sko emi syj nych
(np. czy stych tech no lo gii wę glo wych). 

W ra mach prio ry te tu „Ochro na kli ma tu i at -
mos fe ry” NFO ŚiGW wspie ra przed się wzię -
cia m.in. w za kre sie od na wial nych źró deł
ener gii i obiek tów wy so ko spraw nej ko ge ne -
ra cji, in fra struk tu ry ener ge tycz nej przy ja znej
śro do wi sku, wzro stu efek tyw no ści ener ge -
tycz nej, in te li gent nych sie ci ener ge tycz nych
i li kwi da cji ni skiej emi sji.

31 ma ja 2012 r. Ra da Nad zor cza NFO ŚiGW
usta li ła szcze gó ło we za sa dy udzie la nia do fi -
nan so wa nia i kry te ria wy bo ru przed się wzięć
pro gra mu prio ry te to we go „In te li gent ne sie ci
ener ge tycz ne” (ISE) o bu dże cie do ta cji 340
mln zł. Na ro do wy Fun dusz bę dzie do fi nan so -
wy wał przed się wzię cia re ali zo wa ne w prze -
strze niach pi lo ta żo wych obej mu ją ce: ener gię
elek trycz ną, ener gię ciepl ną, cie płą wo dę
użyt ko wą oraz (je dy nie we współ dzia ła niu
z in nym ro dza jem ener gii) ener gię ga zo wą.
W ra mach pro gra mu prio ry te to we go ISE
moż na uzy skać tak że do fi nan so wa nie na
m.in. in te li gent ne sie ci oświe tle nio we z ener -
go osz częd nym oświe tle niem, mi kro ge ne ra -
cję, ko ge ne ra cję i trój ge ne ra cję ga zo wą, mon -
taż urzą dzeń ma ga zy nu ją cych ener gię (np. in -
fra struk tu ry dla gro ma dze nia ener gii elek -
trycz nej z/dla sa mo cho dów elek trycz nych).
Obo wiąz ko we jest zbu do wa nie roz pro szo ne -
go od na wial ne go źró dła ener gii.

Be ne fi cjen ta mi pro gra mu są przed się bior cy,
jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go, uczel nie,
in sty tu ty ba daw cze, PAN oraz two rzo ne przez
nią jed nost ki or ga ni zu ją ce w prze strze niach
pi lo ta żo wych (na ob sza rze swe go dzia ła nia)
przed się wzię cia ISE. NFO ŚiGW bę dzie je do -
fi nan so wy wał w for mie do ta cji w wy so ko -
ści 30-70% kosz tów kwa li fi ko wa nych w za -
leż no ści od be ne fi cjen ta i ro dza ju przed się -
wzię cia, z za strze że niem po mo cy pu blicz nej.

Prze wi du je się, że pro gram przy czy ni się
do ogra ni cze nia lub unik nię cia emi sji za nie -
czysz czeń do po wie trza i emi sji dwu tlen ku
węgla. Uzy ska ny mi efek ta mi eko lo gicz ny mi
i rze czo wy mi bę dą rów nież pro duk cja ener gii
elek trycz nej ze źró deł od na wial nych, oszczęd -
ność i opty ma li za cja zu ży cia ener gii elek -
trycz nej (zmniej szo ne za po trze bo wa nie szczy -
to we), ogra ni cze nie zu ży cia cie pła, cie płej
wo dy oraz ga zu, ogra ni cze nie strat w prze sy le
ener gii, zmniej sze nie awa ryj no ści sie ci,
zmniej sze nie nie le gal nych po bo rów ener gii.
Dzię ki re ali za cji przed się wzięć ISE wśród
spo łecz no ści, któ ra za miesz ku je prze strze nie
pi lo ta żo we zo sta ną wy two rzo ne po sta wy pro -
su menc kie (osób, or ga ni za cji bądź przed się -
bior ców bę dą cych rów no cze śnie pro du cen ta -
mi i kon su men ta mi ener gii, czy li ak tyw ny mi
uczest ni ka mi ryn ku). Bu dżet ogło szo ne go

w czerw cu 2012 r. I kon kur su wy no si 150 mln
zł. Kon kurs ma cha rak ter pi lo ta żo wy. Na bór
wnio sków w ra mach I kon kur su trwał do 31
stycz nia 2013 r. Obec nie trwa ich oce na.

Mo der ni za cja sek to ra ener ge ty ki w za kre -
sie in te li gent ne go opo mia ro wa nia i ISE bę -
dzie waż na z uwa gi na wzmoc nie nie ro li od -
bior ców fi nal nych w za rzą dza niu i opty ma li -
za cją zu ży cia ener gii. 
• Ja kie za da nia NFO ŚiGW bę dzie re ali zo -

wał w ra mach tzw. Pa kie tu Kli ma tycz ne go
3 x 20?

– W no wej per spek ty wie fi nan so wej za kła -
da się w szcze gól no ści wspar cie dla sze ro ko
ro zu mia nej go spo dar ki ni sko emi syj nej, po -
pra wę efek tyw no ści go spo da ro wa nia su row -
ca mi i ma te ria ła mi, roz wój i wy ko rzy sta nie
tech no lo gii ni sko emi syj nych, in no wa cyj ność
i kom plek so wość pro jek tów, za po bie ga nie
po wsta wa niu oraz po pra wę efek tyw no ści go -
spo da ro wa nia od pa da mi oraz pro mo cję no -
wych wzor ców kon sump cji oraz za po bie ga nie
zmia nom kli ma tu. Pla no wa ne są zwrot ne for -
my fi nan so wa nia.
• 1 lip ca cze ka nas tzw. re wo lu cja śmie cio -

wa. Mi ni ster śro do wi ska nie jest zwo len ni -
kiem ter micz nej uty li za cji od pa dów ko mu -
nal nych. A Na ro do wy Fun dusz? 

– W ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra -
struk tu ra i Śro do wi sko, dzia ła nie 2.1 „Kom -
plek so we przed się wzię cia z za kre su go spo -
dar ki od pa da mi ko mu nal ny mi ze szcze gól -
nym uwzględ nie niem od pa dów nie bez piecz -
nych”, obec nie fi nan so wa nych jest 6 pro jek -
tów bu do wy spa lar ni od pa dów ko mu nal nych
(choć ja wo lę okre śle nie: elek trow nie na od -
pa dy). To pro gram go spo dar ki od pa da mi ko -
mu nal ny mi w Kra ko wie, zin te gro wa ny sys -
tem go spo dar ki od pa da mi dla aglo me ra cji
bia ło stoc kiej, sys tem go spo dar ki od pa da mi
dla Po zna nia, bu do wa za kła du ter micz ne go
uniesz ko dli wia nia od pa dów dla Szcze ciń skie -
go Ob sza ru Me tro po li tal ne go, bu do wa Za kła -
du Ter micz ne go Prze kształ ca nia Od pa dów
Ko mu nal nych dla Byd go sko -To ruń skie go
Ob sza ru Me tro po li tal ne go oraz upo rząd ko -
wa nie go spo dar ki od pa da mi na te re nie Sub re -
gio nu Ko niń skie go.

Pro jek ty te są umiesz czo ne na „Li ście pro -
jek tów in dy wi du al nych” PO IiŚ. Łącz na war -
tość do fi nan so wa nia wy no si 1 681 mln zł, co
sta no wi ok. 49% ca łej alo ka cji dla dzia ła -
nia 2.1. Na li ście umiesz czo no też 3 pro jek ty
do ty czą ce przy go to wa nia do ku men ta cji dla
pro jek tów „spa lar nio wych”, któ rych re ali za -
cja pla no wa na jest na ko lej ny okres pro gra -
mo wa nia 2014–2020 lub bez udzia łu środ ków
unij nych. To go spo dar ka od pa da mi ko mu nal -
ny mi w Ło dzi (fa za II), sys tem go spo dar ki od -
pa da mi dla Me tro po lii Trój miej skiej oraz sys -
tem go spo dar ki od pa da mi oraz bu do wa za kła -
du ter micz ne go prze kształ ca nia od pa dów dla
miast i gmin Po mo rza Środ ko we go (etap I).
Cie ka wym pro jek tem w tym ob sza rze jest
pro jekt w Po zna niu, gdzie ma my do czy nie nia
z part ner stwem pu blicz no -pry wat nym. 

W ofer cie ma my też dwu czę ścio wy pro -
gram za go spo da ro wa nia od pa dów ko mu nal -
nych: roz wo ju sys te mu se lek tyw nej zbiór ki
od pa dów oraz in sta la cji do ich uniesz ko dli -
wia nia. Po nie waż w przy pad ku go spo dar ki
od pa da mi mo że my mieć do czy nie nia z po -
mo cą pu blicz ną i obo wią zu ją nas prze pi sy
unij ne, więc ofe ru je my tyl ko po życz kę
do wy so ko ści 75% kosz tów kwa li fi ko wa nych
na 3,5% rocz nie, któ ra – po spła cie 50% – mo -
że być umo rzo na w wy so ko ści 30%. W ten
spo sób chce my wspo móc in we sto rów bu du ją -
cych róż ne in sta la cje zwią za ne ze zbiór ką od -
pa dów: do re cy klin gu, czy wy ko rzy sta nia od -
zy ska nych su row ców.
• Na co moż na jesz cze li czyć?
– W ma ju ub.r. Na ro do wy Fun dusz pod pi -

sał po ro zu mie nie z Na ro do wym Cen trum Ba -
dań i Roz wo ju do ty czą ce utwo rze nia pro gra -
mu „Ge ne ra tor Kon cep cji Eko lo gicz nych
– GE KON” skie ro wa ne go do przed się biorstw
oraz kon sor cjów na uko wych (któ rych li de rem
jest przed się bior ca), któ rych po wsta wa nie po -
win no zin te gro wać po ten cjał na uki i biz ne su,
co jest czę sto sto so wa ne w kra jach UE.

Wstęp nie wy zna czy li śmy na stę pu ją ce ob -
sza ry wspar cia: śro do wi sko we aspek ty wy do -
by cia ga zu nie kon wen cjo nal ne go, efek tyw -
ność ener ge tycz na i ma ga zy no wa nie ener gii,
ochro na i ra cjo na li za cja wy ko rzy sta nia wód
oraz no wa tor skie me to dy otrzy my wa nia pa -
liw, ener gii i ma te ria łów z od pa dów oraz re cy -
klin gu od pa dów.

NCBiR skon cen tru je się na fi nan so wa niu
ob sza ru ba dań i roz wo ju, a my bę dzie my fi -
nan so wać wdro że nia, czy li bu do wę in sta la cji
de mon stra cyj nych. Na re ali za cję pro gra mu
obie in sty tu cje prze zna czy ły po 200 mln zł, co
do 2016 r. po mo że w opra co wa niu co naj -
mniej 30. tech no lo gii in no wa cyj nych w ska li
mię dzy na ro do wej. Po nad to Na ro do wy Fun -
dusz za dba, by co naj mniej 10 z nich zo sta ło
wdro żo nych do pro duk cji.

Po nie waż wdra ża nie do pro duk cji za kła da
se kwen cyj ność prac: naj pierw ba da nia i roz -
wój, po tem in sta la cje de mon stra cyj ne, więc
NFO ŚiGW bę dzie udzie lał pro mes na wdro -
że nie pro jek tów dla tych za in te re so wa nych,
któ rym przy zna ne zo sta ły środ ki na eta pie
ba dań. For mą do fi nan so wa nia bę dzie do ta -
cja, któ rej wy so kość bę dzie uza leż nio na od
ro dza ju re ali zo wa nych prac (fa za zwią za na
z ba da nia mi i roz wo jem lub fa za zwią za na
z wdra ża niem tech no lo gii) oraz ro dza ju be -
ne fi cjen ta.

W stycz niu wy star to wał pierw szy kon kurs
z bu dże tem 280 mln zł. Na bór wnio sków
wstęp nych bę dzie pro wa dzo ny w okre sie
1–14 mar ca 2013 r. 

Eko -in no wa cje są dla nas bar dzo istot nym
kie run kiem ho ry zon tal nym. Dla te go chce my
nie tyl ko fi nan so wać roz wią za nia in no wa cyj -
ne, ale tak że prze ko nać in we sto rów, by nie ba -
li się pro po no wa nych roz wa żań. 
• Ży czę po wo dze nia w re ali za cji pla no -

wych za mie rzeń.
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Realizujemy „pod klucz”
inwestycje dotyczące budowy:
•  elektrowni i elektrociepłowni

(układy kogeneracyjne), 
opalanych węglem, biomasą, 
paliwami gazowymi, 

•  instalacji do utylizacji odpadów 
komunalnych i przemysłowych.

W ramach realizacji inwestycji
„pod klucz” oferujemy:
•  opracowanie koncepcji,
•  opracowanie studium wykonal-

ności,
•  wykonanie projektów we wszyst-

kich branżach,
•  dostawy urządzeń i armatury,
•  prace budowlane, montażowe

i instalacyjne,
•  rozruchy urządzeń i szkolenie 

personelu.

Wykonujemy zmiany moderniza-
cyjne turbin parowych m.in.:
modernizacje układów łopatko-
wych, zwiększanie przełyku pary
i podwyższanie  mocy, przystoso-
wywanie turbin kondensacyjnych 
do pracy ciepłowniczej z pogor-
szoną próżnią, przystosowywanie 
turbin do pracy z regulowanym 
upustem pary, zmiany parametrów 
pracy upustów. 
Zgodnie z potrzebami klienta 
uwzględniamy również wykorzysta-
nie używanych turbin po uprzed-
nim przeprowadzeniu niezbędnych 
modernizacji. 

Oferujemy modernizacje układów 
regulacji turbin zastępując prze-
starzałe układy mechaniczno-hy-
drauliczne układami elektrohydrau-
licznymi (EHR) z wykorzystaniem 
sterowników mikroprocesorowych.

Wyposażamy turbiny oraz instala-
cje pomocnicze w komputerowe 
systemy wizualizacji i nadzoru.

Zajmujemy się projektowaniem 
oraz modernizacją kotłowni 
wodnych i parowych oraz członów 
ciepłowniczych, a także projekto-
waniem: rurociągów parowych
i wodnych, układów AKPiA turbin, 
kotłów i urządzeń pomocniczych 
oraz instalacji olejowych.

Wykonujemy badania cieplno-
-przepływowe, eksploatacyjne
i gwarancyjne kotłów, turbin, 
pomp, wentylatorów oraz całych 
bloków energetyczny wraz z insta-
lacjami pomocniczymi jak układy 
oczyszczania spalin (IOS, instala-
cje odazotowania spalin), układy 
odwadniania i magazynowania gip-
su, układy podawania paliwa. 
Wykonujemy remonty moderni-
zacyjne, ekspertyzy, diagnostykę 
poawaryjną turbin.

Opracowujemy specjalistyczne 
programy inżynierskie, wykonuje-
my obliczenia wytrzymałościowe, 
cieplne i przepływowe maszyn
i urządzeń energetycznych oraz 
ich elementów.

Przeprowadzamy również audyty 
energetyczne w zakładach prze-
mysłowych w zakresie:
•  oceny sposobu użytkowania 

energii,
•  określania sposobów zmniejsza-

nia zużycia energii,
•  analiz możliwości i opłacalności 

przedsięwzięć,
•  opracowywania programów 

oszczędnościowych oraz efek-
tywnego wykorzystania energii.

Zapewniamy:
•  partnerską współpracę z klien-

tem,
•  opiekę techniczną i organizacyj-

ną na każdym etapie realizacji 
zadania,

•  porady i konsultacje,
•  terminowość wykonywania 

usług,
•  racjonalizację kosztów realizo-

wania kontraktów.
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• Jak wy glą da in no wa cyj ność w sek to -
rze ener ge ty ki? Czy dia gno za mó wią ca
o ni skiej in no wa cyj no ści pol skiej go spo -
dar ki do ty czy tak że ener ge ty ki i jak sy tu -
acja w niej pod tym wzglę dem wy glą da
na tle in nych kra jów?

– M. Du da: – Za sta na wiam się czy za -
miast py ta nia: czy ener ge ty ka jest in no wa -
cyj na, bar dziej za sad nym nie by ło by po sta -
wie nie py ta nia: czy ener ge ty ka mo że być
in no wa cyj na? Po ziom in no wa cyj no ści
w ener ge ty ce za le ży od za po trze bo wa nia
na no we in we sty cje. In no wa cyj ne tech no -
lo gie po ja wia ją się bo wiem przy oka zji bu -
do wy no wych obiek tów, bądź mo der ni za -
cji ist nie ją cych, przy czym w tym ostat nim
przy pad ku na ogół do ty czą frag men tów
tech no lo gii, a nie tech no lo gii kom plek so -
wych. Tym cza sem, ob ser wu je my za stój in -
we sty cyj ny w ener ge ty ce, nie na le ży więc
ocze ki wać za po trze bo wa nia na no we, in -
no wa cyj ne tech no lo gie. W tej sy tu acji je -
ste śmy ska za ni na eks plo ata cję źró deł
ener gii wy bu do wa nych w prze szło ści,
w mo men cie bu do wy no wo cze snych, ale
dziś o prze sta rza łej tech no lo gii. W roz zie -

wie mię dzy tym co ma my i bra kiem za po -
trze bo wa nia na no we tech no lo gie, do strze -
gam głów ną przy czy nę za ni żo ne go po zio -
mu in no wa cyj no ści w pol skiej ener ge ty ce.

– T. Chmiel niak: – Je że li ener ge ty kę
spro wa dzi my do ak tu al nej struk tu ry pa li -
wo wej oraz wy twa rza nia ener gii elek trycz -
nej, cie pła i prze sy łu, to oka zu je się, że

Wśród eko no mi stów, dzia ła czy spo łecz nych i po li ty ków pa nu je zgod na opi nia, że w wy ni ku trans for ma -

cji przez ja ką prze szła na sza go spo dar ka w ostat nich dwu dzie stu la tach, uda ło się uzy skać zna czą cy

wzrost go spo dar czy, ale głów nie dzię ki wy ko rzy sta niu pro stych re zerw. Re zer wy te już się prak tycz nie wy -

czer pa ły, a nie uru cho mio no me cha ni zmów, któ re spo wo do wa ły by po ja wie nie się nie zwy kle istot ne go

czyn ni ka wzro stu, ja kim jest in no wa cyj ność w prze my śle. War to za tem za dać py ta nie jak wy glą da in no -

wa cyj ność w sek to rze ener ge ty ki? Py ta nie, a tak na praw dę sze reg py tań na ty le waż nych, że god nych dys -

ku sji. 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 in no wa cyj no ści. Dys ku sji nada -

li śmy ty tuł „In no wa cyj ność w ener ge ty ce”.

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

– Prof. Wło dzi mierz Bła siak – KTH In du strial En gi ne ering and Ma na ge ment, Sztok holm,

– Prof. dr hab. inż. Ta de usz Chmiel niak – Po li tech ni ka Ślą ska,

– Dr Mi ro sław Du da – ARE,

– Je rzy Mie czy sław Ła ska wiec – Pre zes Za rzą du, Dy rek tor Ge ne ral ny Fa bry ki Ko tłów „SE FA KO” S.A.,

– Jan Si wiń ski – Pre zes Za rzą du ECO ENER GIA Sp. z o.o.,

– Dr inż. Le szek So bań ski – Pre zes Za rzą du Za kła du Ba daw czo -Pro jek to we go IN WAT,

– Dr inż. Je rzy Trzesz czyń ski – Pre zes Za rzą du, Dy rek tor Przed się bior stwa Usług Na uko wo -Tech nicz -

nych „PRO NO VUM” Sp. z o.o.

Stro nę re dak cyj ną re pre zen to wa li: Prof. dr hab. inż. Ja nusz Le wan dow ski, Po li tech ni ka War szaw ska

– 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.

Innowacyjność
w energetyce
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śred nia spraw ność wy twa rza nia ener gii
elek trycz nej jest u nas ta ka sa ma jak
w USA i tyl ko nie co niż sza niż w UE. Je że -
li zaś weź mie my pod uwa gę no we in we sty -
cje, to znów nie jest źle – spraw ność no -
wych blo ków jest po rów ny wal na z no wy -
mi blo ka mi nie miec ki mi. Sa ma ener ge ty ka
nie wy twa rza no wych tech no lo gii, ona je
ku pu je. W tej sy tu acji śro do wi sko na uko -
we mo że się je dy nie zwra cać do wy twór -
ców ma szyn i urzą dzeń by wpro wa dza li
w nich okre ślo ne no wo ści – sa mo bo wiem
nie zbu du je od pod staw tur bi ny, czy też ko -
tła. Zga dzam się z po glą dem mo je go
przed mów cy, że do pó ki nie ma no wych in -
we sty cji, do pó ty nie ma po stę pu, no wych
tech no lo gii. W dzie dzi nie no wych in we sty -
cji w na szej ener ge ty ce do mi nu je, jak wie -
my, wy cze ki wa nie.

– W. Bła siak: – Przez ostat nie po nad 20
lat prze by wam po za Pol ską i mia łem w tym
cza sie do czy nie nia głów nie z ener ge ty ką
w in nych kra jach. Ale od kil ku lat mam
rów nież kon tak ty z ener ge ty ką pol ską. Po -
sia dam więc moż li wość po rów nań. Nie ste -
ty, po ziom tech no lo gicz ny na szej ener ge ty -
ki jest jed nak nie co niż szy niż w in nych,
roz wi nię tych kra jach. Do staw ca mi naj -
now szych tech no lo gii, np. oczysz cza nia
spa lin, nie są fir my pol skie lecz za gra nicz -
ne, bo te tech no lo gie ma ją. Dzia ła ją zresz -
tą głów nie w Pol sce, bo w kra jach za chod -
nich nie ma ją już co ro bić.

– J. Trzesz czyń ski: – Do in no wa cji
w ener ge ty ce trze ba pod cho dzić z du żą do -
zą roz sąd ku. Po wy bu do wa niu no we go
blo ku przez pe wien okres eks plo ata cji usu -
wa się, czę sto do syć licz ne, błę dy mon ta żo -
we, a na wet kon struk cyj ne, uzy sku jąc
– po wie lu la tach – urzą dze nie wy star cza ją -
co nie za wod ne. Ko lej ne „in no wa cje” rzad -
ko przy no szą wy łącz nie do bre skut ki.
Za au ten tycz ną in no wa cję, któ ra do dat ko -
wo ma swo je au ten tycz ne źró dło, tj. ko -
niecz ność, uznał bym mo der ni za cje blo -
ków 200 MW w ce lu prze dłu że nia ich eks -
plo ata cji o ko lej ne 10–15 lat. Prze dłu że nie
trwa ło ści oraz speł nie nie wy ma gań eko lo -
gicz nych uwa żam za wy star cza ją cą „in no -
wa cję” i ewi dent nie wy li czal ną ko rzyść.
Apli ko wa nie tym blo kom ko lej nych „in no -
wa cji” uwa żam za nie po trzeb ne – moż li we,
że nie któ re z nich spra wią wię cej pro ble -
mów niż ko rzy ści. W tym miej scu na rzu ca
się bar dziej ogól ne i za sad ni cze py ta nie:
czy elek trow nie po win ny być roz li cza ne
z in no wa cyj no ści czy z efek tyw no ści?
W nor mal nych wa run kach jed no nie po -
win no wy klu czać dru gie go. Nie ste ty,
w rze czy wi sto ści tak nie jest. Sły szę i czy -
tam, że np. blo ki 120 MW są nie efek tyw ne.
Czy uczci we jest for mu ło wa nie ta kich
wnio sków, gdy znacz na część „efek tyw -
nych” blo ków za wdzię cza swo ją „efek tyw -
ność” sys te mo wym do pła tom? Co prze -
szka dza, aby w ta kim try bie, za mniej szą

do pła tą niż np. do ener gii z wia tra ków,
uczy nić blo ki 120 MW i in ne efek tyw ny -
mi? Re gu la cje kli ma tycz ne oraz in ne licz -
ne do ta cje i bo nu sy spra wi ły, że wg kry te -
riów nor mal nej eko no mii nie da się ra cjo -
nal nie zwe ry fi ko wać ani in no wa cyj no ści,
ani na wet efek tyw no ści.

– S. Kry stek: – Pro du cen ci urzą dzeń
dla ener ge ty ki, je śli cho dzi o spa la nie wę -
gla, na do brą spra wę, ni cze go re wo lu cyj -
ne go, zwięk sza ją ce go spraw ność nie wy -
my śli li. Gdy w przy pad ku blo ków ga zo -
wych rzecz ma się zgo ła ina czej. To
po pierw sze. Po dru gie – nie tyl ko w Pol -
sce, ale i w in nych kra jach za rzą dza niem
ener ge ty ką za czy na ją się zaj mo wać lu -
dzie, któ rych in te re su je je dy nie wy miar
eko no micz ny ener ge tycz ne go biz ne su.
Wresz cie, po trze cie – dziś trud no stwo -
rzyć sen sow ny mo del eko no micz ny ryn ku
ener gii ze wzglę du na wy ma ga nia ban -
ków. Wszyst ko to ra zem wzię te, two rzy
ba rie ry dla ru sze nia in we sty cji w ener ge -

ty ce i po ja wie nia się ewen tu al nych roz -
wią zań in no wa cyj nych.
• W do tych cza so wym prze bie gu dys ku -

sji, in no wa cyj ność za czy na nam sie wią -
zać do syć wą sko je dy nie z wy twa rza niem
ener gii elek trycz nej i tyl ko w du żych in sta -
la cjach. Nie wy da je się aby w tym ob sza rze
nasz po ten cjał in no wa cyj ny miał kie dy -
kol wiek wie le do po wie dze nia. To jest
prze strzeń za re zer wo wa na dla 2–3 naj -
więk szych świa to wych kon cer nów. Pro -
ble mem do roz wią za nia są na to miast set ki
ma łych in sta la cji w ca łym kra ju – za wo do -
wych, ko mu nal nych, prze my sło wych. Tam
wła sny mi si ła mi, przy po mo cy pol skiej
my śli tech nicz nej jest mnó stwo rze czy
do zro bie nia. Wra ca jąc zaś jesz cze do du -
żych in sta la cji. In no wa cyj ność nie spro -
wa dza się w nich tyl ko do te go by wy bu do -
wać no we, o wyż szej spraw no ści niż do -
tych cza so we. Ale tak że do prze dłu że nia ży -
wot no ści ist nie ją cych. A to znów za da nie
dla po ten cja łu in te lek tu al ne go pol skiej
ener ge ty ki.

– L. So bań ski: – Na rzecz ca łą pro po no -
wał bym spoj rzeć nie ja ko dwu kie run ko wo.
Pierw szy kie ru nek – to eks plo ata cyj no -in -
we sty cyj ny. I tu nie jest źle bo opie ra my się
na do sta wach firm świa to wych, czy eu ro -
pej skich. Po czy na jąc od tur bin, z mniej -
szym udzia łem ko tłów, bo ma my dwie ich
fa bry ki w kra ju. Na dru gi kie ru nek trze ba
spoj rzeć przez pry zmat na szych za so bów,
a więc wę giel i gaz łup ko wy, któ ry się po -
ja wi. I tu jest po le do po pi su dla pod nie sie -
nia po zio mu tech no lo gicz ne go. Po nad 150
lat te mu po wsta ły ga zow nie miej skie, któ -
re roz po czę ły pro ces zga zo wa nia wę gla.
Te raz ma my tech no lo gię IGCC, czy li in te -
gral ne zga zo wa nie z obie giem kom bi no -
wa nym, cha rak te ry zu ją cą się naj wyż szą
spraw no ścią moż li wą do po zy ska nia z wę -
gla. Nie jest to ła twy pro blem. Mo gę tu po -
dać przy kład Za kła dów Azo to wych w Kę -
dzie rzy nie, któ re pod ję ły ten te mat. Kosz ty
sza co wa ne by ły na kil ka mi liar dów eu ro,
dzia ła nia za szły do syć da le ko. Po fu zji firm
che micz nych, pro jekt za trzy ma no mo ty -
wu jąc to zbyt du żym ry zy kiem. W ta kich
sy tu acjach ro la pań stwa jest nie do prze ce -
nie nia. Pol ska na wę glu stoi, a my od lat
w tech no lo gii je go wy ko rzy sta nia nie po -
su wa my się do przo du. Kie dyś mie li śmy
ko tły rusz to we, dziś są pal ni ki, py ły, ale
w dal szym cią gu ta tech no lo gia, je że li cho -
dzi o isto tę spra wy, po le ga na pro stym spa -
la niu. 

Je że li zaś cho dzi o ma łą ener ge ty kę, to
istot ny jest pro blem od pa dów ko mu nal -
nych. I tu po ja wia ją się cie ka we pro jek ty
W jed nym z nich bie rze my udział wraz
z SE FE KO. Śmie ci by ły by de mi ne ra li zo -
wa ne, da jąc od pad w for mie szkli stej. Jest
to bar dzo obie cu ją cy pro jekt.

– J.M. Ła ska wiec: – Naj dłu żej spo śród
Pań stwa je cha łem na to spo tka nie, bo są -

Prof. Włodzimierz Błasiak
– KTH Industrial Engineering and Management,

Sztokholm

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak
– Politechnika Śląska
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dzi łem, że bę dzie my mó wi li tu o pol skiej
my śli tech nicz nej. W Pol sce nie ma du żych
kon cer nów, któ re by w swych bu dże tach
prze zna cza ły 15% wy dat ków na roz wój
i ba da nia, jak ma to miej sce w in nych kra -
jach. Znik nę ły du że or ga ni za cje ist nie ją ce
w ener ge ty ce, znik nę ły (choć nie w Pol sce,
ale ja ko pol skie) du że fir my pro du ku ją ce
dla ener ge ty ki. Prze sta ły więc ist nieć pod -
sta wy ma te rial ne do roz wi ja nia in no wa cyj -
no ści w du żych or ga ni za cjach go spo dar -
czych, dla du żych in sta la cji, co wy ma ga
hor ren dal nych na kła dów. Ale w Pol sce jest
wie le ma łych in sta la cji (300 cie płow ni),
o czym tu wcze śniej mó wio no, w któ rych
jest mnó stwo do zro bie nia. Pol skim po ten -
cja łem in te lek tu al nym, co za owo co wa ło by
zwięk sze niem spraw no ści i zmniej sze niem
zu ży cia wę gla. Mo ja fir ma przy go to wu je
się do za go spo da ro wa nia jesz cze nie za ję -
tych nisz. Ta ką są np. śred nie spa lar nie
śmie ci. Zaj rzyj my tak że do szu flad pla có -
wek na uko wych.

– W. Bła siak: – W wy szu ki wa niu tych
nisz świat aka de mic ki jest bar dzo ma ło ak -
tyw ny. Tyl ko nie licz nym na ukow com nie
moż na po sta wić ta kie go za rzu tu. Z ko lei
przed sta wi cie le prze my słu nie zgła sza ją się
do uczel ni, bo w ich ab sol wen tach nie wy -
ro bio no „ssa nia” na in no wa cyj ność.

– M. Du da: – Je stem da le ki od fe ty szy -
zo wa nia pier wiast ka pol skie go w in no wa -
cyj no ści. In no wa cyj ność nie ma na ro do -
wo ści. Je stem tak że prze ciw ny szer mo wa -
niu ha słem, że „Pol ska wę glem stoi”. Bo
tych za so bów nie ma my. I je że li bę dzie my
roz wi jać tech no lo gie wę glo we, to mu si my
się opie rać na wę glu im por to wa nym. Nasz
wę giel jest bo wiem za głę bo ko i jest przez
to za dro gi.

– J. Siwiński: – Oce nia jąc re ali zo wa ne
pro jek ty, mo gę stwier dzić, że obec nie bu -
do wa ne blo ki ener ge tycz ne po wsta ją zgod -
nie z no wą tech ni ką i nie od bie ga ją od stan -
dar dów świa to wych. Chciał bym też zwró -
cić uwa gę na wy ma ga nia śro do wi sko we
do ty czą ce ist nie ją cych źró deł ener gii, któ re
nie prze kła da ją się bez po śred nio na biz nes
elek trow ni, a ge ne ru ją je dy nie kosz ty in -
we sty cyj ne. Trze ba jed nak do ko ny wać mo -
der ni za cji owo cu ją cych re duk cją emi sji
do śro do wi ska, by za ostrzo ne nor my speł -
nić. Wie le w tej ma te rii zro bio no i na dal się
ro bi. Są to wy zwa nia tech no lo gicz ne dla
pol skich firm in no wa cyj nych, aby w ob li -
czu kon ku ren cji firm za gra nicz nych zna -
leźć swo je miej sce na ryn ku. In no wa cyj -
ność jest naj wyż szą war to ścią, ale w tym
ob sza rze nie zwy kle trud no jest bu do wać
prze wa gę kon ku ren cyj ną. Z te go po wo du,
że in no wa cyj ność wią że się z ogrom nym
ry zy kiem. A ener ge ty ka ocze ku je roz wią -
zań spraw dzo nych, z re fe ren cja mi. Po za
tym trud no wejść z roz wią za niem in no wa -
cyj nym w struk tu ry ko mer cyj ne, któ re nie
kwa pią się do te go by z fir mą in no wa cyj ną

po nieść wspól nie ry zy ko i do ko nać pierw -
sze go wdro że nia.

To, że jest trud no nie ozna cza jed nak, iż
jest nie moż li we. Uda ło się nam wejść z na -
szy mi roz wią za nia mi in no wa cyj ny mi na -
wet na ryn ki za gra nicz ne.

– L. So bań ski: – Moż na oczy wi ście po -
wie dzieć, że nie jest waż ne czy tech no lo -
gia jest pol ska, czy też za gra nicz na. Pro -
szę jed nak za uwa żyć, że z wdro że niem
tech no lo gii wią że się pro duk cja, za trud -
nie nie i pie nią dze. Waż ne jest rów nież co
na si ro da cy ro bią – czy są to pra ce pro ste,
czy na wyż szym po zio mie. ZA MECH
prze szedł w rę ce ABB, ale blo ki du że są
wy ko ny wa ne w Niem czech. Każ dy kon -
cern pil nu je swo je go in te re su. Czę sto ku -
pu je się fir mę po to by, ja ko kon ku ren ta,
„zdo ło wać” ją.

– S. Kry stek: – Nie jest praw dą, że ka pi -
tał nie ma na ro do wo ści, na co wie le przy -

kła dów, choć by Fiat. Nie jest rów nież
praw dą, że nie waż ne gdzie ku pu je my roz -
wią za nia in no wa cyj ne, no we tech no lo gie
– w kra ju, czy za gra ni cą.
• Czy sek tor ma zi den ty fi ko wa ne po -

trze by w za kre sie no wych tech no lo gii?
Gdy by otwo rzył się wo rek ze środ ka mi fi -
nan so wy mi na ba da nia, któ rych wy ni -
kiem mia ły by być no we tech no lo gie, to
prze mysł po tra fił by szyb ko ba da nia ta kie
za mó wić?

– L. So bań ski: – Od pew ne go cza su my -
śle li śmy aby za pro jek to wać i zbu do wać
tur bi nę pracującą z czyn ni ka mi o ni skim
cieple pa ro wa nia. Mam na my śli ukła dy
ORC. Jest na nie za po trze bo wa nie, w Pol -
sce pra cu je już spo ro ta kich ukła dów, ale
wszyst kie ba zu ją na tur bi nach wło skich.
Jest to kon struk cja pro sta. Zaj mu je my się
ukła da mi ło pat ko wy mi tur bin, więc dla nas
nie by ło by z tym pro ble mu. Ma my tech -
nicz ne przy go to wa nie, by li by śmy na wet
w sta nie wy two rzyć ta ką ma szy nę. Rzecz
roz bi ja się z jed nej stro ny o pie nią dze,
z dru giej o ry zy ko i gwa ran cje – kto ku pi
pierw szą sztu kę?

– J.M. Ła ska wiec: – W pol skiej ener ge -
ty ce nie ma ssa nia na in no wa cyj ność, jest
na to miast ssa nie na zwy kłe po gię te ru ry.
Prze gra li śmy nie du ży prze targ na 10 mln
zł, gdzie za ofe ro wa li śmy roz wią za nie
high -tech. Wy gra ła fir ma, któ ra za ofe ro wa -
ła roz wią za nie pry mi tyw ne. Ka den cja in -
we sto ra koń czy ła się za dwa lat i miał
wszyst ko gdzieś. W ukła dzie biz ne so wym,
w któ rym zwrot z wy ło żo ne go ka pi ta łu ma
na stą pić za trzy la ta, nie ma miej sca na in -
no wa cyj ność. Rów no cze śnie, pań stwo się
od niej od wró ci ło. W ten spo sób w Pol sce
in no wa cyj ność bę dzie, ale nie pol ska.

– T. Chmiel niak: – W Pol sce są jed nak
środ ki na ba da nia na uko we i moż na je po -
zy skać. Nie ste ty, prze mysł w tych przed -
się wzię ciach nie chce przy jąć funk cji li de -
ra. Trze ba wy ło żyć 20% udzia łu wła sne go,
kie ro wać ta kim pro jek tem i wte dy otrzy ma
się resz tę pie nię dzy. Z pro fe so rem Le wan -
dow skim mę czy my się by zna leźć li de ra
w przed się wzię ciu do ty czą cym aku mu la -
cji ener gii. Środ ki na in no wa cyj ność
wpraw dzie nie są du że, ale trze ba wy raź -
nie po wie dzieć, mi mo to al bo nie są w peł -
ni wy ko rzy sty wa ne, al bo nie są do brze
wy ko rzy sty wa ne. Głów nym od po wie -
dzial nym za ten stan rze czy jest prze mysł,
któ ry nie wy ka zu je za po trze bo wa nia na in -
no wa cyj ność, w wielu przypadkach jej nie
rozumie.

– W. Bła siak: – Pra cu ję na uczel ni, ale
je stem rów nież udzia łow cem czte rech
firm, któ re zbu do wa ne zo sta ły wo kół mo -
ich wła snych po my słów. Jed ną z nich jest
pol ska fir ma z Po zna nia. Je że li ma do brze
przy go to wa ny wnio sek, nie ma żad nych
pro ble mów z uzy ska niem pie nię dzy i po -
tra fi re ali zo wać pro jek ty in no wa cyj ne

DYSKUSJA REDAKCYJNA

16

Jerzy Mieczysław Łaskawiec
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Kotłów „SEFAKO” S. A.

Dr inż. Jerzy Trzeszczyński
– Prezes Zarządu, Dyrektor Przedsiębiorstwa

Usług Naukowo-Technicznych
„PRO NOVUM” Sp. z o.o.
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w Szwe cji. Pie nią dze na in no wa cyj ność
więc są, tyl ko trze ba je umieć po zy skać. To
ogrom na szan sa dla ma łych firm po sia da ją -
cych wła sne po my sły, pa ten ty. Nie mó wię
tu o du żych kon cer nach, bo tam in er cja
w po dej mo wa niu de cy zji jest tak ogrom na,
że szko da cza su. Wszel kie po rów na nia
Pol ski z in ny mi kra ja mi do ty czą ce in no wa -
cyj no ści wy pa da ją dla nas fa tal nie. A prze -
cież nie je ste śmy głup si od in nych, cze go
do wo dzą ka rie ry Po la ków wy jeż dża ją cych
za gra ni cę. Ja rów nież gdy po nad 20 lat te -
mu wy jeż dża łem z Pol ski nie wie dzia łem
co to jest in no wa cyj ność. Ale wa run ki, sys -
tem, w któ ry tra fi łem, zmu si ły mnie do
okre ślo nych dzia łań.

– J. Trzesz czyń ski: – W do tych cza so -
wych wy po wie dziach wie lo krot nie zo stał
po ru szo ny pro blem po szu ki wa nia nisz in -
no wa cyj nych. Re pre zen tu ję fir mę za trud -
nia ją cą 52 oso by, któ ra nie ko rzy sta z żad -
nych pie nię dzy pu blicz nych – ani unij -
nych, ani pol skich. Uwa żam, że w pol skiej
ener ge ty ce są pie nią dze na pro jek ty, szcze -
gól nie te wy ni ka ją ce z ewi dent nych po -
trzeb i ko niecz no ści, np. mo der ni za cje
prze dłu ża ją ce dal szą pra cę dłu go ek splo -
ato wa nych urzą dzeń. Fir ma, któ rą re pre -
zen tu ję ist nie je 26 lat i za wsze, gdy mie li -
śmy do bry po mysł, znaj do wa li śmy pie nią -
dze na je go re ali za cję. Wszyst kie na sze
pra ce są wdra ża ne, żad nych nie ro bi my
na pół kę. Pie nią dze w in no wa cyj no ści są
oczy wi ście waż ne, ale jed nak nie pierw -
szo pla no we. Naj pierw mu si być re al nie
wdra żal ny po mysł. Do to wa nie roz wią zań
na eta pie ich wy my śla nia, wdra ża nia i sto -
so wa nia to, we dług mnie, ab surd. Je śli sys -
tem ta ki do cze goś pro wa dzi to wy łącz nie
do znisz cze nia nor mal nej ry wa li za cji
i kon ku ren cyj no ści, a to one wła śnie po -
win ny two rzyć na tu ral ny me cha nizm ak -
ce le ra cji in no wa cyj no ści.
• No nie, pie nią dze ze wnętrz ne są jed -

nak po trzeb ne. One „krą żą” na ca łym
świe cie. Bo je śli na wet fir ma jest w sta -
nie sa ma opła cić kosz ty ba dań, to ist nie -
ją jesz cze pro ble my z pro to ty pem, ry zy -
kiem itd. To fa za nie zwy kle kosz tow na
i na ca łym świe cie jest ja koś do fi nan so -
wy wa na.

– M. Du da: – Jest ca ły ob szar in no wa -
cyj no ści, któ ry spro wa dza się do mo der ni -
za cji te go co jest. Mo der ni za cji zmie rza ją -
cych do zwięk sze nia efek tyw no ści ist nie ją -
cych in sta la cji. Te go ro dza ju in no wa cyj -
ność bro ni się sa ma, nie wy ma ga więc do -
ta cji. Są jed nak pro jek ty in no wa cyj ne, np.
do ty czą ce ukła dów aku mu la cyj nych, któ re
sa me się nie obro nią. Ta ki układ nie da je
bez po śred nich efek tów użyt kow ni ko wi
lecz do pie ro w sys te mie. W od nie sie niu
do ta kich pro jek tów po trzeb na jest ak tyw -
na ro la du żych przed się biorstw ener ge tycz -
nych oraz pań stwa i wspar cie fi nan so we,
m.in. po to by ogra ni czyć ska lę ry zy ka.

W za kre sie mo der ni za cji ma my ogrom ne
po le do po pi su. Na to miast je ste śmy sła bi
gdy cho dzi o no we, in no wa cyj ne pro jek ty
sys te mo we.

– L. So bań ski: – Pie nią dze na in no wa -
cyj ność znaj du ją się w fir mach wów czas,
gdy wi dzą one po trze bę uspraw nie nia eks -
plo ata cji. Te go ro dza ju roz wią za nia je dy -
nie ulep sza ją funk cjo no wa nie ist nie ją cych
obiek tów. Na to miast nie wpro wa dza ją żad -
nych zmian tech no lo gicz nych, czy też nie
wy no szą tech no lo gii na in ny, wyż szy po -
ziom.
• Gdy za py tać in ży nie rów, któ rzy skoń -

czy li pol skie uczel nie co o nich są dzą, to
więk szość od po wia da, że to uczel nie zna -
ko mi te, że do brze przy go to wa ły ich do za -
wo du. Do sko na le oce nia ją rów nież na -
uczy cie li aka de mic kich, z któ ry mi mie li
do czy nie nia. Za czy na ją pra co wać w za -
wo dzie i na gle ich opi nia się zmie nia. Mó -
wią, że uczel nie nic ich nie na uczy ły, al bo

nie te go co trze ba. Jak zin ter pre to wać to
zja wi sko?

– W. Bła siak: – Pa trzę na to z per spek ty -
wy szwedz kiej i pol skiej. W trak cie stu -
diów ci lu dzie wi dzą kom pe ten cję i wie dzę
pro fe so rów i do ce nia ją to. Idą do prze my -
słu i tam po ja wia ją się pro ble my prak tycz -
ne. I nie ko ja rzą, że ten na uczy ciel aka de -
mic ki nie tyl ko po tra fi świet nie roz wią zać
rów na nie róż nicz ko we, ale tak że upo rać się
z pro ble mem prak tycz nym. Nie wra ca ją
więc na uczel nię po po moc, po ra dę lecz
szu ka ją jej gdzie in dziej, je że li w ogó le
szu ka ją. Jest jesz cze pro blem wa run ków
pra cy na uczy cie li aka de mic kich w Pol sce.
Ja w Szwe cji mam 5 dy plo man tów, a nie
200 i każ dy z nich ro bi bar dzo kon kret ną
ro bo tę. Gdy mam za ję cia z tech no lo gii spa -
la nia i jest prze rwa, to nie mo gę wy pić ka -
wy, bo sie dzą mi na kar ku z py ta nia mi
o prak tycz ne pro ble my. I jak oni wi dzą, że
pro fe sor to nie tyl ko teo re tyk, ale i prak tyk,
to po ukoń cze niu stu diów, gdy ma ją prak -
tycz ne pro ble my, wra ca ją na uczel nię po
po ra dę. Mój by ły stu dent z Pol ski, zaj mu ją -
cy już po waż ne sta no wi sko w fir mie, przy -
je chał do mnie na wet do Szwe cji by mu
roz wią zać pro blem. Gdy rów nie do brze ten
pro blem roz wią za no by mu na uczel ni
w Pol sce. Ale on na wet nie wie dział, że
pro fe so ro wie roz wią zu ją rów nież pro ble -
my prak tycz ne.

– M. Du da: – Śro do wi sko na uko we,
z po wo du ta kich a nie in nych funk cjo nu ją -
cych w nim kry te riów awan su, po win no się
ude rzyć w pier si. Owe kry te ria nie ma ją
bo wiem nic wspól ne go z wie dzą prak tycz -
ną. Do te go do cho dzą te wy mo gi for mal ne,
że w ta kim cza sie trze ba zro bić dok to rat,
a w ta kim ha bi li ta cję... Mam do sta tecz nie
du żo lat by wie dzieć co się dzia ło po woj -
nie. Stu dio wa łem na Po li tech ni ce War -
szaw skiej, gdy czę ścio wo by ła jesz cze
szko łą Wa wel ber ga. Tam nie by ło wy kła -
dow ców z wiel ki mi ty tu ła mi, tam by ły
wiel kie oso bo wo ści od dzia łu ją ce na stu -
den tów. Dziś bar dzo wie lu aka de mi ków
za do wa la się speł nia niem wy mo gów for -
mal nych, kom plet nie nie udzie la jąc się
w ener ge ty ce. Ci lu dzie na ucza ją stu den -
tów wie dzy ma ło prak tycz nej. Mam ko le gę
na wy dzia le me cha nicz nym jed nej z po li -
tech nik na po łu dniu kra ju. Ma już 76 lat,
a mi mo to trzy ma ją go nie mal si łą. Bo jest
je dy nym, któ ry ma prak ty kę prze my sło wą
i stu den ci gre mial nie się do nie go gar ną.
Kie dyś by li wiel cy pro fe so ro wie ma gi -
strzy, ba, zna łem ta kie go, któ ry praw do po -
dob nie nie miał ukoń czo nych stu diów,
a był wiel ki, miał nie wy obra żal ną wręcz
wie dzę. Dziś ze wzglę dów for mal nych jest
to nie moż li we.
• Każ dy z nas pod czas stu diów spo tkał

się z pro fe so ra mi ory gi na ła mi, eks cen try -
ka mi, któ rzy jak im stu dent pod padł, to mu
np. wy rzu ca li in deks przez okno. Świat się

Jan Siwiński
– Prezes Zarządu ECOENERGIA Sp. z o.o

Dr inż. Leszek Sobański
– Prezes Zarządu Zakładu Badawczo-Projektowego
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zmie nia. Dziś stan praw ny jest ta ki, że
gdy bym so bie po zwo lił na coś ta kie go, to
szyb ciej wy le ciał bym z pra cy niż wy rzu co -
ny in deks upadł by na chod nik. Nie ma wa -
run ków do bu do wa nia le gend.

– W. Bła siak: – Dziś pro fe so ro wie ma ją
mnó stwo go dzin wy kła dów nie z po wo du
du że go pen sum lecz dla za ra bia nia du żych
pie nię dzy. Znam się na spa la niu i tyl ko to
wy kła dam. Ale spo tka łem fa ce ta, któ ry
wy kła da dzie sięć przed mio tów. Ci lu dzie,
po za tym co ro bią, nie są w sta nie zaj mo -
wać się czym in nym.

– S. Kry stek: – Kie dyś rek tor AGH był
wcze śniej dy rek to rem Hu ty im. Le ni na.
Dziś ta kie przy pad ki się nie zda rza ją.

– L. So bań ski: – My ślę, że za du żo
ocze ku je my od uczel ni. Jed nak ich pod -
sta wo wym obo wiąz kiem jest kształ ce nie
stu den tów. Oczy wi ście ich moż li wo ści in -
te lek tu al ne trze ba wy ko rzy sty wać, głów -
nie w sfe rze po my słów, pew nych prac
kon cep cyj nych, któ re wy ma ga ją prze ło że -
nia na do ku men ta cję tech nicz ną bę dą cą

po za do me ną moż li wo ści pra cow ni ków
aka de mic kich. I tu po win na sie po ja wić
ja kaś for ma, płasz czy zna współ pra cy
z róż ny mi fir ma mi dzia ła ją cy mi na ryn ku.
To ku le je.

– M. Du da: – Tyl ko, że ta kie dzia ła nia
nie li czą się do do rob ku na uko we go. Trze -
ba zmie nić na sta wie nie śro do wi ska na -
uko we go, dla któ re go naj więk szym osią -
gnię ciem po win no być wdro że nie w prze -
my śle.
• Te go nie tyl ko nie uda je się prze ła mać,

ale pro blem wręcz na ra sta. Nie zmie ni się
ist nie ją ce go sta nu rze czy bez na gło śnie nia
spra wy i za an ga żo wa nia ab sol wen tów, lu -
dzi prze my słu i me diów. Do tych czas po dą -
ża my bo wiem dro gą do ni kąd. W ob sza rze
na uk tech nicz nych do szło do ab sur du.
Do awan su po trzeb na jest okre ślo na licz -
ba pu bli ka cji, nie kie dy wąt pli wej war to ści,
a nie prak tycz ne do ko na nia.

– J. Trzesz czyń ski: – Nie na rze kam
na ja kość no we go na ryb ku opusz cza ją ce go
uczel nie i przy cho dzą ce go do pra cy w mo -
jej fir mie. Ma ją wszyst ko, cze go od nich
ocze ku ję – kul tu rę ogól ną, mo ty wa cję
i ener gię do pra cy oraz chęć ucze nia się.
Nie szczę ściem jest, że star si pra cow ni cy
nie ma ją cza su, by tym mło dym po świę cać
wię cej uwa gi w ich pę dzie do zdo by wa nia
no wej wie dzy.

– T. Chmiel niak: – Uczel nie kształ cą
obec nie ogrom ną licz bę dok to rów. Za mie -
rze nie by ło ta kie by wy ko rzy stać po ten cjał
pe da go gicz ny, pro fe sor ski i by ci dok to rzy
„lą do wa li” w prze my śle. W ten spo sób
w prze my śle po ja wił by się po ten cjał po tra -
fią cy roz ma wiać z na uką, któ re go dziś nie
ma. Ale tak się nie dzie je.

– J. Si wiń ski: – Kon tak ty mo jej fir my
z na uką, wdro że nia mi trwa ją już 20 lat.
Z tych do świad czeń wy ni ka, iż nie jest
do koń ca tak, że na uka sku pio na jest tyl ko
na so bie, a prze mysł nie in te re su je się zu -
peł nie in no wa cyj no ścią. Na ogół ma my do -
bre do świad cze nia ze współ pra cy z na uką
oraz prze my słem pod czas wdro żeń.
W przy pad ku na uki nie ma pro ble mu z fa -
zą ba daw czą pro jek tu. Go rzej jest z fa zą
wdro że nio wą, gdy trze ba być w za kła dzie,
do glą dać, do pra co wy wać roz wią za nie. Lu -
dzie na uki, sku pie ni na dy dak ty ce, czę sto
nie ma ją na to cza su. Co nie kie dy pro wa dzi
do te go, że pro jekt koń czy się fia skiem,
cze go przy kła dem urzą dze nie do ba da nia
czę ści pal nych w po pie le me to dy ką ul tra -
dź wię ko wą. Nie da się pro wa dzić w fir mie
po li ty ki in no wa cyj nej, bez ści słe go związ -
ku z na uką.

– W. Bła siak: – To, że wam się nie uda -
ło jed no wdro że nie, jest rze czą nor mal ną,
to ele ment ry zy ka to wa rzy szą ce go dzia łal -
no ści in no wa cyj nej.

– S. Kry stek: – W ener ge ty ce bra ku je
za po trze bo wa nia na spe cja li stów, któ rzy
by li by ją drem, za czy nem po stę pu tech no -

lo gicz ne go. Pa nu je fi lo zo fia, że jak trze ba
do ko nać po stę pu, to się ku pi no wą, go to wą
tech no lo gię. Po co na to miast ko mu ba da -
nia, kło po ty, po no sze nie ry zy ka, gdy me na -
dże rów nikt z te go nie roz li cza, a je dy nie
z efek tów eko no micz nych. To oczy wi ście
nie jest do bra fi lo zo fia dzia ła nia. Jej po -
chod ną jest brak wspar cia ener ge ty ki dla
dzia łań in no wa cyj nych.

– W. Bła siak: – Mo del biz ne so wy dzia -
łal no ści in no wa cyj nej mu si być tak skon -
stru owa ny, by się to ko muś opła ca ło.

– J. Trzesz czyń ski: – Miej scem fi nan so -
wa nia i ad re so wa nia in no wa cyj no ści w du -
żej mie rze wpły wa ją cych na zmia nę po zio -
mu tech no lo gii wy twa rza nia nie po win na
być elek trow nia, lecz do staw ca urzą dzeń
dla niej. Rzecz w tym, że nie ma my już pol -
skich do staw ców – to re zul tat zmian w sek -
to rze ener ge tycz nym na prze strze ni ostat -
nich dwu dzie stu lat.

– T. Chmiel niak: – Że by nie być cał -
kiem kry tycz nym trze ba jed nak wska zać
rów nież przy kła dy po zy tyw ne. „Obu dzi ło”
się Ra fa ko, któ re po dej mu je bar dzo wie le
ba dań z uczel nia mi i in ny mi pla ców ka mi
na uko wy mi. To trze ba do strze gać.

– L. So bań ski: – Opie ka, me ce nat pań -
stwa nad ba da nia mi, któ re bę dą mia ły zna -
cze nie w per spek ty wie kil ku dzie się ciu lat,
mu si mieć miej sce. Jak choć by nad zga zo -
wa niem wę gla, czy ga zem łup ko wym.
• Praw do po dob nie od przy szłe go ro -

ku 1% z po dat ku bę dzie moż na prze ka zy -
wać na uczel nie. Po win ny się one przy go -
to wać do ra cjo nal ne go wy dat ko wa nia
tych pie nię dzy. To bę dzie tak że oka zja do
wy pro mo wa nia pew nych ośrod ków god -
nych za ufa nia, współ pra cu ją cych z prze -
my słem. Jest jesz cze jed no po zy tyw ne zja -
wi sko. Stu dio wa nie ener ge ty ki sta ło się
mod ne. W związ ku z tym, na uczel nie tra -
fia co raz lep szy „ma te riał”. To do bry pro -
gno styk na przy szłość.
• Dzię ku je my za roz mo wę.

Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
– Politechnika Warszawska

Sławomir Krystek
– Dyrektor Generalny IGEiOŚ

Dr Mirosław Duda
– ARE





CHEMOROZRUCH
dla energetyki

Rok założenia 1971

Spółka wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem
wg norm ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, ISO 18001:2004.
Posiadamy uprawnienia takie jak:
•  Uprawnienia UDT do wytwarzania i remontów urządzeń ciśnieniowych,
•  Zintegrowany System Zarządzania BHP i Środowiskiem,
•  Certy ikat ISO 3834-2:2005,
•  Świadectwo kwali ikacyjne Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

kwali ikujące zakład do pierwszej grupy zakładów dużych.
Firma zatrudnia wysoko wykwali ikowanych pracowników kadry
technicznej, spawalnictwa rozlokowanych w czterech oddziałach
w kraju Posiada własne hale produkcyjne wyposażone w suwnice, 
malarnię pełny osprzęt niezbędny do produkcji:
•  automaty spawalnicze pozwalające spawać w metodzie:

MIG, TIG, MAG, elektroda, 
•  śrutownicę, 
•  urządzenia do cięcia i obróbki plastycznej: plazma, wypalarka,

gilotyna, giętarka, prasa hydrauliczna 30 ton, piły taśmowe,
krawędziarka,

•  urządzenia do obróbki skrawaniem: wiertarki, frezarki,
tokarki uniwersalne oraz kombinowane z możliwością toczenia 
D 1200 x L 4000 mm.

Powstanie Firmy Chemorozruch Sp. z o.o. wiąże się z dynamicznym 
rozwojem przemysłu chemicznego w Polsce na przełomie lat
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. 4 lutego 1971 roku powołane
zostaje do życia Przedsiębiorstwo Robót Montażowych i Rozruchów
Instalacji Technologicznych Chemorozruch z siedzibą w Oświęcimiu.
W 1994 roku Przedsiębiorstwo Państwowe przekształciło się
w spółkę Skarbu Państwa, a w 1995 roku stało się spółką prywatną 
pod nazwą CHEMOROZRUCH Sp. z o.o. W pierwszych latach 
działalności firma bazowała na swoich oddziałach terenowych 
zlokalizowanych w zakładach chemicznych i petrochemicznych . 
Głównym profilem działalności były prace remontowe, serwisowe 
i modernizacyjne na terenie czynnych zakładów produkcyjnych. 
Na przestrzeni lat profil działalności spółki  ulegał dywersyfikacji. 
Od 1998 roku Spółka rozpoczęła  swoje działania i wykorzystywała 
kompetencje w kolejnym sektorze jakim była ciągle rozwijająca się i modernizująca w Polsce energetyka, która musiała dostosowywać się do 
zmian i dyrektyw unijnych w obszarze ochrony środowiska. Upatrując szansę w tym sektorze zarząd podjął konsekwentnie realizowaną strategię 
rozwoju tego sektora  w oparciu o podstawowe kompetencje i doświadczenia kadry technicznej i personelu montażowo predykcyjnego.

Obecnie spółka prowadzi  zdywersyfikowaną działalność w trzech obszarach– w przemyśle paliwowym, chemicznym i energetycznym: Profil działalności firmy obejmuje:•  wytwarzanie oraz montaż urządzeń ciśnieniowych i aparatury technologicznej w branżach: chemicznej i energetycznej,•  wytwarzanie wysoko przetworzonych konstrukcji stalowych,•  prace remontowe i modernizacyjne,•  usługi serwisowe,•  montaż aparatów i konstrukcji.

Przedsiębiorstwo Remontów i Modernizacji CHEMOROZRUCH Sp. z o.o.
Centrala: ul. Lipowa 5, 32-601 Oświęcim
tel./fax: 33 842 39 20, 33 842 59 20, fax: 33 842 34 91
e-mail: firma@chemorozruch.pl, www. chemorozruch.pl

Oddziały terenowe:
Oddział remontów i modernizacji nr 1 w GDAŃSKU
– ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
Oddział remontów i modernizacji nr 2 w PŁOCKU
– ul. Zglenickiego 50f, 09-411 Płock
Oddział remontów i modernizacji nr 3 w PUŁAWACH
– Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy 
Zakład produkcji aparatury i urządzeń technologicznych
nr 4 w OŚWIĘCIMIU –  ul. Lipowa 5, 32-600 Oświęcim

Skon tak tu j  s i ę  z  nami



A
l stom jest obec ny na pol skim ryn ku ener ge tycz nym i trans por -

tu od po nad dwóch de kad. Obec nie za trud nia w Pol sce po nad 3

tys. pra cow ni ków w sek to rach ener ge ty ki, sie ci prze sy ło wych

i trans por tu. Po sia da no wo cze sne za ple cze wy twór cze:

• w El blą gu fa bry kę tur bin oraz od lew nie że li wa i sta li wa,

• we Wro cła wiu fa bry kę ge ne ra to rów – eu ro pej ski ośro dek Al stom

spe cja li zu ją cy się w do sko na le niu tur bo ge ne ra to rów,

• w Ło dzi i w War sza wie or ga ni za cję re ali zu ją cą pro jek ty w sys te mie

pod klucz,

• w Cho rzo wie fa bry kę ta bo ru szy no we go.

Ta kie za ple cze umoż li wia lo kal ną pro duk cję wszyst kich naj waż niej -

szych urzą dzeń, a tak że ich ser wi so wa nie w lo kal nych cen trach te mu

słu żą cych.

Al stom przy czy nia się do roz wo ju pol skiej go spo dar ki po przez sta -

łą re ali za cję in we sty cji. Od po cząt ku swo jej dzia łal no ści w Pol sce

Al stom ukie run ko wał się na szyb ki roz wój tech no lo gicz ny i uzy skał

czo ło wą po zy cję na pol skim ryn ku. Po cząw szy od lat 90. jest li de rem

na pol skim ryn ku w dzie dzi nie pro jek tów pod klucz dla elek trow ni

opa la nych wę glem, jak rów nież peł ni ro lę Ory gi nal ne go Pro du cen ta

Wy po sa że nia w od nie sie niu do 95% za in sta lo wa nej ba zy ener ge tycz -

nej. Po nad 320 śred nich i du żych tur bin pa ro wych i ge ne ra to rów za in -

sta lo wa nych w elek trow niach na ca łym świe cie zo sta ło wy pro du ko wa -

nych w fa bry kach Al stom Po wer w Pol sce. Od lew nie sta li i że li wa zlo -

ka li zo wa ne w El blą gu do star cza ją od le wy do in nych fa bryk Al stom

na ca łym świe cie.

Kon cern ma istot ny wkład w pol ski bi lans han dlo wy po przez sil ne

ukie run ko wa nie na pro duk cję eks por to wą – 40% swo jej pro duk cji dla

sek to ra ener ge tycz ne go i 100% w sek to rze trans por tu, do star cza jąc

pro duk ty głów nym eu ro pej skim ope ra to rom in fra struk tu ry ko le jo wej.

W ra mach sek to ra ener ge tycz ne go, na prze strze ni ostat nich pię ciu

lat, Al stom zle cił wy ko na nie prac pod wy ko naw czych pol skim fir mom,

ta kim jak Po li mex -Mo sto stal, Ra fa ko, Ener go mon taż Po łu dnie, Bu di -

mex, Re mak, na ok. 500 mln eu ro w ra mach pro jek tów re ali zo wa nych

za rów no na te re nie Pol ski jak i po za nią.

Klu czo we referencje na pol skim ryn ku
Elek trow nia Tu rów

Blo ki 3 x 235 MW i 3 x 260 MW

Ter min re ali za cji: 1995–2005

Al stom zmo der ni zo wał blo ki 1–6 w sys te mie pod klucz. Za kres kon -

trak tu obej mo wał do sta wy wy po sa że nia me cha nicz ne go i elek trycz ne -

go oraz au to ma ty ki, wy ko na nie prac bu dow la no -kon struk cyj nych,

mon ta żo wych i roz ru cho wych w ma szy now ni i w na staw ni blo ków.

Pro gram mo der ni za cji blo ków za kła dał wy mia nę, na pra wę lub po now -

ne wy ko rzy sta nie ist nie ją cych ukła dów, aby prze dłu żyć ży wot ność

blo ków o ok. 30 lat.

Elek trow nia Pąt nów

Blok 470 MW

Ter min re ali za cji: 2000–2008

Al stom zre ali zo wał pro jekt pod klucz obej mu ją cy do star cze nie ma -

szy now ni z tur bo ze spo łem 470 MW na pa ra me try nad kry tycz ne. Jed -

no cze śnie, w ra mach od ręb nej umo wy, Al stom ja ko li der kon sor cjum

z Ra fa ko za pro jek to wał i do star czył część ko tło wą blo ku. No wy blok

jest wy po sa żo ny w naj no wo cze śniej sze in sta la cje ochro ny at mos fe ry.

Ce chu je go bar dzo wy so ka spraw ność wy twa rza nia ener gii, co wią że

się z mniej szym zu ży ciem pa li wa i zmniej sze niem ilo ści od pa dów pro -

duk cyj nych. Blok jest pierw szą w Pol sce jed nost ką wy twór czą na pa -

ra me try nad kry tycz ne.

Elek trow nia Ła gi sza

Blok 460 MW

Ter min re ali za cji: 2005–2009

Al stom wy bu do wał ma szy now nię z chłod nią ko mi no wą pod klucz.

No wy blok speł nia wy ma ga nia unij ne w za kre sie emi sji spa lin, a wyż -

sza spraw ność elek trycz na od po wia da stan dar dom blo ków nad kry -

tycz nych eks plo ato wa nych w kra jach UE. Jest to pierw sza na świe cie

jed nost ka tej wiel ko ści na pa ra me try nad kry tycz ne z ko tłem flu idal -

nym wy ko na nym przez Fo ster Whe eler.

Elek trow nia Beł cha tów

Blok 858 MW

Ter min re ali za cji: 2006-2011

We wrze śniu 2011 r. w El. Beł cha tów zo stał od da ny do użyt ku no -

wy blok 858 MW, bę dą cy naj więk szą jed nost ką wy twór czą w hi sto rii

pol skiej ener ge ty ki, a za ra zem naj bar dziej wy daj ną elek trow nią opa la -

ną wę glem bru nat nym w kra ju. Bu do wa te go blo ku to klu czo wy ele -

ment mo der ni za cji pol skiej ener ge ty ki.

Blok 370 MW (blok nr 6)

Ter min re ali za cji: 2009–2011

To pierw szy kom plek so wy zin te gro wa ny pro jekt re tro fi tu w Pol -

sce. 15 grud nia 2011 r. za koń czo no ruch prób ny w ra mach roz ru chu

mo der ni zo wa ne go przez Al stom blo ku nr 6 w PGE GE iK SA Od dział

Elek trow nia Beł cha tów. Ruch prób ny po twier dził osią gnię cie pro jek -

to wych pa ra me trów tech nicz nych, w tym w szcze gól no ści osią gnię cie

mo cy no mi nal nej 394 MW (przed mo der ni za cją 370 MW). Speł nio ne

zo sta ły wy ma ga nia emi sji do ty czą cych za war to ści NO
x

i CO
2

w spa li -

nach (po ni żej 200 mg/m3) i wy ma ga nia do ty czą ce współ pra cy z Kra -

jo wym Sys te mem Elek tro ener ge tycz nym.

Elek trow nia Po ła niec

Mo der ni za cja tur bo ze spo łu na blo ku 8

Ter min re ali za cji: li sto pad 2012 

W mar cu 2011 r. Al stom pod pi sał umo wę z El. Po ła niec, dzię ki któ -

rej tur bi na zo sta nie do sto so wa na do współ pra cy z no wym ko tłem bio -

ma so wym. War tość umo wy pod pi sa nej ze spół ką GDF Su ez, bę dą cej

wła ści cie lem El. Po ła niec, prze kra cza 11 mln eu ro. No wy blok to naj -

więk szy blok bio ma so wy na świe cie. Kon trakt z GDF Su ez objął wy -

mia nę mo du łów czę ści WP i SP na no we w opar ciu o tech ni kę re ak cyj -

ną Al stom, do sto so wa nie sys te mów oko ło tur bi no wych i pra ce mon ta -

żo we tur bi ny, ge ne ra to ra i wzbud ni cy.

Pro jek ty w re ali za cji
Elek trow nia Ryb nik

Blok 900 MW

Pod pi sa nie kon trak tu w 2011 r.

Kon trakt z El. Ryb nik (ER SA) o war to ści ok. 900 mln eu ro na do -

sta wę urzą dzeń dla no we go blo ku opa la ne go wę glem ka mien nym. Za -

kres prac obej mu je do sta wę ko tła z sys te mem na wę gla nia i kom plet ną

ma szy now nię, tj. tur bi nę pa ro wą, ge ne ra tor i urzą dze nia po moc ni cze

blo ku. Obiekt ma zo stać uru cho mio ny w 2017 r.

Elek trow nia Ła zi ska

Mo der ni za cja czę ści wy so ko pręż nej tur bin TK225 na blo kach 10 i 11

Pod pi sa nie kon trak tu w 2011 r.

Kon trakt z PKE El. Ła zi ska obej mu je pro jek to wa nie, do sta wy,

mon taż i prze ka za nie do eks plo ata cji zmo der ni zo wa nej czę ści WP.

Mo der ni za cja czę ści wy so ko pręż nych po zwo li na zwięk sze nie ich

spraw no ści eks plo ata cyj nej do 87%, umoż li wi re duk cję zu ży cia wę -

gla oraz emi sji CO
2
, jak rów nież po zwo li na po pra wę dys po zy cyj no -
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20 lat nad Wisłą

Al stom jest świa to wym li de rem w dzie dzi nie ener ge ty ki, prze sy łu ener gii
elek trycz nej oraz trans por tu ko le jo we go. Gru pa za trud nia 92 tys. pra cow ni -
ków w pra wie 100 kra jach świa ta. Sprze daż w ro ku bu dże to wym
2011/2012 wy nio sła 20 mld eu ro, a war tość po zy ska nych za mó wień  się -
gnę ła 22 mld eu ro.



ści tych blo ków oraz wy dłu że nie okre su ich eks plo ata cji o ko lej ne

20 lat.

Elek trow nia Ja worz no III

Do sta wa ge ne ra to ra 50 MW

Pod pi sa nie kon trak tu w 2011 r.

Kon trakt z PKE El. Ja worz no III – to już trze ci ge ne ra tor chło dzo ny

po wie trzem wy pro du ko wa ny przez Al stom, któ ry zo stał za in sta lo wa -

ny w tej elek trow ni. No wy ge ne ra tor za stą pi do tych cza so wy chło dzo -

ny wo do rem fir my Elec tro si la. Za koń cze nie pro jek tu – wrze sień

2012 r. Sto jan ge ne ra to ra wy pro dukowałą fa bry ka ge ne ra to rów Al stom

we Wro cła wiu, na to miast wir nik wy ko nałą fa bry ka Al stom w Birr

(Szwaj ca ria).

Elek trow nia Opo le

Re mont ka pi tal ny blo ku nr 2

Pod pi sa nie kon trak tu w 2011 r.

Kon trakt o war to ści 25 mln zł z PGE El. Opo le – to ko lej ny blok re -

mon to wa ny przez Al stom w tej elek trow ni. Za kres pro jek tu obej mu je

re mont ka pi tal ny tur bi ny i ge ne ra to ra, mo der ni za cję i na pra wę wkła du

WP tur bi ny, mo der ni za cję elek tro hy drau licz ne go ukła du re gu la cji

i do sta wę plat for my dia gno stycz nej OPTI LI FE.

Elek trow nia Beł cha tów

Re tro fit (mo der ni za cja) sze ściu ge ne ra to rów na blo kach nr 7–12

Pod pi sa nie kon trak tu w 2011 r.

Kon trakt z PGE Gór nic two i Ener ge ty ka Kon wen cjo nal na S.A.

na re tro fit sze ściu ge ne ra to rów. W wy ni ku re tro fi tu moc każ de go z blo -

ków zwięk szy się o po nad 20 MW, da jąc łącz ną moc 390 MW, wy dłu -

ża jąc rów no cze śnie okres eks plo ata cji blo ków o 25 lat. Fa bry ka

Al stom we Wro cła wiu za pro jek to wa ła, do star czy ła oraz bę dzie nad zo -

ro wać mon taż ge ne ra to rów.

Re tro fit sze ściu blo ków nr 7–12 (urzą dze nia ma szy now ni + elek tro fil try)

Pod pi sa nie kon trak tu w 2010 r.

War tość kon trak tów pod pi sa nych ze spół ką PGE Gór nic two i Ener -

ge ty ka Kon wen cjo nal na wy no si ok. 140 mln eu ro. Pierw szy kon trakt

obej mu je re ali za cję re tro fi tu urzą dzeń ma szy now ni na sze ściu blo kach

w El. Beł cha tów. Al stom od po wia da za dzia ła nia w ob sza rze pro jek to -

wa nia, do staw i uru cho mie nia wy so ko pręż nych i śred nio pręż nych czę -

ści tur bin pa ro wych z urzą dze nia mi po moc ni czy mi, re gu la to rem tur bi -

ny, ukła dem obej ścia, jak rów nież mo dy fi ka cją ukła du re ge ne ra cji,

oprzy rzą do wa nia AK PiA z nad zo rem prac w dzie dzi nie mon ta żu. Re -

ali za cja re tro fi tu po zwo li na zwięk sze nie mo cy wy twór czej każ de go

blo ku o 20 MW. Tym sa mym moc cał ko wi ta elek trow ni zo sta nie

zwięk szo na o 120 MW. Re tro fit, po zwo li na po pra wę go to wo ści ope -

ra cyj nej i nie za wod no ści blo ków, jak rów nież na wy dłu że nie okre su

ich użyt ko wa nia o ko lej ne 25 lat.

W ra mach dru gie go kon trak tu, Al stom prze pro wa dzi re tro fit ist nie ją -

cych elek tro fil trów (ESP) za in sta lo wa nych na tych blo kach, dzię ki któ -

rym w naj bar dziej efek tyw ny spo sób moż na kon tro lo wać emi sję py łów.

In sta la cja wy chwy ty wa nia CO
2

po pro ce sie spa la nia

Bu du jąc blok 858 MW w El. Beł cha tów Al stom wy ko nał tak że pro -

jekt wstęp ny in sta la cji CCS wraz ze spe cy fi ka cją urzą dzeń. Ogra ni cze -

nie emi sji CO
2
, bę dą ce wy ni kiem re ali za cji pro jek tu Beł cha tów CCS,

bę dzie wy no si ło w przy bli że niu oko ło 1,8 mln ton w ska li ro ku. Ini cja -

ty wa do ty czą ca tech no lo gii CCS w El. Beł cha tów zo sta ła włą czo na

do Eu ro pej skie go Pro gra mu De mon stra cyj ne go CCS.

No we pro jek ty
Za kład Ser wi su Al stom Po wer w Pol sce pod pi sał dwa kon trak ty mo -

der ni za cyj ne o war to ści ok. 60 mln zł. Kon trakt z El. Ko zie ni ce obej mie

mo der ni za cję tur bo ze spo łów na blo kach nr 3 i nr 6. Mo der ni za cja do ty -

czyć bę dzie tur bi ny pa ro wej w ob sza rze czę ści prze pły wo wej WP (część

wy so ko pręż na tur bi ny) z wy mia ną ło pa tek i tarcz kie row ni czych po -

przez za sto so wa nie no wo cze snych pro fi li ak cyj nych o pod wyż szo nej

spraw no ści, mo der ni za cję ukła du re gu la cji i za wo rów re gu la cyj nych

WP na blo ku nr 3, re wi ta li za cję kor pu sów i ko mór za wo ro wych WP i SP

(część śred nio pręż na tur bi ny), re mont ka pi tal ny czę ści prze pły wo wych

SP i NP (część ni sko pręż na tur bi ny), re mont ło żysk tur bo ze spo łów i wy -

mien ni ków re ge ne ra cyj nych wy so ko i ni sko pręż nych z wy mia ną wkła -

dów ru ro wych, czysz cze nie hy dro dy na micz ne ukła dów ole jo wych i wy -

ko na nie izo la cji tur bo ze spo łów w wer sji pa ne lo wej. Mo der ni za cja tur -

bo ze spo łów po zwo li na ob ni że nie jed nost ko we go zu ży cia cie pła o 120

kJ/kWh i przy rost mo cy elek trycz nej o min. 3 MW dla każ de go blo ku.

Ko lej ny kon trakt za war ty z Dal kią Łódź obej mu je re mont ka pi tal ny

i mo der ni za cję ukła du prze pły wo we go tur bo ze spo łu nr 3 w EC4 Łódź,

mo der ni za cję tur bo ze spo łu nr 1 (o mo cy 40,8 MW) pro duk cji cze skiej

– PBS (První brněnská strojírna) w EC3 Łódź w za kre sie wy mia ny mo -

du łu WP na no wy i zwięk sze nie mo cy tur bo ze spo łu do 42 MW oraz re -

mont ka pi tal ny tur bo ze spo łu nr 4 w EC3 Łódź.

Kon trakt o war to ści oko ło 65 mln eu ro z GdF Su ez Ener gia Pol ska

na mo der ni za cję sze ściu blo ków (blo ki 2–7) w El. Po ła niec – obej mu je

rów nież opcję na re tro fit blo ku nr 1. W ra mach kon trak tu Al stom za pro -

jek tu je, do star czy i uru cho mi no we czę ści wy soko pręż ne (WP) i śred -

nio pręż ne (SP) tur bin pa ro wych. Kon trakt obej mu je rów nież re mont ge -

ne ral ny czę ści ni sko pręż nych (NP) tur bin, mon taż ge ne ra to rów, mo der -

ni za cję ukła dów po moc ni czych tur bin i uru cho mie nie tur bo ze spo łów.

Za kład Ser wi su Spół ki Al stom Po wer pod pi sał kon trakt o war to -

ści 4,7 mln zł z Elek tro cie płow nią Czech ni ce wcho dzą cą w skład Ze -

spo łu Elek tro cie płow ni Wro cław skich Ko ge ne ra cja, na pro jekt i do sta -

wę no we go wir ni ka o zmo der ni zo wa nej kon struk cji do ge ne ra to ra blo -

ku nr 2. Obej mu je on rów nież mo der ni za cję ukła du po mia ro we go ło -

żysk, do sta wę dwóch ło żysk, nad zór nad mon ta żem i uru cho mie niem

ge ne ra to ra. Ce lem mo der ni za cji jest wy eli mi no wa nie ko niecz no ści

wstęp ne go pod grze wu wir ni ka przed uru cho mie niem ge ne ra to ra. Do -

sta wa no we go wir ni ka prze wi dzia na jest na 30 ma ja 2013 r., na to miast

za koń cze nie ru chu prób ne go i od da nie blo ku do po now nej eks plo ata -

cji pla no wa ne jest na 26 sierp nia 2013 ro ku.

Opr. AU
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O kon trak ty, zdo by wa ne w ra mach prze tar gów, trwa na ro dzi mym ryn ku
ostra wal ka. Oto przy kład. Na po cząt ku 2012 r. zo sta ła od rzu co na ofer ta
Al stom w prze tar gu na bu do wę no wych blo ków w PGE El. Opo le (prze targ
wy gra ło kon sor cjum Raf ko – Po li mex -Mo sto stal – Mo sto stal War sza wa,
choć je go ofer ta by ła droż sza o ok. 100 mln zł od Al stom). Przy by ły w tej
spra wie do War sza wy Pa trick Kron oświad czył m. in.: – Oczy wi ście mo że -

my prze grać, je śli na sza ofer ta nie jest naj lep sza, ale kie dy skła da my naj -

lep szą ofer tę, to nie bę dzie my ak cep to wać ta kiej sy tu acji. Nie ma my peł nej

przej rzy sto ści dla cze go tak się sta ło. Bę dzie my wal czyć. Al stom od wo łał się
od de cy zji PGE do Kra jo wej Izby Od wo ław czej (KIO) – odwołanie zo sta ło od -
rzu co ne. Sta no wi sko KIO za skar żył do Są du Okrę go we go w Ło dzi – pro test
rów nież zo stał od da lo ny. Ale to jesz cze nie fi nał. Otóż 31 sierp nia 2012 r. za -
rząd spół ki Po li mex -Mo sto stal pod pi sał umo wę z Al stom Po wer w ra mach
re ali za cji kon trak tu na „Pro jek to wa nie i do sta wę dwóch wysp ma szy no wych
z nad zo rem nad mon ta żem i roz ru chem” dla PGE El. Opo le blo ki 5+6. Wy -
na gro dze nie za wy ko na nie pro jek tu wy no si 1,9 mld zł net to.



P
ol skie Gór nic two Naf to we i Ga zow nic two (PGNiG SA),
gi gant na ryn ku ga zu, sfi na li zo wa ło w stycz niu 2012 ro ku trans -
ak cję za ku pu 99,84% ak cji Vat ten fall He at Po land SA za
3016,7 mln zł (szwedz ki Vat ten fall w 1999 r. zo stał stra te gicz -

nym in we sto rem Elek tro cie płow ni War szaw skich SA, w na stęp nych
la tach stał się ich je dy nym wła ści cie lem). Trans ak cję sfi nan so wa no ze
środ ków po cho dzą cych z emi sji ob li ga cji. Prze ję ta spół ka otrzy ma ła
mia no PGNiG TER MI KA (ma być tzw. cen trum kom pe ten cyj nym
Gru py w seg men cie ener ge ty ki). W efek cie Gru pa Ka pi ta ło wa
PGNiG SA sta ła się kon cer nem mul tie ner ge tycz nym, a PGNiG TER -
MI KA zo sta ła naj więk szym i naj bar dziej ren tow nym w Pol sce, wy -
twór cą cie pła i ener gii elek trycz nej w sko ja rze niu. Fir ma zaj mu je się
tak że sprze da żą, prze sy łem i dys try bu cją cie pła. Za kła dy PGNiG Ter -
mi ka wy twa rza ją 11% pro du ko wa ne go w Pol sce cie pła sie cio we go,
któ re do cie ra do 70% miesz kań ców War sza wy i 60% miesz kań ców
Prusz ko wa, Pia sto wa i Mi cha ło wic. PGNiG jest po ten cjal nie za in te re -
so wa ne ko lej ny mi akwi zy cja mi na ryn ku ener ge tycz nym.

Go rą ca piąt ka
Pro duk cja fir my od by wa się w 5 za kła dach: elek tro cie płow niach

Sie kier ki, Że rań i Prusz ków oraz cie płow niach Ka wę czyn i Wo la.
Elek tro cie płow nia Sie kier ki roz po czę ła pro duk cję w 1961 r. Obec -

nie jest naj więk szym za kła dem i naj więk szą elek tro cie płow nią kon -
wen cjo nal ną opa la ną wę glem ka mien nym (moc ciepl na 2081 MW,
elek trycz na 622 MW). Pod sta wo we jed nost ki wy twór cze to czte ry blo -
ki, w tym trzy cie płow ni cze o mo cy 105 MW każ dy i je den kon den sa -
cyj ny z upu stem cie płow ni czym o mo cy 125 MW. Część ko lek to ro wą
sta no wią czte ry ko tły pa ro we i pięć tur bin. Do dat ko wy mi jed nost ka mi
wy ko rzy sty wa ny mi zi mą, przy bar dzo ni skich tem pe ra tu rach, jest sześć
ko tłów wod nych. Od 2009 r. eks plo ato wa ny jest aku mu la tor cie pła
o po jem no ści 30 tys. t wo dy sie cio wej (pierw szy tej wiel ko ści obiekt
w Pol sce). In we sty cja ta uela stycz ni ła pra cę za kła du i za ra zem sta bil -
ność do staw i kom fort świad czo nych usług. Wszyst kie ko tły wę glo we
wy po sa żo ne są w elek tro fil try, któ re utrzy mu ją emi sje py łu na po zio -
mie 50% wiel ko ści do pusz czal nej pol ski mi nor ma mi ochro ny po wie -
trza. In we sty cje ostat nich dwóch lat są zwią za ne z do sto so wa niem za -
kła du do wy mo gów do ty czą cych ochro ny śro do wi ska po 2015 r. 

Elek tro cie płow nia Że rań pra cu je od 1954 r., jest dru gim co do
wiel ko ści źró dłem cie pła dla War sza wy (moc ciepl na 1560 MW, elek -
trycz na – 365 MW). Naj now szy mi jej roz wią za nia mi tech nicz ny mi są
dwa ko tły flu idal ne, znacz nie re du ku ją ce emi sje py łu, tlen ków siar ki
i azo tu, bez ko niecz no ści bu do wy in sta la cji ze wnętrz nych (jed ne z naj -
no wo cze śniej szych ko tłów eko lo gicz nych te go ty pu w Eu ro pie). Prócz
nich za in sta lo wa ne jest pięć ko tłów pa ro wych i czte ry wod ne oraz
osiem tur bo ze spo łów cie płow ni czych, w tym je den tur bo ze spół prze -
ciw pręż ny.

Elek tro cie płow nia Prusz ków jest naj star szym za kła dem PGNiG
TER MI KA – funk cjo nu je ja ko elek trow nia od 1914 r. W la tach 50. roz -
po czę to bu do wę sie ci ciepl nej w Prusz ko wie, wów czas prze kształ co-
no za kład w elek tro cie płow nię (moc ciepl na 186 MW, elek trycz na –
9,1 MW). Ec Prusz ków pro du ku je ener gię elek trycz ną i ciepl ną dla
Prusz ko wa, Pia sto wa i gmi ny Mi cha ło wi ce. W Prusz ko wie PGNiG
TER MI KA jest wła ści cie lem sie ci ciepl nej i do staw cą cie pła od bior -
com.

Cie płow nia Ka wę czyn zo sta ła uru cho mio na w 1983 r., jest trze cim
pod wzglę dem wiel ko ści i naj młod szym za kła dem w struk tu rze
PGNiG TER MI KA (pra cu je ja ko se zo no we źró dło cie pła). Za in sta lo -
wa ne są w niej dwa ko tły wod ne o łącz nej mo cy ciepl nej 512 MW. Od -
pa dy pa le ni sko we z za kła du są w peł ni wy ko rzy sty wa ne go spo dar czo
(głów nie w pro duk cji ma te ria łów bu dow la nych). Na te re nie Cie płow -
ni Ka wę czyn znaj du je się naj wyż szy punkt wi do ko wy War sza wy, czy -
li ko min wy so ki na 310 me trów. 

Cie płow nia Wo la dzia ła od 1973 r. Za in sta lo wa ne są czte ry ko tły
opa la ne ole jem cięż kim (moc ciepl na 465 MW). Za kład pra cu je ja ko
se zo no we źró dło po kry wa ją ce szczy to we po trze by cie pła w trak cie se -
zo nu grzew cze go.

Klien ci
Cie pło. Głów nym je go od bior cą jest Dal kia War sza wa (dawniej

SPEC), któ ra dys try bu uje cie pło po przez swo ją sieć cie płow ni czą. 
W War sza wie PGNiG TER MI KA ofe ru je po moc przy re ali za cji:

• przy łą cze nia do miej skiej sie ci cie płow ni czej – je że li nie ma cen tral -
ne go ogrze wa nia i cen tral nej cie płej wo dy lub nie ru cho mość jest za -
si la na z in nych źró deł (ko tłow nia ole jo wa, ga zo wa, ogrze wa nie elek -
trycz ne, pie ce),

• do po sa że nia bu dyn ku w mo duł cie płej wo dy użyt ko wej w przy pad -
ku, gdy ist nie je ogrze wa nie z sie ci, bez moż li wo ści ko rzy sta nia
z cen tral nej cie płej wo dy (roz wią za nie to po zwa la eli mi no wać ko -
rzy sta nie z in dy wi du al nych pod grze wa czy ga zo wych lub elek trycz -
nych).
Ener gia elek trycz na. Dzię ki pro duk cji w ko ge ne ra cji przed się bior -

stwo za pew nia po kry cie ok. 65% cał ko wi te go za po trze bo wa nia sto li -
cy na ener gię elek trycz ną.

In we sty cje
MIOS. Roz po czy na ją cy się je sie nią 2012 r. se zon grzew czy był

pierw szym, w któ rym było moż li we peł ne wy ko rzy sta nie no wo wy bu -
do wa nej Mo krej In sta la cji Od siar cza nia Spa lin w Ec Sie kier ki. Jej
bu do wa trwa ła 48 mie się cy, a koszt prze kro czył 500 mln zł (za pew nia
pra wie dzie się cio krot ne zmniej sze nie emi sji tlen ków siar ki). W jej skład
wcho dzą dwa ab sor be ry oczysz cza ją ce spa li ny z ko tłów blo ko wych
i wod nych. Po zwo li ona na speł nie nie nor my 200 mg SO2 w m3 spa lin.

SCR. Ko lej nym kro kiem ma ją cym na ce lu zmniej sze nie uciąż li wo -
ści za kła dów PGNiG TER MIAK dla śro do wi ska na tu ral ne go jest za -
bu do wa w Ec Sie kier ki in sta la cji ka ta li tycz ne go oda zo to wa nia spa lin
(SCR). In sta la cja ta do ty czy czte rech pod sta wo wych jed no stek wy -
twór czych Ec Sie kier ki – ko tłów blo ko wych nr 10, 11, 14 i 15. Re du -
ku je ona tlen ki azo tu w spa li nach z obec ne go po zio mu ok. 550
mg/Nm3 do po zio mu 180 mg/Nm3, co umoż li wia speł nie nie norm, ja -
kie obo wią zy wać bę dą w Pol sce od 2016 r. i któ re ogra ni cza ją do pusz -
czal ny po ziom emi sji tlen ków azo tu do 200 mg/Nm3. Kon trakt na bu -
do wę in sta la cji zo stał pod pi sa ny w lip cu 2010 r., a za koń cze nie in we -
sty cji w grud niu 2012 r.

Oczysz czal nia ście ków. W paź dzier ni ku 2012 zo sta ła prze ka za na
do eks plo ata cji oczysz czal nia ście ków tech no lo gicz nych w Ec Że rań,
umoż li wia ją ca ich zrzut do wód po wierzch nio wych z za cho wa niem
su ro wych norm ochro ny śro do wi ska. In we sty cja jest czę ścią pro gra mu
„My śli bor ska” (do ty czy m.in. li kwi da cji skła do wi ska od pa dów pa le ni -
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sko wych). To jed na z pierw szych te go ty pu in sta la cji w Pol sce. Jej
dzia ła nie opie ra się na wy ko rzy sta niu no wo cze snych osad ni ków la -
mel lo wych i sa mo czysz czą cych fil trów dys ko wych. 

No wy blok w Ec Że rań. Wkrót ce PGNiG TER MI KA ogło si prze -
targ na wy ko naw cę blo ku ga zo wo -pa ro we go na Że ra niu o pla no wa nej
mo cy ok. 450 MW i rocz nym zu ży ciu ga zu na po zio mie 0,6 mld m3.

– Przy go to wy wa ne są nie zbęd ne do ku men ty – in for mu je Adam
Si wek, Czło nek Za rzą du i Dy rek tor Pio nu In we sty cji Stra te gicz nych
PGNiG TER MI KA. – In we sty cja bę dzie od da na w 2017 r. To obec nie
naj waż niej sze na sze przed się wzię cie. Roz pa tru je my bu do wę dru gie go
ta kie go blo ku w Ec Sie kier ki po 2018 r. Mu si my zre du ko wać część mo -
cy, któ re nie speł nia ją norm unij nych i za stą pić je no wy mi, bar dziej
efek tyw ny mi źró dła mi wy twór czy mi. Ta kie po dej ście jest zgod ne z na -
szą stra te gią mik su pa li wo we go. A co do kosz tów? Zna my ak tu al ną
war tość ta kiej in we sty cji. W Gru pie Ka pi ta ło wej PGNiG re ali zo wa na
jest po dob na in we sty cja – EC Sta lo wa Wo la. Pod pi sa li śmy umo wę
z fir mą ILF Con sul ting En gi ne ers na przy go to wa nie pro jek tu i peł nej
do ku men ta cji for mal no -praw nej do ty czą cej bu do wy ga zo cią gu łą czą -
ce go Że rań z sys te mem prze sy ło wym OGP Gaz Sys tem. Ge ne ral nie
rzecz uj mu jąc, na sze in we sty cje są zde ter mi no wa ne dwo ma ce la mi:
speł nie niem norm śro do wi sko wych i opła cal no ścią.

Sta lo wa Wo la. Za da nia spół ki bę dą zwią za ne, jak do tych czas,
z dzia łal no ścią na war szaw skim ryn ku cie pła, ale rów nież z roz wo jem
in nych pro jek tów biz ne so wych, do ty czą cych wy twa rza nia ener gii
elek trycz nej, pro wa dzo nych przez PGNiG SA w róż nych miej scach
w Pol sce, np. w Sta lo wej Wo li. In we sty cja re ali zo wa na jest wspól nie
z GK Tau ron. W ce lu bu do wy blo ku ga zo wo -pa ro we go kla sy 400
MWe spe cjal nie zo sta ła po wo ła na spół ka Elek tro cie płow nia Sta lo wa
Wo la SA (part ne rzy ma ją w spół ce ce lo wej po 50% ak cji).

– Kil ku na stu in we sto rów za mie rza bu do wać no we elek trow nie, ale
to my i Tau ron uru cho mi my pierw szy od de ka dy pro jekt ener ge tycz ny,
któ re go koszt się gnie 1,6 mld zł. Bę dzie to naj więk sza elek tro cie płow -
nia ga zo wa w Pol sce – mó wi Adam Si wek. – Hisz pań ski Abe ner, zwy -
cięz ca prze tar gu na bu do wę blo ku, roz po cząl pra ce bu dow la ne i skom -
ple to wał do staw ców naj waż niej szych pod ze spo łów. Elek tro cie płow nia
ma ru szyć z pro duk cją ener gii i cie pła w po ło wie 2015 r. Sza cun ki
wska zu ją, że blok w Sta lo wej Wo li bę dzie wy twa rzał rocz nie ok. 3,5 tys.
GWh ener gii elek trycz nej i zu ży wał 600 mln m3 ga zu.

Prze bu do wa ko tła wę glo we go (Ec Sie kier ki). PGNiG TER MI KA
roz po czę ła 1 paź dzier ni ka 2012 r. po stę po wa nie o udzie le nie za mó -
wie nia pu blicz ne go na prze bu do wę ko tła wę glo we go w Ec Sie kier ki
na ko cioł opa la ny w 100% bio ma są wraz z in sta la cją roz ła dun ku, ma -
ga zy no wa nia i po da wa nia pa li wa. Pla no wa nym ter mi nem uru cho mie -
nie in sta la cji jest czwar ty kwar tał 2014 r. Prze bu do wa ko tła po zwo li
na zwięk sze nie pro duk cji ener gii ze źró deł od na wial nych, a tym sa -
mym wpi sze się w stra te gię po sze rze nia za kre su i ska li dzia łal no ści
gru py PGNiG SA.

– Na Sie kier kach bę dzie my zu ży wać du żo bio ma sy, stąd też dy wer -
sy fi ku je my źró dła jej po zy ska nia: bio ma sę le śną ku pu je my w kra ju

i za gra ni cą, pod pi su je my kon trak ty z rol ni ka mi, dzier ża wi my grun ty
rol ne na pro duk cję. Bio ma sy agro – szyb ko ro sną cych od mian wierz by
ener ge tycz nej już ma my 400 ha. Są to wie lo let nie umo wy – za uwa ża
czło nek za rzą du PGNiG TER MI KA.

Elek tro cie płow na Kę dzie rzyn. W sierp niu 2012 r. UOKiK wy dał
zgo dę na utwo rze nie spół ki Ec Kę dzie rzyn przez PGNiG TER MI KA
i Za kła dy Azo to we Kę dzie rzyn (ZAK), na le żą ce do Gru py Za kła dów
Azo to wych Tar nów. Jej ce lem jest bu do wa blo ku pa ro wo -ga zo we go
o mo cy 170–210 MW w Kę dzie rzy nie. Po ja wi ły się sy gna ły, że ZAK
ana li zu je opcję za opa trze nia Za kła dów w cie pło po przez bu do wę no -
wej ko tłow ni wę glo wej. 

– Pra ce pro jek to we zo sta ły wy ha mo wa ne – stwier dza dy rek tor Si -
wek. – Brak nam jed no znacz nej de kla ra cji Gaz Sys te mu o moż li wo ści
do star cze nia wy ma ga nej ilo ści ga zu w la tach 2017–2018, umoż li wia -
ją cej cią głą pra cę blo ku. Za tem nie dzi wi nas ana li zo wa nie przez ZAK
in nych opcji roz wią za nia kwe sti za opa trze nia Za kła dów w pa rę tech -
no lo gicz ną w naj bliż szej przy szło ści. Ca ły czas pro wa dzi my roz mo wy.
Uwa ża my, że przed sta wio na przez nas ofer ta jest kon ku ren cyj na w sto -
sun ku do roz wią zań wę glo wych. Na in we sty cje w źró dła opa la ne ga -
zem trze ba pa trzeć ma jąc na uwa dze przy szłość, to też nie moż na za kła -
dać, że pra wa do emi sji CO2 bę dą za wsze kszał to wa ły się na obec nym
po zio mie. War to do dać, że po li ty ka ener ge tycz na i kli ma tycz na UE
sprzy ja ko ge ne ra cji ga zo wej, co zna la zło od bi cie w no wym pro jek cie
Pra wa ener ge tycz ne go.

Gaz łup ko wy
PGNiG za mie rza zwięk szyć na kła dy in we sty cyj ne do ty czą ce po szu -

ki wań ro py i ga zu, w tym zwłasz cza ga zu łup ko we go. W ubr. ga zo wy
po ten tat za mie rzał prze zna czyć na po szu ki wa nia 1,1 mld zł. Zda niem
Wal de ma ra Paw la ka, byłego wi ce pre mie ra i mi ni stra go spo dar ki,
koszt wy do by cia 1000 m3 ga zu łup ko we go w Pol sce wy nie sie ok. 100 $.
Po rów naj my to z ce na mi ga zu ro syj skie go – po nad 500 $. W USA ce na
ga zu łup ko we go spa dła do 70 $ za 1000 m3. Eks per ci prze ko nu ją, że
gdy by śmy osią gnę li ce ny nie bie skie go pa li wa na po zio mie 200–300 $
za 1000 m3, to „by ło by zna ko mi cie”. We dług Pań stwo we go In sty tu tu
Geo lo gicz ne go za so by ga zu łup ko we go w na szym kra ju (na da ja ce go się
do wy do by cia) miesz czą się w prze dzia le 346–768 mld m3. To 2,5 do 5,5
wię cej niż su row ca z wcze śniej udo ku men to wa nych złóż kon wen cjo nal -
nych. A rocz ne zu ży cie ga zu w Pol sce wy no si po nad 14 mld m3.

– Ko mi sja Eu ro pej ska pro wa dzi po stę po wa nie prze ciw ko Gaz pro -
mo wi po dej rze wa jąc go o prak ty ki monopolistyczne w Eu ro pie Środ ko -
wo -Wschod niej. W efek cie ce na pła co na te mu kon cer no wi przez
PGNiG uległa ob ni że niu – za uwa ża Adam Si wek. I do da je: PGNiG in -
ten sy fi ku je po szu ki wa nia nie kon wen cjo nal nych złóż ro py i ga zu, ma
naj wię cej kon ce sji, wy ko nu je ko lej ne pio no we otwo ry, ostat nio na ob -
sza rze Kon ce sji Wej he ro wo na Po mo rzu.

Prze tar gi
W przy pad ku otrzy ma nia zle ce nia na da ną in we sty cję, zgod nie

z usta wą Pra wo za mó wień pu blicz nych, pa nu je prze ko na nie, że kry te -
rium ce ny jest naj bez piecz niej szym roz wią za niem. Ist nie ją jed nak in -
ne kry te ria, któ re zgod nie z prze pi sa mi mo że sto so wać za ma wia ją cy,
cho ciaż by kry te rium ja ko ści, czy kry te ria eko lo gicz ne. A jed nak gros
prze tar gów jest roz strzy ga nych w opar ciu o kry te rium fi nan so we.

– Mo im zda niem – mó wi dy rek tor Si wek – ta ka sy tu acja do ty czy bu -
dow nic twa in fra struk tu ral ne go – przede wszyst kim dróg. Ina czej wy -
glą da ją zle ce nia w sek to rze ener ge tycz nym, choć oczy wi ście „prze gra -
ny” uczest nik prze tar gu ma pra wo do od wo ła nia. W na szej fir mie bie -
rze my pod uwa gę nie tyl ko ce nę, ale i wy daj ność czy ter min za koń cze -
nia in we sty cji. Istot ne jest i to, że by do ku men ta cja prze tar go wa by ła
przy go to wa na pro fe sjo nal nie. 

Koń cząc wy pa da za uwa żyć, że nasz kon cern ga zo wy szu ka no wych
źró deł przy cho du i ryn ków zby tu dla nie bie skie go pa li wa. Jed nym
z przy kła dów tej stra te gii jest po wo ła nie do ży cia spół ki -cór ki, czy li
PGNiG TER MI KA.

AU
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ADAM SI WEK – od 1 mar ca 2012
ro ku czło nek za rzą du PGNiG TER -
MI KA SA oraz dy rek tor Pio nu In -
we sty cji Stra te gicz nych. Wcze -
śniej peł nił funk cje pre ze sa za rzą -
du Ener ge ty ki – lu biń skiej spół ki
na le żą cej do KGHM oraz dy rek to -
ra ds. pro jek tów in fra struk tu ral -
nych w spół ce In er con, zaj mu ją -
cej się do radz twem go spo dar -
czym. Był prze wod ni czą cym Rad
Nad zor czych w Przed się bior stwie
Ener ge ty ki Ciepl nej w Je le niej
Gó rze oraz Wo je wódz kim Przed -
się bior stwie Ener ge ty ki Ciepl nej

w Le gni cy. Ab sol went Aka de mii Eko no micz nej we Wro cła wiu oraz stu -
diów po dy plo mo wych z za kre su ener ge ty ki i ochro ny śro do wi ska.



Fir ma Astat roz po czę ła swo ją dzia łal ność w 1992 ro ku. Za ło ży -
cie le dys po nu jąc wy łącz nie pol skim ka pi ta łem po sta wi li so bie
am bit ny cel wpro wa dze nia na pol ski ry nek no wo cze snych pro -
duk tów re no mo wa nych firm za gra nicz nych, z sze ro ko ro zu -

mia ne go sek to ra urzą dzeń elek trycz nych.

Im po nu ją ca ofer ta
Po znań ska fir ma sprze daż swo ich pro duk tów roz po czę ła od han -

dlu ele men ta mi au to ma ty ki, ma te ria ła mi sa mo przy lep ny mi dla prze -
my słu. Do dnia dzi siej sze go Astat wpro wa dził na pol ski ry nek pro -
duk ty z za kre su po mia rów wg eu ro pej skich norm kom pa ty bil no ści
elek tro ma gne tycz nej oraz wie lu in nych no wo cze snych stan dar dów.

– Zaj mu je my się dys try bu cją im por to wa nych wy ro bów głów nie
z Nie miec, Włoch, Szwaj ca rii, a tak że Wiel kiej Bry ta nii, Fran cji i Sta -
nów Zjed no czo nych. Ich pro du cen ci to świa to wi li de rzy, fir my z wiel kim
do świad cze niem i sil ną po zy cją, ta kie jak np. A -eber le, EGE, Ca mil le
Bau er, Gos sen Mul ler&We igert, Gos sen Me tra watt, Schaf f ner, Fin der,
Eta, Ab tech, Co smo tec, MBS, KBR, Se rvo dan. Sprze da je my je na te re -
nie ca łe go kra ju bez po śred nio od bior com koń co wym, bądź przez in dy -
wi du al ne hur tow nie czy gru py za ku po we. Nie pro wa dzi my pro duk cji.
W na szej ofer cie znaj du ją się m.in. róż ne go ro dza ju ele men ty elek tro ni -
ki i au to ma ty ki prze my sło wej, ele men ty ni skie go na pię cia, urzą dze nia
do ba dań kom pa ty bil no ści elek tro ma gne tycz nej i ochro ny przed za-
kłó ce nia mi; zaj mu je my się tak że in te gra cją sys te mów po mia ro wych
(so ftwa re i mier ni ki wią że my w ca łość) – mó wi Ro mu ald Win ter, Pre -
zes Za rzą du fir my Astat Sp. z o.o.

We wciąż po sze rza ją cej się ofer cie fir my zna leźć mo że my pro duk -
ty zgru po wa ne we dług branż: ele men ty elek tro ni ki i au to ma ty ki
prze my sło wej (m. in. prze kaź ni ki fir my Fin der), ele men ty ni skie go
na pię cia, urzą dze nia do ba dań kom pa ty bil no ści elek tro ma gne tycz nej
i ochro ny przed za kłó ce nia mi oraz spe cja li stycz ne ta śmy i ma te ria ły
sa mo przy lep ne, znaj du ją ce za sto so wa nie w roz ma itych ga łę ziach
prze my słu. 

Ca łość ofer ty pro duk to wej dla lep sze go jej usys te ma ty zo wa nia
sku pio no w po szcze gól nych dzia łach han dlo wych, któ re war to
przed sta wić po krót ce dla lep sze go zo rien to wa nia się jak że bo ga ta
a za ra zem uni wer sal na jest pro po zy cja fir my Astat.

Ele men ty au to ma ty ki: prze kaź ni ki elek tro ma gne tycz ne prze my -
sło we, mo du ły sprzę ga ją ce, nad zor cze, cza so we, in sta la cyj ne Fin der,
sze ro ka ga ma prze kaź ni ków pół prze wod ni ko wych fir my EL CO,
ukła dów ła god ne go roz ru chu sil ni ków, re gu la to rów tem pe ra tu ry,
prze twor ni ków i se pa ra to rów EL CO, złącz ki, sys te my ozna cza nia
ka bli i prze wo dów, sys te my mon ta żu ka bli w sza fach ste row ni czych,
łącz ni ki elek trycz ne i krzyw ko we, en ko de ry i licz ni ki, apa ra tu ra pul -
pi to wa (przy ci ski, prze łącz ni ki, lamp ki, roz łącz ni ki), łącz ni ki krań -
co we, przy ci ski noż ne, wy łącz ni ki lin ko we, sy gna li za to ry świetl ne
i dźwię ko we, ste ro wa nie ra dio we, osprzęt win do wy i suw ni co wy, in -
te li gent ne in sta la cje.

Ener ge ty ka i mier nic two: prze kład ni ki prą do we i na pię cio we,
licz ni ki ener gii MBS, mier ni ki ana lo go we, pa ne le tek sto we, dru kar -
ka do pra cy z PLC, bocz ni ki Gos sen Mu el ler& We igert, mul ti me try,
ka li bra to ry, przy rzą dy te stu ją ce, cę gi po mia ro we, Cew ka Pe ter se na,
za si la cze, prze twor ni ki po mia ro we, ana li za to ry pa ra me trów sie ci,
po mia ry i ana li za za kłó ceń sie cio wych, po mia ry ja ko ści za si la nia,
urzą dze nia re je stru ją ce, licz ni ki i sys te my do po mia ru ener gii, mier -
ni ki i re gu la to ry tem pe ra tu ry Ca mil le Bau er.

Ja kość ener gii. Głów nym ce lem dzia łań pra cow ni ków te go dzia -
łu jest okre śle nie me to dy roz wią za nia da ne go pro ble mu. Wią że się to
z do star cza niem wła ści wych kom po nen tów, ich za mon to wa niem
i od po wied nią kon fi gu ra cją. Fir ma Astat dys po nu je spraw dzo ny mi
roz wią za nia mi naj lep szych świa to wych firm w dzie dzi nie ja ko ści
ener gii elek trycz nej.

Kom pa ty bil ność elek tro ma gne tycz na - EMC:
• Pro jek to wa nie, bu do wa, mo der ni za cja i we ry fi ka cja obiek tów po -

mia ro wych (ko mo ry bez od bi cio we, GTEM, re wer be ra cyj ne, ka bi -
ny ekra no wa ne).

• Re ali za cja „pod klucz” i szko le nia w za kre sie sys te mów po mia ro -
wych (te sty emi sji/od por no ści wspie ra ne od po wied nim opro gra -
mo wa niem).

• Do bór i kom plek so wa do sta wa ele men tów re du ku ją cych za bu rze -
nia EMI (fil try, dła wi ki, fer ry ty, uszczel nie nia, okna ekra no wa ne,
ab sor be ry, obu do wy ekra nu ją ce, far by/kle je prze wo dzą ce i wie le
in nych).

• Pro jek to wa nie/mo dy fi ka cje urzą dzeń pod ką tem EMC z wy ko -
rzy sta niem wła sne go la bo ra to rium EMC wy po sa żo ne go w sys te -
my do ba dań EMC, ska ner pro mie nio wa nia oraz z wy ko rzy sta -
niem in nych ma te ria łów EMI z bo ga to za opa trzo ne go ma ga zy -
nu.
Ser wis przy rzą dów po mia ro wych, mo dy fi ka cje, uak tu al nie nia

i ka li bra cje urzą dzeń/sys te mów.
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Partner światowych marek

RO MU ALD WIN TER (ur. 02.07.1963 r.) we
Wrze śni – ukoń czył stu dia na wy dzia le elek -
trycz nym na kie run ku elek tro tech ni ka Po li -
tech ni ki Po znań skiej. Ab sol went wie lu kur -
sów z za kre su wie dzy tech nicz nej oraz za -
rzą dza nia i księ go wo ści. W ro ku 1990 od był
rocz ny pro gram MBA or ga ni zo wa ny przez
Po znań ską Szko łę Me na ge rów. Ka rie rę za -
wo do wą roz po czy nał w la tach 1988–1991
w fir mie For te Swe den, ja ko peł no moc nik
wła ści cie la. W 1991–1992 w Przed się bior -
stwie Pań stwo wym „Mi kro ma” pra co wał
na sta no wi sku sze fa eks por tu, a na stęp nie

ob jął sta no wi sko dy rek to ra na czel ne go. Od paź dzier ni ka 1992 ro ku do dnia
dzi siej sze go peł ni funk cję pre ze sa Astat Sp. z o.o., gdzie przez ten czas uda -
ło mu się stwo rzyć pręż nie roz wi ja ją cą się fir mę dzia ła ją cą na ryn ku pol skim
w za kre sie sys te mów po mia ro wych i ele men tów au to ma ty ki prze my sło wej.



Ta śmy prze my sło we oraz sa mo przy lep ne: ta śmy jed no - i dwu -
stron nie kle ją ce, na bęb nach prze my sło wych, elek tro in sta la cyj ne,
wy kro je sa mo przy lep ne, ety kie ty prze my sło we. 

Sza fy i ak ce so ria, ka ble, prze wo dy i osprzęt: sza fy i obu do wy,
grzał ki, wen ty la to ry, kli ma ty za to ry, ter mo sta ty, lam py, dław ni ce ka -
blo we i pesz le, jed no i wie lo ży ło we bez ha lo ge no we ka ble i prze wo -
dy o pod wyż szo nej od por no ści śro do wi sko wej, ka ble ste row ni cze,
ka ble do prze sy łu da nych, ka ble świa tło wo do we, ka ble do trans mi sji
da nych, ka ble te le ko mu ni ka cyj ne, ka ble pła skie, prze wo dy od por ne
na tem pe ra tu rę, ka ble ener ge tycz ne, ka ble gu mo we, ka ble spi ral ne
i te ste ry wią zek elek trycz nych, wie lo sty ko we złą cza prze my sło we,
dław ni ce ka blo we, prze pu sty ka blo we, ko ryt ka ka blo we, wę że
ochron ne pe szel, oznacz ni ki na ka ble i prze wo dy, uni wer sal ne sys te -
my ozna czeń.

No wo cze sny bu dy nek: in te li gent ne in sta la cje, sys tem By -Me,
gniazd ka elek trycz ne, przy ci ski, ter mo sta ty, ściem nia cze, opra wy
oświe tle nio we, sys te my alar mo we, bo ga ta ofer ta ra mek wy koń cze -
nio wych, czuj ni ki ru chu i obec no ści, ste row ni ki oświe tle nia oraz
lam py z czuj ni ka mi ru chu, wy łącz ni ki zmierz cho we, ze ga ry, prze -
kaź ni ki im pul so we. 

Licz ne gro no klien tów
Pro duk ty ofe ro wa ne, na stęp nie sprze da wa ne przez fir mę Astat ma -

ją swo ich od bior ców w każ dej dzie dzi nie go spo dar ki. Je śli cho dzi
o sek tor ener ge tycz ny to je go part ne ra mi są naj więk si gra cze ro dzi -
me go ryn ku, m.in. Pol skie Sie ci Elek tro ener ge tycz ne, Tau ron, Enea,
PGNiG, Ge ne ral Elec tric, Asea Brown -Bo ve ri. 

– Po przez pra cę i za an ga żo wa nie na szych przed sta wi cie li han dlo -
wych dzia ła ją cych na te re nie wszyst kich wo je wództw je ste śmy w sta -
nie do trzeć do każ de go na wet naj bar dziej wy ma ga ją ce go klien ta. Re -
ali zu je my za rów no ma łe kon trak ty np. do ty czą ce utrzy ma nia ru chu,
jak i du że, któ rych war tość się ga 2 mln zł, np. zle ce nia na do sta wę
sys te mów po mia ro wych. Z du żym suk ce sem sprze da je my pro duk ty
słu żą ce po mia ro wi ja ko ści ener gii elek trycz nej, a tak że prze kład ni ki -
prą do we ni sko - i śred nio na pię cio we. Ofe ro wa ne przez nas usłu gi
sze ro ko po ję tej Ja ko ści Ener gii Elek trycz nej, to je dy na gwa ran cja
pew no ści za si la nia w pra wi dło wym funk cjo no wa niu przed się bior -
stwa, wy eli mi no wa nie kosz tow nych przerw w pro duk cji, po pra wę ja -
ko ści pro du ko wa nych wy ro bów. Na sza fir ma dys po nu je peł ną ga mą
pro duk tów i wy kwa li fi ko wa ną ka drą spe cja li stów, umoż li wia ją cą
prze pro wa dze nie ana li zy pro ble mu, wy ko na nie ko niecz nych po mia -
rów i prób, za in sta lo wa nie od po wied nich urzą dzeń i tym sa mym wy -
eli mi no wa nie pro ble mów ze złą ja ko ścią za si la nia. In ną na szą god -
ną szcze gól nej uwa gi pro po zy cją są roz wią za nia w za kre sie efek tyw -
no ści ener ge tycz nej (mo ni to ring, bi lan so wa nie) ad re so wa ne prze my -
sło wi, szkol nic twu, bu dow nic twu miesz ka nio we mu czy od na wial nym
źró dłom ener gii. Dzię ki nim moż na za po mo cą jed ne go sys te mu za -
rzą dzać, mo ni to ro wać i kon tro lo wać wszyst kie źró dła ener gii (ener -
gia elek trycz na, gaz, wo da itp.), pa ra me try śro do wi sko we zwią za ne
z pro duk cją (tem pe ra tu ra, wil got ność, na tę że nie świa tła), pa ra me try
pro ce sów pro duk cyj nych (sprę żo ne po wie trze, pa ra, wo da lo do wa,
po zio my i sta ny). Ca ły sys tem okre śla zu ży cie każ de go ele men tu za -
si la ne go ener gią elek trycz ną, jest mo du lar ny i mo że być roz bu do wa -
ny. A głów ny je go cel to uzy ska nie oszczęd no ści w kosz tach ener gii
– umoż li wia usta le nie miej sca gdzie ist nie je moż li wość wła śnie za -
osz czę dze nia ener gii. Koszt re ali za cji ta kich in we sty cji, uzna wa nych
za in no wa cyj ne, jest czę ścio wo re fi nan so wa ny fir mom ze środ ków
unij nych. Ge ne ral nie cho dzi o zmniej sze nie ener go chłon no ści pol -
skie go prze my słu – in for mu je Pre zes Ro mu ald Win ter.

Fir ma Astat mo że się po chwa lić sil ną po zy cją na ryn ku. Jej ob ro -
ty w 2012 r. się gnę ły 120 mln zł. Współ pra cu je z wie lo ma za gra nicz -
ny mi do staw ca mi – każ de go z nich cha rak te ry zu je in no wa cyj ny po -
ziom tech nicz ny. I wła śnie z wpro wa dza nia na ro dzi my ry nek pro -
duk tów i tech no lo gii no wo cze snych, in no wa cyj nych fir ma Astat jest
szcze gól nie dum na. Moż na po wie dzieć, że jest edu ka to rem pol skie -
go ryn ku, przy kła dem mo że być je go za in te re so wa nie cew ką uzie -

mia ją cą Pe ter se na, któ ra przed czte re ma la ty zna la zła jed ne go na -
byw cę, a w ubie głym ro ku czter na stu. To suk ces, bo jak za uwa ża pre -
zes Ro mu ald Win ter, ener ge ty ka jest za cho waw cza, kon ser wa tyw na,
opor na na no wo ści. Spół ka Astat dys po nu je pro fe sjo nal nym mar ke -
tin giem, skie ro wa nym do wie lu seg men tów go spo dar ki, jest obec na
w cza so pi smach tech nicz nych, też sa ma wy da je cza so pi smo pod na -
zwą „Astat. Ka lej do skop”, jak i rów nież uczest ni czy w tar gach bran -
żo wych.

Za mie rze nia i in we sty cje
Ostat nie przed się wzię cia in we sty cyj ne to od da nie do użyt ku cen -

trum lo gi stycz ne go we Wrze śni, gdzie na po wierzch ni ma ga zy no wej
wy so kie go skła do wa nia znaj du ją się pro duk ty o war to ści 20 mln zł.
Do bie ga koń ca roz bu do wa sie dzi by fir my, w któ rej zlo ka li zo wa no
Ogól no pol skie Cen trum Pro mo wa nia Mo ni to rin gu i Kon tro li Zu ży -
cia i Ja ko ści Ener gii Elek trycz nej, w któ rym to bę dą pro wa dzo ne
szko le nia do ty czą ce za gad nień tech nicz nych, w szcze gól no ści pro -
ble ma ty ki oszczęd no ści ener gii. Fir ma in we stu je w lu dzi, za trud nia
per so nel wy łącz nie z wyż szym wy kształ ce niem tech nicz nym – am -
bit nych, uta len to wa nych han dlow ców i gro no in ży nie rów. Licz ba
osób pra cu ją cych bądź współ pra cu ją cych nie prze kra cza 130, w tym
jest 30 przed sta wi cie li han dlo wych.

– Nad rzęd nym ce lem fir my jest pra ca z klien tem i za pew nie nie ser -
wi su przed - i po sprze daż ne go. W 2013 r. w na szych dzia ła niach bę -
dzie my kła dli du ży na cisk na ofe ro wa nie pro duk tów zwią za nych
z oszczęd no ścią ener gii i po pra wie niem jej ja ko ści w sie ciach dys try -
bu cyj nych. Cie ka wym na szym no wym przed się wzię ciem są pra ce
w wo je wódz twie za chod nio po mor skim. Mia ła tam miej sce przed kil -
ko ma la ty trzy dnio wa prze rwa w do sta wie prą du, spo wo do wa na du -
żym oszro nie niem ka bli wy so kie go na pię cia, któ re „nie wy trzy ma ły
do dat ko we go ob cią że nia „. Wła dze lo kal ne są po tym zda rze niu
uczu lo ne w kwe stii za pew nie nia nie za wod no ści sie ci wy so ko na pię -
cio wej. Opra co wu je my dla nich we współ pra cy z fir mą A - Eber le
pro dukt, któ ry umoż li wi prze wi dy wa nie za kłó ce nia w sie ci na za sa -
dzie pre dyk cji co po zwo li na szyb ką re ak cję i unik nię cie awa rii. Part -
ner nie miec ki dys po nu je głę bo ką wie dzą w tym za kre sie i ma my na -
dzie ję, że wy ko rzy sta my po mysł w pol skich sie ciach ener ge tycz nych.
Dzia ła nie jest na stę pu ją ce: w wę złach wy so ko na pię cio wych urzą -
dze nia (czuj ni ki) gro ma dzą in for ma cje o prze pły wie ener gii, na pod -
sta wie „hi sto rycz nych” da nych, usta la ją opty mal ny bieg pa ra me -
trów w da nym miej scu – je śli w ja kiejś chwi li wy cho dzą po za ob wied -
nie, to wsz czy na ją alarm. W wy ni ku tej współ pra cy pra gnie my za ofe -
ro wać pro duk ty po zwa la ją ce unik nąć po ten cjal nych awa rii w przy -
szło ści – de kla ru je Ro mu ald Win ter

Na tym nie koń czą się za mie rze nia Spół ki Astat. W pla nach znaj -
du je się fo to wol ta ika, któ rej in ten syw ny roz wój w Pol sce prze wi du -
je Astat. Za mie rza za jąć się sprze da żą nie tyl ko po je dyn czych pa ne -
li, ale i ca łych farm so lar nych. Chce, jak za pew nia jej szef, roz wi jać
się z pol ską ener ge ty ką.
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Z
aj mu je po zy cję jed ne go z li de rów na pol skim ryn ku usług rusz -
to wa nio wych, ofe ru jąc je kom plek so wo ze szcze gól ną dba ło -
ścią o ja kość i bez pie czeń stwo wy ko ny wa nych prac. Są to rusz -
to wa nia za rów no dla prze my słu (ze szcze gól nym uwzględ nie -

niem bran ży elek tro ener ge tycz nej, che micz nej, pe tro che micz nej,
stocz nio wej) jak i bu dow nic twa ogól ne go. Po nad to ofe ru je izo la cje
ter micz ne obiek tów prze my sło wych. Dzia ła na te re nie ca łe go kra ju
po przez trzy od dzia ły re gio nal ne (Gdańsk, Beł cha tów i War sza wa), jak
rów nież Eu ro py (w Niem czech i Ho lan dii). Cen tra la zlo ka li zo wa -
na jest w Pia secz nie k. War sza wy, gdzie rów nież znaj du je się od dział
war szaw ski. Mo wa o fir mie XE RVON Pol ska Sp. z o.o., po wo ła nej
do ży cia w 1996 ro ku. 

Hi sto ria w za ry sie
Pier wot nie funk cjo no wa ła ja ko spół ka jo int ven tu re RöRo Mon taż

Tech ni ka Rusz to wań za ło żo na przez pol ski Ener go mon taż Pół noc S.A.
i nie miec kie RöRo Bau tech nik GmbH. Po cząt ko wo zaj mo wa ła się wy -
łącz nie wy naj mem rusz to wań, a od 1998 ro ku, gdy funk cję jej pre ze sa
ob jął Ja cek Biń kow ski, zo sta ła prze kształ co na w fir mę usłu go wą ofe -
ru ją cą bu do wę rusz to wań – mon taż z pro jek tem, kal ku la cją, ob li cze -
nia mi sta tycz ny mi oraz de mon taż. Po ja wi ły się wów czas du że zle ce -
nia m.in. od Elek trow ni Że rań i kon trakt obej mu ją cy rusz to wa nia dla
in sta la cji od siar cza nia spa lin re ali zo wa nych przez Ra fa ko S.A.
w Elek trow ni Beł cha tów.

W 2006 r. przed się bior stwo zmie ni ło na zwę na Thys sen Krupp Xe -
rvon Pol ska Sp. z o.o., udzia ły Ener go mon ta żu prze ję ła stro na nie -
miec ka a je dy nym je go wła ści cie lem zo stał Thys sen Krupp Xe rvon
GmbH, spe cja li zu ją cy się w dzie dzi nie rusz to wań prze my sło wych, ro -
bót izo la cyj nych, an ty ko ro zji oraz ser wi su dla prze my słu. Tym sa mym
spół ka sta ła się w 100% czę ścią jed ne go z naj więk szych na świe cie
kon cer nów prze my sło wych Thys sen Krupp AG.

Na tym nie za koń czy ły się jed nak prze kształ ce nia wła sno ścio we.
– W 2010 r. Ra da Nad zor cza nie miec kie go kon cer nu pod ję ła de cy zję
o sprze da ży swych ak ty wów o war to ści 10 mld eu ro, obej mu ją cych m.in.
spół kę Xe rvon, w tym pol ską jej ema na cję. Na byw cą sta ła się gru pa ka -
pi ta ło wa RE MON DIS (zrze sza ją ca fir my zaj mu ją ce się m.in. czysz cze -
niem urzą dzeń ener ge tycz nych i prze my słu che micz ne go, lo gi sty ką
i spe dy cją, uty li za cją od pa dów rów nież prze my słu far ma ceu tycz ne go
i spo żyw cze go). Trans ak cja zo sta ła sfi na li zo wa na w 2011 r., a od stycz -
nia 2012 r. fir ma dzia ła pod na zwą XE RVON Pol ska Sp. z o.o. Zo stał
zmie nio ny tak że lo go typ fir my i jej ko lo ry sty ka na bia ło -czer wo ną, cha -

rak te ry stycz ną dla przed się biorstw gru py RE MON DIS. No wy wła ści -
ciel kon ty nu uje dzia łal ność swe go po przed ni ka na sze ro ko ro zu mia nym
po lu rusz to wań, przej mu jąc część ryn ku eu ro pej skie go, w szcze gól no ści
nie miec kie go, a tak że pol skie go (w Eu ro pie i Niem czech jest li de rem te -
go ryn ku) – mó wi Ja cek Biń kow ski, pre zes za rzą du XE RVON Pol ska.

Ofer ta i po ten cjał
Fir mę cha rak te ry zu je kom plek so wość usług w dzie dzi nie rusz to -

wań. Sto su je sys te my rusz to wa nio we firm Har sco GmbH i Lay her

GmbH – zna ko mi tych, z wie lo let nią tra dy cją pro du cen tów rusz to wań
naj wyż szej kla sy świa to wej. Ce chu je je nie tyl ko wy so ka ja kość, ale
tak że ela stycz ność, uni wer sal ność i eko no micz ność za sto so wań. XE -
RVON ofe ru je po nad to izo la cje ter micz ne obiek tów prze my sło wych.
Gru pa XE RVON dys po nu je po ten cja łem w po sta ci ok. pół mi lio na ton
ma te ria łu rusz to wa nio we go oraz tech no lo gia mi skom pli ko wa nych
tech nicz nie i nie ty po wych kon struk cji rusz to wa nio wych.

Spek trum dzia ła nia fir my obej mu je:
• mon taż i de mon taż no wo cze snych rusz to wań sys te mo wych,

• bu do wę rusz to wań nie ty po wych: wi szą cych, wi szą cych prze jezd -

nych, no śnych i na kon so lach oraz za da szeń, hal tym cza so wych,

• prze bu do wę rusz to wań,

• mon taż i de mon taż izo la cji ter micz nych w tym pro jek to wa nie,

• pro jek to wa nie kom pu te ro we zle co nych prac obej mu ją ce tak że

ob li cze nia sta tycz no -wy trzy ma ło ścio we i do radz two tech nicz ne,

• do sta wę na plac bu do wy ma te ria łów rusz to wa nio wych (trans -

port, lo gi sty ka, skła do wa nie),

• pro fe sjo nal ny od biór wy ko na nych prac i sta łą ich kon tro lę pod -

czas re ali za cji in we sty cji,

• wy so ko wy kwa li fi ko wa ny per so nel in ży nie ryj no -tech nicz ny,

• ob słu gę du żych kon trak tów w prze my śle,

• za cho wa nie wy so kich stan dar dów BHP po twier dzo nych cer ty fi -

ka ta mi,

• ter mi no wość wy ko na nia po wie rzo nych za dań,

• kon ku ren cyj ne, atrak cyj ne wa run ki fi nan so wo -han dlo we.
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Pasjonaci rusztowań
JA CEK BIŃ KOW SKI – Pre zes Za rzą du
XE RVON Pol ska Sp. z o.o. Jest ab sol -
wen tem Po li tech ni ki War szaw skiej, Wy -
dzia łu In ży nie rii Lą do wej oraz stu diów
po dy plo mo wych Po li tech ni ki War szaw -
skiej w dzie dzi nie bu do wy elek trow ni ją -
dro wych. Zwią za ny z pol ską ener ge ty ką
od po cząt ku dro gi za wo do wej, pra co wał
we wszyst kich elek trow niach war szaw -
skich oraz uczest ni czył w bu do wie elek -
trow ni Ko zie ni ce oraz Ostro łę ka. W la -
tach 1983–1997 re ali zo wał kon trak ty na
te re nie Nie miec. Prze szedł przez wszyst -
kie szcze ble ka rie ry za wo do wej, roz po -

czy na jąc pra ce od maj stra bu do wy, kie row ni ka pro jek tu. W la tach 1989–1997
peł nił funk cję sze fa ryn ku nie miec kie go w ra mach Cen tra li Han dlu Za gra nicz -
ne go Elek trim. Re ali zo wał kon trak ty rusz to wa nio we i izo la cyj ne prak tycz nie
we wszyst kich więk szych elek trow niach w Niem czech, ta kich jak Her ne, Nie -
de raußen, Han no ver, Frie mer dorf, Be xbach, Ham burg. Po po wro cie z Nie miec
w stycz niu 1998 zo stał po wo ła ny na sta no wi sko pre ze sa za rzą du Spół ki XE -
RVON Pol ska Sp. z o.o. (wte dy RöRo Pol ska), zaj mu ją cej się w swo jej pod sta -
wo wej dzia łal no ści pro jek to wa niem i bu do wą kon struk cji rusz to wa nio wych.
Fir mę tę pro wa dzi do chwi li obec nej. Ja cek Biń kow ski to współ za ło ży ciel Pol -
skiej Izby Go spo dar czej Rusz to wań i wie lo let ni czło nek jej za rzą du. To rów nież
za ło ży ciel Eu ro pej skiej Unii Or ga ni za cji Rusz to wa nio wych (Union der Eu ro pe -
ischen Gerüstbau be trie be) i pierw szy pre zes UEG. W paź dzier ni ku 2012 r. zre -
zy gno wał z ubie ga nia się o po now ny wy bór na ko lej ne ka den cje.



– Sto so wa ne przez nas sys te my rusz to wań
po sia da ją od po wied nie ate sty i do pusz cze -
nia obo wią zu ją ce w Unii Eu ro pej skiej (nor -
my bez pie czeń stwa). Są so lid nie wy ko na ne,
z bar dzo do brych ma te ria łów, od por ne
na de gra da cję, ich ży wot się ga do 10 lat
– za pew nia Pre zes Biń kow ski. – I do da je: –
Nie zaj mu je my się sprze da żą rusz to wań
i w za sa dzie nie pro wa dzi my ich wy naj mu
bez kom plet nej usłu gi (zda rza się to spo ra -
dycz nie i do ty czy gro na sta łych klien tów).

W ro ku 2007 fir ma roz sze rzy ła swą ofer -
tę o izo la cje ter micz ne. Za zwy czaj pro wa dzi
je rów no le gle z bu do wą rusz to wań. Pierw -
sze otrzy ma ne zle ce nia to pra ce przy in sta -
la cji od siar cza nia w Elek trow ni Łódź, bu do -
wie ko tła w Elek tro cie płow ni Kiel ce czy
zbior ni ków w Elek trow ni Pąt nów. W na -
stęp nych la tach by ły re ali zo wa ne ko lej ne
kon trak ty, XE RVON Pol ska kon ty nu uje
dzia ła nia na tym po lu, któ re przy no szą oko -
ło 10% przy cho dów fir my w da nym ro ku.
Ofer ta fir my obej mu je jesz cze jed ną dzie -
dzi nę – czysz cze nie in sta la cji obiek tów
prze my sło wych (10% przy cho dów). Głów nie czy ni to w przy pad ku
blo ków ener ge tycz nych, któ re po ro ku, dwóch la tach eks plo ata cji wy -
ma ga ją grun tow ne go od py le nia. Pra ce wy ko ny wa ne są z za sto so wa -
niem sa mo jezd nych od ku rza czy, czę sto po sia da ją cych za bez pie cze nie
prze ciw wy bu cho we.

Klien ci – kraj i za gra ni ca
Przed się bior stwo swą ofer tę kie ru je do wszel kich po ten cjal nych

klien tów re pre zen tu ją cych nie mal wszyst kie bran że go spo dar cze. Nie -
mniej naj waż niej szym sek to rem w je go ob ro tach jest elek tro ener ge ty -
ka. Jed nym z naj bar dziej pre sti żo wych i uka zu ją cych je go moż li wo ści
do ko nań był udział (ok. 1,3 mln m3 rusz to wań oraz pra ce izo la cyj ne)
w bu do wie zna czą cej in we sty cji – Blo ku XIII (858 MW) w Elek trow -
ni Beł cha tów.

– Trud no wy mie nić wszyst kich na szych klien tów i wy ko na ne zle ce nia
– twier dzi pre zes Ja cek Biń kow ski. – Je śli cho dzi o ener ge ty kę by ły to
m.in. Elek trow nie Ko zie ni ce, Dol na Od ra, Ostro łę ka, Ła zi ska, Ła gi sza,
Ryb nik, Pąt nów, Elek tro cie płow nie War szaw skie oraz w Ło dzi, Kiel cach,
a tak że Elek tro cie płow nia Lu blin -Wrot ków. Wy ko ny wa li śmy głów nie
pra ce zwią za ne z bie żą cy mi re mon ta mi i mo der ni za cja mi blo ków ener -
ge tycz nych. Obec nie re ali zu je my ta kie zle ce nia w Elek tow ni Beł cha tów,
Elek trow niach w Opo lu i Ryb ni ku oraz Elek tro cie płow ni w Ło dzi.

Uczest ni czy my w prze tar gach do ty czą cych bu do wy no we go blo ku
w Ko zie ni cach – pra ce ma ją ru szyć za pół to ra ro ku oraz bu do wy
dwóch blo ków w Opo lu. Nie mniej w pol skiej ener ge ty ce, je śli idzie
o no we in we sty cje, nie wie le się dzie je, moż na mo wić o za sto ju. A pla -
ny są prze cież nie ma łe. In ne sek to ry to prze mysł ce men to wy (wy ko ny -
wa li śmy pra ce w ce men tow ni Oża rów, Chełm i Ku ja wy, obec nie je ste -
śmy w Ce men tow ni War ta), wy do by cia wę gla (Ko pal nia We gla Bru -
nat ne go Beł cha tów w Ro gow cu), ra fi ne ryj ny (PKN Or len, Gru pa Lo -
tos), kok sow ni czy (Kok sow nia Zdzie szo wi ce), stocz nio wy (Gdań ska
Stocz nia Re mon to wa, Stocz nia Na uta, Stocz nia Pół noc na w Gdań sku)
– tu uczest ni czy my w bu do wie i re mon tach stat ków i plat form wiert ni -
czych, bę dą cych za ra zem ru cho my mi ra fi ne ria mi. Sta ra my się o kon -
trakt na pra ce rusz to wa nio we dla ter mi na la w Świ no uj ściu. Pra cu je my
ak tu al nie w Stocz ni Gdy nia (es ta ka dy dla prze my słu off sho re). Je ste -
śmy obec ni w róż nych dzie dzi nach bu dow nic twa, by wy mie nić in fra -
struk tu ral ne (np. kon struk cje sta lo we czy żel be to we mu szą mieć za in -
sta lo wa ne rusz to wa nia pod wie szo ne do prac an ty ko ro zyj nych) i ogól -
ne (rusz to wa nia do prac ele wa cyj nych i ter mo mo der ni za cyj nych bu -
dyn ków miesz kal nych i uży tecz no ści pu blicz nej). Na szy mi klien ta mi
by li m.in.: w War sza wie Za mek Kró lew ski, Mu zeum Na ro do we, Am ba -

sa da Ka na dy, Ko men da Głów na Po li cji,
sztucz ne lo do wi sko „Tor war”, a tak że han -
dlo wa Ga le ria Kra kow ska i wie le nie ru cho -
mo ści bu do wa nych przez fir my Stra bag czy
Skan ska. Jed nak naj bar dziej in te re su ją ce są
pra ce wy ko ny wa ne na rzecz ener ge ty ki
i prze my słu stocz nio we go; ci klien ci są rze -
tel ny mi part ne ra mi (du że kon trak ty sta no -
wią do 40% na szych przy cho dów, do mi nu ją
jed nak zle ce nia śred nie lub ma łe, re ali zo wa -
ne w cią gu kil ku mie się cy). Więk sze ry zy ko
wią że się z bu dow nic twem, zwłasz cza in fra -
struk tu ral nym. Fir my wal czą o ży cie, prze -
trwa nie. Wie le się ostat nio o tym mó wi i pi -
sze.

Zmia na wła ści cie la spra wi ła, że XE -
RVON Pol ska za czął pro wa dzić eks port
usług, in ny mi sło wy wszedł na ry nek za -
chod nio eu ro pej ski, po czy na jąc od Ho lan dii
i Nie miec. Do ty czy to rów nież prac izo la -
cyj nych.

– Eks port ru szył w 2012 r., obej mu je pra -
ce mon ta żo we (dys po nu je my wła snym ze -
spo łem) i nad zór. Ma my zawar te ko rzyst ne

kon trak ty w Ho lan dii do czerw ca br. i do li sto pa da w przy pad ku Nie -
miec. Ta dzia łal ność wzmac nia sta bil ność fir my i już obec nie wno -
si 20% przy cho dów – in for mu je pre zes fir my.

XE RVON Pol ska jest spół ką ren tow ną, da ją cą so bie ra dę ze zna mio -
na mi kry zy su czy spo wol nie nia go spo dar cze go. Jej ob ro ty w ubie głym
ro ku by ły niż sze niż w 2011. Co nie ozna cza, iż obec ny rok ry su je się
w ciem nych bar wach. Spół ka po więk sza swój port fel zle ceń w kra ju
i za gra ni cą.

Ka dra
XE RVON Pol ska za trud nia ok. 200 osób, z cze go 60% to pra cow ni -

cy eta to wi, a po zo sta li to sta li współ pra cow ni cy pro wa dzą cy wła sną
dzia łal ność go spo dar czą. Zwią za ni są z fir mą sta ły mi umo wa mi,
na wy łącz ność. War to w tym kon tek ście pod kre ślić, że pra ce mon ta żo -
we ma ją cha rak ter se zo no wy, naj wię cej ro bót jest wy ko ny wa nych
od kwiet nia do li sto pa da.

Wśród za trud nio nych są in ży nie ro wie, han dlow cy, eko no mi ści. Jak
twier dzi pre zes Biń kow ski, świet ni, zdol ni, kom pe tent ni fa chow cy,
któ rzy speł nia ją ocze ki wa nia klien tów, o czym świad czy fakt, iż wra -
ca ją do fir my, po na wia ją swe zle ce nia. Sta le po sze rza ją swą wie dzę,
uczest ni czą w or ga ni zo wa nych przez pra co daw cę i fir my ze wnętrz ne
szko le niach do ty czą cych bu dow nic twa, mon ta żu, BHP. Są im prze ka -
zy wa ne no win ki tech nicz ne z dzie dzi ny rusz to wań ro dzą ce się w kra -
ju czy za gra ni cą.

Pre zes Biń kow ski bar dzo wy so ko ce ni pra cu ją ce w fir mie ko bie ty.
Mó wi o nich: zdol ne, pra co wi te, god ne za ufa nia, od no szą ce suk ce sy.
Za tem nie przy pad kiem od dział gdań ski ma sze fo wą płci pięk nej,
a pro jek tem w Ho lan dii kie ru je tak że ko bie ta, po dob nie jak fi nan sa mi
przed się bior stwa.

– Sta wia my na bez pie czeń stwo pra cy, ja kość i ochro nę śro do wi ska
– de kla ru je szef fir my. – Nie przy pad kiem od kil ku lat nie od no to wa li -
śmy żad ne go wy pad ku. Nie jest nam ob ca spo łecz na od po wie dzial ność
biz ne su – ro zu mia na tak że ja ko dba łość o utrzy my wa nie ist nie ją cych
i two rze nie no wych miejsc pra cy. Wspie ra my do my dziec ka, po ma ga -
my fun da cjom pro wa dzą cym dzia łal ność cha ry ta tyw ną.

XE RVON Pol ska po sia da Zin te gro wa ny Sys tem Za rzą dza nia opar ty
o nor my: ISO 9001:2008, PN -N -18001:2004, BS OHSAS 18001:2007
i po twier dzo ny cer ty fi ka ta mi po szcze gól nych sys te mów. Jest człon -
kiem Pol skiej Izby Go spo dar czej Rusz to wań, Pol sko -Nie miec kiej Izby
Prze my sło wo -Han dlo wej i Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny
Śro do wi ska.

AU
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Am ber Ener gia S.A., to dy na micz nie roz wi ja ją ca się gru pa
dzia ła ją ca na ryn ku sprze da ży ener gii elek trycz nej i ener ge -
ty ki od na wial nej. Spół ka, w od róż nie niu od gieł do wych
kon cer nów ener ge tycz nych, sku pia się na ryn kach mło dych

i dy na micz nie ro sną cych, czę sto pod le ga ją cych skom pli ko wa nym
re gu la cjom. Człon ko wie Za rzą du spół ki, bę dą cy rów no cze śnie jej
ak cjo na riu sza mi, po sia da ją wy so kie kom pe ten cje i wie lo let nie do -
świad cze nie za wo do we wy nie sio ne z ta kich firm jak McKin sey &
Com pa ny, JP Mor gan, eBay czy DZ Bank.

Gru pa skła da się z trzech spół ek dzia ła ją cych w trzech seg men -
tach. Am ber Ener gia Sprze daż Sp. z o.o. ofe ru je kon ku ren cyj ne ta -
ry fy ener gii elek trycz nej dla sek to ra MSP na ryn ku TPA (Third Par -
ty Ac cess – za sa da do stę pu stro ny trze ciej do sie ci dla zmie nia ją cych
sprze daw cę ener gii elek trycz nej) oraz naj wyż szą ja kość ob słu gi.
Dzia ła w opar ciu o stra te gicz ne part ner stwo i kon ce sję RWE – jed -
nej z naj więk szych firm ener ge tycz nych w Eu ro pie. Lu men Tech -
nik Sp. z o.o. ofe ru je roz wią za nia z za kre su ge ne ra cji ener gii ciepl -
nej (ko lek to ry nada cho we) i ener gii elek trycz nej (pa ne le sło necz ne),
za rów no dla go spo darstw do mo wych, jak i dla firm. Am ber Ener -
gia Wy twa rza nie Sp. z o.o. zaj mu je się roz wo jem pro jek tów ener -
ge ty ki OZE (od na wial ne źró dła ener gii) w ob sza rze ener ge ty ki wia -
tro wej i sło necz nej (fo to wol ta icz nej) na ska lę ko mer cyj ną.

Sil ną po zy cję na ryn ku Gru pa zdo by ła dzię ki uwol nie niu ryn ku
ener gii oraz in no wa cyj ne mu po dej ściu do po zy ski wa nia i ob słu gi
klien ta. Am ber Ener gia zdo by ła już pra wie 20% ryn ku TPA dla
firm i za ufa ło jej już pra wie 10 tys. ma łych i śred nich przed się -
biorstw w Pol sce (ca ły ry nek TPA MSP wg Urzę du Re gu la cji Ener -
ge ty ki to nie wie le po nad 60 tys. klien tów).

Z my ślą o klien tach
Am ber Ener gia kie ru je swo ją ofer tę do ma łych i śred nich przed -

się biorstw (od bior cy w ta ry fach B i C). Ry nek pod mio tów zmie -
nia ją cych do staw cę ener gii elek trycz nej dy na micz nie wzra sta.
W Pol sce od po cząt ku li be ra li za cji ryn ku, czy li od 6 lat, do staw cę
zmie ni ło za le d wie 4% firm. Dla po rów na nia w Ir lan dii do staw cę
zmie ni ło 58%, a w ta kich kra jach jak Szwe cja, Hisz pa nia, Niem cy
czy Wiel ka Bry ta nia rocz nie do staw cę zmie nia aż 7–15% pod mio -
tów. Dzia łal ność fir my wkrót ce zo sta nie roz sze rzo na o sprze daż
ener gii go spo dar stwom do mo wym (ta ry fa G) oraz sprze daż ga zu
na ryn ku, na któ rym ak tu al nie ope ru je Am ber Ener gia Sprze -
daż Sp. z o.o.

Fir ma Am ber Ener gia S.A. po wsta ła z my ślą o ma łych i śred nich
przed się bior stwach, któ re do tych czas trak to wa ne by ły przez tra dy -
cyj ne fir my ener ge tycz ne nie ade kwat nie w sto sun ku do ich rze czy -
wi stych po trzeb. Dla te go fir ma wy cho dzi na prze ciw zmie nia ją cym
się po trze bom i ofe ru je klien tom ela stycz ne pro duk ty w atrak cyj -
nych ce nach, niż szych niż u lo kal ne go sprze daw cy ener gii. Dzię ki
te mu Am ber Ener gia re ali zu je ocze ki wa nia kon su men tów, któ rzy
po szu ku ją źró deł oszczęd no ści oraz naj wyż szej ja ko ści ob słu gi
klien ta. Fir mę cha rak te ry zu je in no wa cyj ność i ela stycz ność, a tak -
że więk sza dy na mi ka w dzia ła niu w po rów na niu do tra dy cyj nych
gra czy na ryn ku. Am ber Ener gia gwa ran tu je ja sne za sa dy współ -
pra cy, czy tel ne i zro zu mia łe fak tu ry oraz in dy wi du al ne po dej ście.
Każ dy klient, nie za leż nie od wiel ko ści fir my, wy dat ków na ener -
gię oraz lo ka li za cji sie dzi by, mo że li czyć na wspar cie in dy wi du al -
ne go, przy pi sa ne go na sta łe opie ku na, a tak że na ogra ni cze nie for -
mal no ści do mi ni mum.

W za kre sie po sze rze nia ofer ty dla klien tów, Am ber Ener gia pla -
nu je wpro wa dzić sprze daż łącz ną – ener gii elek trycz nej i ga zu,
czy li tzw. du al fu el. Bę dzie to na tu ral ny kie ru nek roz wo ju bo ga te -
go wa chla rza pro duk tów. Na wie lu ryn kach eu ro pej skich klien ci
już od daw na mo gą ko rzy stać z ofert te go ty pu. W seg men cie,
w któ rym dzia ła Am ber Ener gia, ta ka ofer ta jest wręcz pod sta wo -
wym, naj waż niej szym pro duk tem. Jej wpro wa dze nie na ry nek za -
le ży od te go, kie dy za ist nie je moż li wość skon stru owa nia ofer ty
atrak cyj nej ce no wo dla klien tów, czy li tań szej od obec nie obo wią -
zu ją cej.

Li der no we go ryn ku PV w Pol sce
Spół ka Lu men Tech nik jest ko lej ną spół ką z Gru py Am ber Ener -

gia S.A. Lu men Tech nik to fir ma dys try bu cyj no -in sta la tor ska ofe -
ru ją ca nada cho we roz wią za nia dla go spo darstw do mo wych i firm
w za kre sie ge ne ra cji ener gii ciepl nej (ko lek to ry sło necz ne) i ener -
gii elek trycz nej (in sta la cje fo to wol ta icz ne – PV). Prze wa ga kon ku -
ren cyj na Lu men Tech nik opie ra się w du żej czę ści na moż li wo ści
ofe ro wa nia ca łe go pa kie tu usług: od przy go to wa nia pro jek tu, wy -
ce ny, po przez uzy ska nie do fi nan so wa nia (ze środ ków Na ro do we -
go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej), aż po in -
sta la cję i ser wis po sprze da żo wy. Do ce lo wym seg men tem klien tów
Lu men Tech nik jest pro su ment (ang. pro du cer + con su mer) – kon -
su ment za an ga żo wa ny w jed no cze sną pro duk cję oraz kon sump cję
ener gii elek trycz nej.

No wym ho ry zon tem roz wo ju Lu men Tech nik jest ro sną ca po pu -
lar ność wy ko rzy sty wa nia mi kro -in sta la cji fo to wol ta icz nych
w Pol sce oraz do ta cje z Unii Eu ro pej skiej na la ta 2014–2020. Roz -
wój sprze da ży sys te mów fo to wol ta icz nych umoż li wi sys tem
wspar cia mi kro -wy twa rza nia ener gii przez oso by fi zycz ne. Za rów -
no pro jekt no we li za cji Pra wa ener ge tycz ne go, jak i pro jekt Usta wy
o OZE za wie ra za pi sy wspie ra ją ce roz wój te go seg men tu. W tym
mo men cie funk cjo nu je w Pol sce 909 tys. m2 in sta la cji nada cho -
wych (ko lek to rów sło necz nych). W kra jach, w któ rych na stą pi ło
już uwol nie nie ryn ku, licz by te są znacz nie wyż sze – w Niem czech
jest to 14,994 tys. m2, a we Wło szech 3,074 tys. m2. Unia Eu ro pej -
ska wy ma ga od Pol ski wpro wa dze nia udo god nień dla mi kro -wy -
twór ców, więc wzrost ryn ku jest nie unik nio ny. Lu men Tech nik,
dzię ki po sia da nej sie ci dys try bu cji, sie ci in sta la to rów, know -how
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Adresatem – rosnący,
młody rynek 
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Scho ol of Ma na ge ment na Nor th we -
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w ob sza rze fo to wol ta iki, a tak że dzię ki licz nym umo wom dys try -
bu cyj nym ze świa to wy mi li de ra mi (m. in. Ca na dian So lar, Yin gli,
Re fu Sol, Dan foss, So lar Log), mo że już wkrót ce zo stać li de rem
no we go ryn ku PV w Pol sce.

Od na wial ne źró dła ener gii
Stra te gia gru py za kła da roz wój i re ali za cję pro jek tów fo to wol ta -

icz nych i wia tro wych śred niej wiel ko ści. Am ber Ener gia Wy twa -
rza nie Sp. z o.o. bę dzie roz wi jać pro jek ty OZE za rów no na po trze -
by bu do wy wła snych mo cy wy twór czych ener gii elek trycz nej, jak
i na sprze daż pod mio tom ze wnętrz nym (w for mu le turn key – „pod
klucz” lub wy łącz nie sprze daż po zwo leń ad mi ni stra cyj nych). Ze -
spół pra cu ją cy nad roz wo jem fo to wol ta iki po sia da wie lo let nie do -
świad cze nie w re ali za cji pro jek tów ener ge ty ki od na wial nej, a tak -
że uni kal ną na ska lę kra ju wie dzę i do świad cze nie w ich re ali za cji.

Spół ka Am ber Ener gia Wy twa rza nie pla nu je wy bu do wa nie oraz
uru cho mie nie w krót kiej per spek ty wie elek trow ni OZE (w prze -
wa ża ją cej czę ści farm fo to wol ta icz nych) o łącz nej mo cy oko ło
15 MW. Fi nan so wa nie in we sty cji na stą pi z kil ku źró deł: emi sja ak -
cji, fi nan so wa nie dłuż ne oraz do ta cje z Unii Eu ro pej skiej. Spół ka
otrzy ma ła z Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go do ta cje w wy -
so ko ści 13,9 mln zł na bu do wę 4 farm fo to wol ta icz nych, a tak że
cze ka na de cy zję w spra wie ko lej nych do fi nan so wań. Stra te gia fir -
my, po le ga ją ca na re ali za cji pro jek tów OZE opar tych na ener ge ty -
ce wia tro wej i sło necz nej, po zwa la na osią gnię cie sta bil ne go
i zrów no wa żo ne go roz wo ju.

Roz wój OZE w Pol sce
Ener ge ty ka sło necz na jest naj szyb ciej roz wi ja ją cym się seg men -

tem OZE na świe cie. Obec nie w Pol sce ist nie je tyl ko jed na wol no -
sto ją ca far ma so lar na o mo cy 1 MW. Tym cza sem w Niem czech za -
in sta lo wa nych jest ok. 32,278 MW mo cy w sys te mach fo to wol ta -
icz nych, we Wło szech 16,250 MW, w Hisz pa nii 5,100 MW, w Ja -
po nii 4,700 MW, a w Bel gii 2,672 MW.

W fo to wol ta ikę in we stu ją tak że naj więk sze świa to we fir my, ta -
kie jak Go ogle, któ ry w 2012 ro ku prze zna czył ok. 94 mln do la rów
na in we sty cję w far mę sło necz ną w Sta nach Zjed no czo nych, czy
też Ap ple, któ ry chce zbu do wać naj więk szą na świe cie far mę fo to -
wol ta icz ną na wła sne po trze by.

W ko lej nych la tach na le ży spo dzie wać się wzro stu pro duk cji
ener gii od na wial nej w Pol sce w związ ku z ro sną cym wy ma ga nym
udzia łem OZE w pro duk cji ener gii ogó łem. Szcze gól nie szyb kie -
go wzro stu na le ży spo dzie wać się w ob sza rze ener ge ty ki roz po ro -
szo nej, któ ra jest pod sta wo wym ele men tem stra te gii spół ki. Roz -
wój ryn ku OZE w Pol sce jest ści śle zwią za ny z osta tecz nym
kształ tem Usta wy o OZE, jed nak że spół ka jest przy go to wa na
na róż ne moż li we sce na riu sze re gu la cyj ne i bę dzie w sta nie wy ko -
rzy stać pa nu ją cy w da nym mo men cie trend na ryn ku OZE.
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Ko men tarz Am ber Ener gia
do pro jek tu Usta wy o OZE

Ry nek Od na wial nych Źró deł Ener gii (OZE) jest jed nym z naj bar dziej
dy na micz nie roz wi ja ją cych się sek to rów go spo dar ki. Wa run kiem dla
sta bil ne go, bez piecz ne go, ryn ko we go i zrów no wa żo ne go roz wo ju te go
sek to ra są od po wied nie ra my praw ne. Jed nak Usta wa o OZE, któ ra
umoż li wi ła by dy na micz ny roz wój te go ryn ku w Pol sce, na dal nie zo sta -
ła przy ję ta, a jej pro jekt tkwi w za wie sze niu.

Pol ska zo bo wią za ła się pro du ko wać do 2020 r. 15,5% ener gii z OZE
(19,1% ener gii elek trycz nej z OZE). Nie zre ali zo wa nie te go ce lu ozna -
cza na ło że nie kar, co mo że ne ga tyw nie od bić się na go spo dar ce kra ju.

Usta wa o Od na wial nych Źró dłach Ener gii po win na opie rać się
na trzech pod sta wo wych za sa dach dzia ła nia, któ re za gwa ran tu ją
dłu go fa lo wy roz wój sek to ra.

Za sa da roz pro szo nej ge ne ra cji

Ge ne ra cja roz pro szo na, czy li wy twa rza nie ener gii elek trycz nej z OZE
w wie lu mniej szych źró dłach za miast w kil ku du żych elek trow niach, ma
wie le za let. Ce chu je ją zde cy do wa nie więk sza nie za wod ność, kon -
sump cja ener gii w miej scu po wsta wa nia oraz moż li wość szyb kiej bu do -
wy du żej ilo ści mo cy. Do dat ko wo, po uwzględ nie niu kosz tów roz bu do -
wy sie ci ener ge tycz nych nie zbęd nych do pod łą cze nia no wych du żych
elek trow ni, oka że się, że ener ge ty ka roz pro szo na jest znacz nie tań sza
niż in we sto wa nie wy łącz nie w du że źró dła. Wy twa rza nie roz pro szo ne
nie za stą pi du żych elek trow ni sys te mo wych, jed nak mo że być ich do -
sko na łym uzu peł nie niem. Aby by ło to moż li we, po za no wą Usta wą
o OZE, nie zbęd ne jest wspar cie lo kal nych za kła dów ener ge tycz nych.

Za sa da rów no wa gi tech no lo gii

Ry nek OZE obej mu je róż ne tech no lo gie (ener gia wia tru, wo dy, słoń ca
lub bio ma sy), któ rych wspól ną ce chą jest eko lo gicz ne wy twa rza nie
ener gii. Wszyst kie te tech no lo gie uzu peł nia ją się – umoż li wia ją wy twa -
rza nie ener gii w róż nych wa run kach po go do wych i w róż nym cza sie.
Nie wia do mo, któ ra z nich w przy szło ści oka że się naj bar dziej efek tyw -
na, dla te go też sys tem wspar cia po wi nien gwa ran to wać rów no le gły roz -
wój róż nych tech no lo gii wy twa rza nia. Nie ste ty, obec nie w Pol sce do mi -
nu je jed na tech no lo gia – wia tro wa, któ ra nie jest w sta nie za pew nić Pol -
sce za kła da nych 19% pro duk cji ener gii elek trycz nej z OZE do 2020 r.,
ze wzglę du na dłu gi okres przy go to wa nia pro jek tów (ok. 4 lat) oraz brak
mo cy przy łą cze nio wych. Po dob nie wy glą da sy tu acja w przy pad ku bio -
ga zow ni – tu taj prze szko dą jest zbyt dłu gi okres przy go to wa nia pro jek -
tów i ma ła ska lo wal ność, a w przy pad ku ener ge ty ki wod nej – brak no -
wych lo ka li za cji. Je dy ną tech no lo gią, któ ra umoż li wia szyb kie zbu do wa -
nie du żej mo cy jest ener ge ty ka sło necz na – fo to wol ta icz na.

Za sa da ryn ko wych za chęt

Sys tem wspar cia po wi nien za chę cać in we sto rów do bu do wa nia no wych
mo cy (i in we sty cji), aby zwięk szać pro duk cję z OZE. Ozna cza to, że
sys tem ten po wi nien obej mo wać wy łącz nie no we in sta la cje, a nie sta re
za mor ty zo wa ne mo ce. Naj waż niej sze, że by no wy sys tem wspar cia
opie rał się na za sa dzie rów ne go do stę pu do ryn ku wszyst kich pod mio -
tów, za rów no ma łych jak i du żych. Ak tu al nie naj więk szy mi pro du cen ta -
mi tzw. zie lo nej ener gii są kon cer ny ener ge tycz ne, a bar dzo ma ło in sta -
la cji jest uru cho mia nych przez MSP i pro su men tów. Usta wa o OZE po -
win na umoż li wiać in we sty cje w OZE nie tyl ko ener ge tycz ne mu oli go po -
lo wi, ale tak że kon su men tom i MSP. Otwar cie na ener ge ty kę sło necz ną
i więk sze wspar cie dla ma łych bio ga zo wi oraz wia tra ków na pew no jest
do brym kro kiem. Nie zbęd ne jest uprosz cze nie ścież ki in we sty cyj nej
oraz zwięk sze nie wspar cia dla mniej szych in sta la cji, co prze ło ży się
na więk sze uryn ko wie nie bran ży i prze su nie ob cią że nia in we sty cyj ne
w stro nę MSP, bę dą cych mo to rem roz wo ju kra ju i zdol nych do szyb kiej
i efek tyw nej kosz to wo re ali za cji in we sty cji.

Prze my sław Pię ta, Pre zes Za rzą du Am ber Ener gia S.A.



D
o ko na nia prof. Ja na Hen ry ka Ob -

rą pal skie go za słu gu ją na trwa łe
miej sce w dzie jach na uki i prze my -
słu pol skie go mi nio ne go stu le cia,

z co naj mniej kil ku waż kich wzglę dów. Przy
czym wszyst kie do ty czą spraw waż nych dla
Pol ski w wy mia rze go spo dar czym, spo łecz -
nym, tech nicz nym i na uko wym.

Jan Ob rą pal ski pod czas oku pa cji hi tle -
row skiej był prze wod ni czą cym kon spi ra cyj -
ne go ze spo łu elek try fi ka cji Pol ski. Za pi sał
się ja ko pre kur sor za gad nień zwią za nych
z go spo dar ką ener ge tycz ną w Pol sce, m.in.
pierw sza w na szym kra ju książ ka tej dzie -
dzi ny wy szła spod Je go pió ra. Je mu przy pa -
dła czo ło wa ro la w or ga ni za cji Po li tech ni ki
Ślą skiej. Ten fakt ma oczy wi ście szer szy
wy miar, da le ko wy kra cza ją cy po za te ry to -
rium Ślą ska. Nie spo sób po mi nąć tak że Je go
wkła du dla po lo ni za cji prze my słu Gór ne go
Ślą ska. A pa mię taj my, iż pro pa gan da nie -
miec ka pró bo wa ła prze ko nać opi nię pu -
blicz ną, że Po la cy nie bę dą w sta nie za bez -
pie czyć pra wi dło we go funk cjo no wa nia za -
kła dów prze my sło wych. Jan Ob rą pal ski był
rów nież jed nym z za ło ży cie li Sto wa rzy sze -
nia Elek try ków Pol skich i je go pre ze sem
w la tach 1934–1935. 

Oso bi ste geo gra fie
Jan Hen ryk Ob rą pal ski uro dził się 13 lip -

ca 1881 ro ku w War sza wie, ja ko syn Era zma
– inż. ko mu ni ka cji i je go dru giej żo ny Ma rii
z Sie mi radz kich. Je go ta ta miał spo re za słu -
gi ja ko in ży nier – bu dow ni czy ko lei Nad wi -
ślań skiej i Dę bliń sko-Dą brow skiej. A je go
ma ma by ła sio strą zna ko mi te go, po cho wa -
ne go na kra kow skiej Skał ce w kryp cie za -
słu żo nych, ma la rza Hen ry ka Sie mi radz kie -
go, któ ry za nim za czął stu dia ma lar skie zdą -
żył uzy skać dok to rat z... na uk ma te ma tycz -
no -przy rod ni czych. Dru gie imię Hen ryk
nada no Mu na cześć sław ne go bra ta Je go
mat ki. Do ra stał za tem w ro dzi nie o nie zwy -
kle roz wi nię tych za in te re so wa niach in te lek -
tu al no -ar ty stycz nych. Ma tu rę zdał  w gim -
na zjum kla sycz nym w Kiel cach w 1899 ro -
ku. Pięć lat później był już ab sol wen tem
Wy dzia łu Me cha nicz ne go In sty tu tu Tech no -
lo gicz ne go w Pe ters bur gu. Zgod nie z ów -
cze snym do brym zwy cza jem, ja ko mło dy
dy plo mo wa ny in ży nie r, od był w Za głę biu

Dą brow skim rocz ną prak ty kę, ja ko mon ter.
Na stęp nie jesz cze przez okres dwóch lat po -
głę biał swo ją wie dzę stu diu jąc elek tro tech -
ni kę na Po li tech ni ce w Ber li nie Char lot ten -
bur gu oraz uczęsz czał do dat ko wo na wy kła -
dy z fi zy ki, in te re su jąc się za gad nie nia mi
ter mo dy na mi ki.

In ży nier skie szli fy
W owym cza sie na te re nie Ślą ska pro wa -

dzo no na du żą ska lę pra ce zwią za ne z elek -
try fi ka cją cięż kie go prze my słu, głów nie ko -
palń i hut. Je go umie jęt no ści oka za ły się bar -
dzo po trzeb ne. Pierw szą pra cę za wo do wą
roz po czął w 1908 r. w fir mie Sie mens w So -
snow cu. Zo stał za trud nio ny, ja ko in ży nier
przy mon ta żu ma szyn i urzą dzeń elek trycz -
nych. Trzy la ta póź niej prze no si się do To -
wa rzy stwa Gór ni cze go Sa turn w Cze la dzi,
bę dą ce go wów czas naj więk szym przed się -
bior stwem w Za głę biu Dą brow skim. Prze -
cho dzi wszyst kie szcze ble ad mi ni stra cji
tech nicz nej od asy sten ta ru chu ma szy no we -
go do kie row ni ka Wy dzia łu Elek tro me cha -
nicz ne go i człon ka dy rek cji. Trud no prze ce -
nić Je go za słu gi w dzie dzi nie or ga ni za cji
prze my słu w Za głę biu i na Gór nym Ślą sku
w pierw szych dzie się cio le ciach XX stu le cia.
Po ob ję ciu w 1927 r. sta no wi ska dy rek to ra
Sto wa rzy sze nia Do zo ru Ko tłów Pa ro wych
w Ka to wi cach, roz po czął się naj bar dziej dy -
na micz ny okres Je go dzia łal no ści. Po wsta ła

wy so ce ce nio na pla ców ka funk cjo nu ją ca
na sty ku na uki i prze my słu, w dzi siej szym
te go sło wa ro zu mie niu, po pro stu in sty tut
na uko wo -ba daw czy. Pla ców ka ta szyb ko
sta ła się praw dzi wą szko łą dla mło dych pol -
skich in ży nie rów i jed no cze śnie wal nie
przy czy ni ła się do po lo ni za cji prze my słu
gór no ślą skie go. W cią gu kil ku lat Sto wa rzy -
sze nie z in sty tu cji o cha rak te rze nad zor czym
w za kre sie głów nie bez pie czeń stwa urzą -
dzeń, sta ło się jed no cze śnie tak że bar dzo ce -
nio ną, tak że po za Ślą skiem i Za głę biem, in -
sty tu cją na uko wo -ba daw czą, swo istym stu -
dium dy plo mo wym dla pol skich in ży nie rów.

Ko niecz nie trze ba za zna czyć, iż w la tach
1923–1926 inż. Jan Ob rą pal ski był człon -
kiem Ko mi sji Elek try fi ka cji Pol skie go Za -
głę bia Wę glo we go. To wła śnie owa ko mi sja
opra co wa ła me mo riał dla Wy dzia łu Elek -
trycz ne go Mi ni ster stwa Ro bót Pu blicz nych,
sta no wią cy pod sta wę do póź niej szej elek try -
fi ka cji Za głę bia. 

Nie zrów na ny dy dak tyk
W 1924 r. dla in ży nie ra Ja na Ob rą pal skie -

go roz po czął się no wy roz dział w Je go za -
wo do wym ży cio ry sie. Zo stał mia no wa ny
wy kła dow cą na Wy dzia le Elek trycz nym

Po li tech ni ki War szaw skiej i tak roz po czę -
ła się trwa ją cą 35 lat pra ca dy dak tycz na. Po -
wie rzo no Mu wy kła dy z elek tro tech ni ki
gór ni czo -hut ni czej oraz na pę dów, ja ko
przed mio tu uzu peł nia ją ce go w Ka te drze
i Za kła dzie Urzą dzeń Elek trycz nych pro wa -
dzo nej przez inż. Sta ni sła wa Od ro wą ża -

-Wy soc kie go. Był to je dy ny z tej dzie dzi ny,
a oce nia ny ja ko nie zmier nie po trzeb ny dla
kształ ce nia przy szłych pra cow ni ków cięż -
kie go prze my słu, wy kład na pol skich uczel -
niach. W 1928 r. inż. Ob rą pal ski zo stał mia -
no wa ny do cen tem, a w ro ku aka de mickim
1929/1930 uzy skał ha bi li ta cję. By ła to pią tą
z ko lei ha bi li ta cja na Wy dzia le Elek trycz -
nym, i dzię ki niej uzy skał pra wo „Ve nia do -
cen di” (ze zwo le nie na wy kła da nie).

Zwią za ny jed nak od po cząt ku dzia łal no -
ści in ży nier skiej z Za głę biem Ślą sko -Dą -
brow skim nie przy jął w 1932 r. ty tu łu pro fe -
so ra zwy czaj ne go Po li tech ni ki War szaw -
skiej i nie ob jął Ka te dry Urzą dzeń Elek -
trycz nych po zmar łym inż. Od ro wą żu -Wy -
soc kim. Na to miast w la tach 1936–1939 pro -
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wa dził cykl wy kła dów w Wyż szym Stu -

dium Na uk Spo łecz no -Go spo dar czych

w Ka to wi cach.
Ideą wy su nię tą przez doc. Ja na Ob rąpal -

skie go by ło ra cjo nal ne wy ko rzy sta nie pa liw
od pa do wych z Za głę bia Wę glo we go, wy ko -
rzy sta nie ich w ra mach kra jo we go sys te mu
ener ge tycz ne go i do pro wa dze nie do sy tu -
acji, że Za głę bie bę dzie do star czy cie lem
ener gii elek trycz nej do środ ko wych re gio -
nów Pol ski oraz jej eks por te rem do kra jów
ościen nych.

Na spo łecz ni kow skiej ni wie
W 1911 ro ku jest ini cja to rem utwo rze nia

Ko ła Elek tro tech ni ków w So snow cu. Zo sta je
ono ofi cjal nie za le ga li zo wa ne go przy je dy nej
na tam tym te re nie or ga ni za cji tech nicz nych,
tj. Sek cji Gór ni czo -Hut ni czej War szaw skie go
od dzia łu To wa rzy stwa Po pie ra nia Ro syj skie -
go Prze my słu i Han dlu. Po zjeź dzie za ło ży -
ciel skim SEP 7–9 czerw ca 1919 r. w War sza -
wie, w któ rym wzię ło udział 15 de le ga tów
z Za głę bia, Ko ło So sno wiec kie we szło
w skład utwo rzo ne go Sto warzy sze nia Elek -
tro tech ni ków Pol skich, ja ko jed no z kół za ło -
ży ciel skich. Oprócz pra cy w SEP był w la tach
1929–1934 prze wod ni czą cym Ko ła Ener ge -
ty ków przy Sto wa rzy sze niu In ży nie rów
i Tech ni ków w Ka to wi cach. Brał rów nież
udział w pra cach Pol skie go Ko mi te tu Ener -
ge tycz ne go i Pol skie go Ko mi te tu Nor ma li za -
cyj ne go. W la tach 1926–1932 prze wod ni czył
Ko mi sji Nr 5 PKE – Urzą dzeń Elek trycz nych
w Ko pal niach Wę gla, któ ra wy da ła w 1929 r.
„Prze pi sy bu do wy i ru chu urzą dzeń elek -

trycz nych prą du sil ne go w pod zie miach

ko palń” ja ko PPNE -17. Od 1935 r. dzia łał
w Cen tral nej Ko mi sji Nor ma li za cji Elek -
trycz nej (CKNE), a w 1939 r. zo stał jej prze -
wod ni czą cym. Był też prze wod ni czą cym Ko -
mi sji Re dak cyj nej CKNE. Do za dań tej ostat -
niej ko mi sji na le ża ło nada nie jej osta tecz ne go
kształ tu me ry to rycz ne go i sty listycz ne go.
W okre sie mię dzy wo jen nym doc. Jan Ob rą -
pal ski, wła da jący kil ko ma ję zy ka mi, brał
udział w mię dzy na ro do wych kon fe ren cjach
w Pa ry żu, Wa szyng to nie, Lon dy nie.

Za da nia w kon spi ra cji
W 1939 ro ku uda ło Mu się do słow nie

w ostat niej chwi li przed wkro cze niem
Niem ców opu ścić Ka to wi ce. Jak pi sał Zbi -

gniew Biał kie wicz: „Tra ge dię wrze śnio wą
prze żył bar dzo cięż ko. Za ła mał się ner wo wo
i z cięż kiej de pre sji wy szedł tyl ko dzię ki nad -
zwy czaj tro skli wej opie ce żo ny, z któ rą two -
rzył ide al ne mał żeń stwo. (Z żo ną Ga brie lą
z Ostro męc kich miał dwóch sy nów, Ta de -
usza i Ja na). Ener gię i rów no wa gę du cho wą

od zy skał do pie ro w 1941 ro ku” Zna la zł szy
schro nie nie w War sza wie na wią zał kon takt
z dzia ła ją cym w kon spi ra cji wi ce pre ze sem
SEP Ka zi mie rzem Szpo tań skim i w po ro -
zu mie niu z nim zor ga ni zo wał 12-oso bo wy
ze spół, któ ry pod je go kie row nic twem opra -
co wał Pro gram Elek try fi ka cji Pol ski. Póź -
niej nie jed no krot nie z pro gra mu ko rzy sta no,
gdyż za wie rał traf ne ar gu men ty, zwłasz cza
do ty czą ce lo ka li za cji elek trow ni. Głów ne te -
zy swe go pro jek tu przed sta wił po woj nie
w od czy tach dnia 04.12.1945 r. w War sza -
wie oraz 07.03.1946 r. w Ka to wi cach. 

Po wrót nas Śląsk
Sy tu acja w prze my śle w pierw szych la -

tach po II woj nie by ła nie zwy kle trud na.
W 1945 r. doc. Ob rąpal ski wró cił na Śląsk
do „swe go Sto wa rzy sze nia”, któ re w owym
cza sie no si ło na zwę Ślą skie go Biu ra Do zo ru
Ko tłów. Jak re la cjo nu je, cy to wa ny już wcze -
śniej Zbi gniew Biał kow ski: „Bez kom pro mi -
so wa po sta wa i od wa ga w wy po wia da niu
wła sne go zda nia stwa rza ła kon flik to we sy tu -
acje z wła dza mi, dla te go za czął ogra ni czać
tam swo ją dzia łal ność. Brał na to miast czyn -
ny udział w re sty tu cji dzia łal no ści SEP”.
W mar cu 1945 r., ja ko je den z b. pre ze sów
SEP zo stał człon kiem Tym cza so we go Za -
rzą du Głów ne go i funk cję tę peł nił do grud -
nia 1947 r., tj. do I Wal ne go Zjaz du De le ga -
tów SEP w War sza wie. Wło żył du żo wy sił -
ku we wzno wie nie dzia łal no ści nor ma li za -
cyj nej. (Za rząd Głów ny SEP po wo łał go
na prze wod ni czą ce go Cen tral nej Ko mi sji
Nor ma li za cji Elek tro tech nicz nej i Ko mi sji
Re dak cyj nej CKNE.).

W 1946 r. zo stał mia no wa ny pro fe so rem
kon trak to wym na Wy dzia le Elek trycz nym
Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach i zor ga ni -
zo wał pierw szą w Pol sce Ka te drę Ener ge ty ki
po świę co ną za gad nie niom go spo dar ki elek -
tro ener ge tycz nej. W ro ku aka de mic kim
1947–1948 był pro dzie ka nem Wy dzia łu
Elek trycz ne go, a w 1948 r. zo stał pro fe so rem
nad zwy czaj nym i kie row ni kiem Ka te dry
Ener ge ty ki. W 1956 r. otrzy mał no mi na cję
na pro fe so ra zwy czaj ne go i zo stał kie row ni -
kiem Ka te dry Elek try fi ka cji Za kła dów Prze -
my sło wych, po wsta łej z po łą czo nych ka tedr
Ener ge ty ki i Na pę du Elek trycz ne go. Współ -
pra co wał ści śle z Głów nym In sty tu tem Gór -
nic twa w Ka to wi cach. Był prze wod ni czą cym
Ra dy Na uko wej Za kła du Ener go me cha nicz -
ne go GIG -u, a w la tach 1957–1958 brał czyn -
ny udział – ja ko czło nek Pre zy dium – w pra -
cach Ko mi te tu Elek try fi ka cji Pol ski PAN.

Prof. J.H. Ob rą pal ski cie szył się za rów no
w II RPL, jak i w PRL wiel kim au to ry te tem
i ol brzy mim sza cun kiem. Od wo ły wa no się

do Je go wie dzy i do świad cze nia, w bar dzo
istot nych spra wach tech nicz nych i go spo -
dar czych, a Je go opi nie sta ra no się brać
pod uwa gę przy po dej mo wa niu waż nych dla
prze my słu Ślą ska de cy zji.

Je go do ro bek pu bli ka cyj ny obej mu je po -
nad 30 ar ty ku łów dru ko wa nych w la tach
1925–1938 w „Prze glą dzie Elek tro tech -

nicz nym”, „Tech ni ku” i „Tech ni ce Ciepl -

nej”, spra woz da niach i pra cach Pol skie go
Ko mi te tu Ener ge tycz ne go. Był też au to rem
sied miu ksią żek, z któ rych „Elek trycz ne

ma szy ny wy cią go we” i „Go spo dar ka

ener ge tycz na” do cze ka ły się, aż trzech wy -
dań, co jest po śred nio do wo dem stop nia
prak tycz nej przy dat no ści tre ści tych że mo -
no gra ficz nych opra co wań.

Tak za pa mię tał wy kła dy prof. Ja na Hen ry -
ka Ob rąpal skie go, mgr inż. Zbi gniew Biał -
kie wicz: „Stu den ci, któ rzy słu cha li wkła dów
Pro fe so ra, wspo mi na ją, że wy kła dał ja sno,
zro zu mia le, po słu gu jąc się pięk ną pol sz czy -
zną, w tem pie umoż li wia ją cym zro bie nie no -
ta tek. Uni kał teo re tycz nych za wi ło ści, ale
żą dał zro zu mie nia fi zy kal nej stro ny zja wi -
ska. Przy ta czał wie le przy kła dów ze swej ol -
brzy miej prak ty ki, przez co wy kład sta wał
się bar dziej zro zu mia ły i in te re su ją cy. Da wał
rów nież przy tym wie le prak tycz nych rad ży -
cio wych do ty czą cych nie tyl ko wy kła da ne go
przed mio tu. Był jed nym z pierw szych, któ rzy
wią za li na ucza nie z re alia mi prze my sło wy -
mi, umiał tech ni kę łą czyć z eko no mią, a roz -
wój tech ni ki pod po rząd ko wy wać in te re som
spo łecz nym i na ro do wym”.

Pra cu jąc w prze my śle i na po li tech ni kach:
War szaw skiej i Ślą skiej wy cho wał bar dzo
wie lu wy bit nych in ży nie rów. Zmarł 14
grud nia 1958 r. w Wi śle i po cho wa ny zo stał
na Cmen ta rzu Ra ko wic kim w Kra ko wie.
Po śmiert nie nada no Mu god ność człon ka
ho no ro wego SEP. 

Był od zna czo ny Krzy żem Ka wa ler skim
Or de ru Po lo nia Re sti tu ta (1937) i Krzy żem
Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski
(1955).

SEP w uzna niu wszyst kich Je go za sług
usta no wił Me dal im. Pro fe so ra Jan Hen ry -

ka Ob rą pal skie go, uczo ne go i in ży nie ra
prak ty ka, wy bit ne go spe cja li sty z za kre su
go spo dar ki ener ge tycz nej i na pę du elek -
trycz ne go. 

Me dal nada wa ny jest za wy bit ną, twór czą
pra cę w dzie dzi nie elek try ki, za za słu gi
na po lu na uko wym, tech nicz nym, pe da go -
gicz nym, za wo do wym lub spo łecz nym
w każ dym z dzia łów lub spe cjal no ści zwią -
za nych z elek tro tech ni ką i ener ge ty ką.

Opr.: An na Biel ska, Ma rek Biel ski
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Pa li wa al ter na tyw ne z od pa dów są co raz czę ściej sto so wa ne ja -
ko sub sty tut pa liw ko pal nych. Znaj du ją one za sto so wa nie w elek -
tro cie płow niach zlo ka li zo wa nych w po bli żu du żych miast, gdzie
ist nie ją za rów no za po trze bo wa nie na cie pło sys te mo we jak i po -
ten cjał w za kre sie po zy ska nia pa li wa z od pa dów. Ko lej ną si łą na -
pę do wą dla po wsta wa nia elek tro cie płow ni na pa li wa al ter na tyw -
ne jest ko niecz ność re duk cji emi sji CO2 oraz moż li wość uzy ska nia
wspar cia dla pro duk cji zie lo nej ener gii w opar ciu o pa li wa wy twa -
rza ne z od pa dów ko mu nal nych i prze my sło wych. Nie bez zna cze -
nia są rów nież wpro wa dza ne ogra ni cze nia w za kre sie skła do wa -
nia od pa dów i osa dów ście ko wych oraz wzra sta ją cy stru mień pa -
liw al ter na tyw nych z in sta la cji me cha nicz no-bio lo gicz ne go prze -
twa rza nia od pa dów.

STRA BAG Ener gy Tech no lo gies (SET) do star cza kom plek so we
roz wią za nia „pod klucz” w za kre sie ko tłów o pę che rzy ko wym sta -

cjo nar nym zło żu flu idal nym za si -
la nych bio ma są, pa li wa mi al ter na -
tyw ny mi z od pa dów i in ny mi pa li -
wa mi wtór ny mi, wy twa rza ją cych
pa rę w ilo ści od 30 do 160 t/h
i oko ło 120 MW (th) na jed nej li nii.
Sys tem spa la nia zo stał opra co wa -
ny spe cjal nie w ce lu umoż li wie -
nia mak sy mal nej ela stycz no ści
w za kre sie war to ści opa ło wej spa -
la nych pa liw. Oprócz za gwa ran to -
wa nia ni sko emi syj ne go pro ce su
spa la nia, głów nym ce lem tech no -
lo gii jest osią gnię cie mak sy mal nej
spraw no ści ko tła.

SET CIA, wie lo stop nio wy pro ces
spa la nia ofe ro wa ny przez SET, ce -
chu je się ho mo ge nicz nym i umiar -
ko wa nym pro fi lem tem pe ra tu ro -
wym pa le ni ska i pierw sze go cią gu
ko tła, co skut ku je ni ską emi sją
NOx. W ra zie po trze by emi sja NOx
mo że być ła two kon tro lo wa na

przez in sta la cję SNCR umiesz czo ną na od po wied nim po zio mie
tem pe ra tu ro wym w ko tle. Te wła ści wo ści umoż li wia ją pę che rzy -
ko we mu zło żu flu idal ne mu ope ro wa nie pa li wem o sze ro kim za -
kre sie war to ści opa ło wej jak rów nież o sil nych wła ści wo ściach
ko ro zyj nych – o du żej za war to ści chlo ru (war tość opa ło wa pa li wa
w za kre sie od 3 do 20 MJ/kg). Moż li we jest współ spa la nie pa li wa
z od pa dów z od wod nio ny mi osa da mi ście ko wy mi bez ich uprzed -
nie go su sze nia. Pro ces przy go to wa nia pa li wa jest w peł ni zauto -
ma ty zo wa ny i po le ga na roz drob nie niu od pa dów stan dar do wo
do 80 mm (opcjo nal nie do 120 mm), se pa ra cji me ta li że la znych
i nie że la znych oraz frak cji in ert nej (nie pal nej).

W za leż no ści od ro dza ju za sto so wa ne go pa li wa i stan dar dów
emi syj nych STRA BAG Ener gy Tech no lo gies (SET) do star cza kom -
plet ne wy so ko spraw ne in sta la cje oczysz cza nia spa lin me to da mi
su chy mi i pół su chy mi SET Sorp+SET NOx, w tym in sta la cje oda zo -
to wa nie spa lin me to dą SCR.

Dy rek ty wa Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy 2010/75/UE z dnia
24 li sto pa da 2010 ro ku w spra wie emi sji, wpro wa dzi ła sze reg bar -
dzo istot nych mo dy fi ka cji do do tych cza so wej re gu la cji do ty czą cej
zin te gro wa nej ochro ny śro do wi ska. Do naj istot niej szych zmian
za li czyć moż na znacz ne za ostrze nie stan dar dów emi sji dwu tlen -
ku siar ki SO2, tlen ków azo tu NOx i py łów z obiek tów ener ge tycz ne -
go spa la nia. Zgod nie z Dy rek ty wą 2010/75/UE już od 1 stycz nia
2016 ro ku za ostrzo ne stan dar dy emi syj ne po win ny speł nić, co
do za sa dy, za rów no ist nie ją ce jak i no we obiek ty ener ge tycz ne go
spa la nia, przy czym w od nie sie niu do tych ostat nich wy ma ga nia
emi syj ne są szcze gól nie re stryk cyj ne. Me cha ni zmy de ro ga cyj ne
za pew nia ją nie zbęd ny czas (do 30.06.2020) na prze pro wa dze nie
in we sty cji, po le ga ją cych na tech nicz nym do sto so wa niu star szych
ko tłów do no wych stan dar dów emi syj nych. 

O ile w więk szo ści ist nie ją cych ko tłów uda ło się w ostat nich la -
tach prze pro wa dzić mo der ni za cje i osią gnąć za da wa la ją ce wy ni ki
w za kre sie re duk cji emi sji SO2 i py łów, o ty le dla wie lu in sta la cji
re duk cja emi sji tlen ków azo tu NOx na dal po zo sta je wy zwa niem.

STRA BAG Ener gy Tech no lo gies (SET) ofe ru je in dy wi du al ne,
eko no micz ne roz wią za nia dla sta cjo nar nych źró deł emi sji. Na sze
dzia ła nia sku pia ją się przede wszyst kim na mo der ni za cji sys te -
mów oczysz cza nia spa lin w elek trow niach i pro ce sach tech no lo -
gicz nych wy ko rzy stu ją cych wę giel ja ko pa li wo, po przez wdro że nie
se lek tyw nej re duk cji ka ta li tycz nej tlen ków azo tu SET NOx-SCR.
Po usta le niu wa run ków brze go wych i wy mo gów od no śnie re duk -
cji emi sji, zo sta je opra co wa ny wy so ce efek tyw ny eko no micz nie
plan mo der ni za cji. Obej mu je on pro jek to wa nie i za bu do wę re ak -
to rów z ka ta li za to ra mi wraz z sys te mem za rzą dza nia pro ce sem
oraz sys te mem re ge ne ra cji ka ta li za to rów na eta pie eks plo ata cji.
Uzu peł nie niem usług w tym za kre sie jest bu do wa sys te mu roz ła -
dun ku, ma ga zy no wa nia i przy go to wy wa nia re agen ta. 

Sys tem SCR De NOx skła da się z:
• sta cji ma ga zy no wa nia i przy go to wy wa nia wo dy amo nia kal nej,
• sys te mu za si la nia i wtrysk wo dy amo nia kal nej,
• re ak to ra SCR z war stwa mi ka ta li tycz ny mi.

Przy pro jek to wa niu i re ali za cji każ de go z ele men tów in sta la cji,
wy ma ga na jest spe cja li stycz na wie dza i do świad cze nie. Na eta pie
pro jek to wa nia sys te mu in iek cji wo dy amo nia kal nej oraz ka ta li za -
to ra SCR ist nie je wie le moż li wo ści opty ma li za cji za rów no kosz tów
in we sty cyj nych jak i eks plo ata cyj nych.

Na pro jekt sys te mu SCR dla ko tłów opa la nych wę glem wpły wa
wie le czyn ni ków m.in.:
• ro dzaj i ja kość pa li wa oraz ich wpływ na skład spa lin. Głów nym

czyn ni kiem jest ilość i ja kość py łu prze cho dzą ce go przez in sta -
la cję SCR,

• ist nie ją ce ka na ły spa lin oraz wen ty la tor spa lin ma ją wpływ
na do pusz czal ną war tość spad ku ci śnie nia na in sta la cji SCR,

• ogra ni czo na prze strzeń ze wzglę du na ist nie ją cą in fra struk tu rę
i urzą dze nia,

• za wzglę du na ko niecz ność za pew nie nia od po wied nie go za kre su
tem pe ra tur dla in sta la cji SCR (okno tem pe ra tu ro we) mo że być
wy ma ga ny po dział eko no mi ze ra.
Se lek tyw na Re duk cja Ka ta li tycz na (SCR) jest naj bar dziej sku tecz -

ną me to dą re duk cji tlen ków azo tu. Na sza wie dza i po nad dwu dzie -
sto let nie do świad cze nie gwa ran tu ją funk cjo nal ność i dłu go trwa łe
roz wią za nia za rów no dla no wych jak i mo der ni zo wa nych in sta la cji.
Od eks plo ata cji, kon ser wa cji i mo der ni za cji za kła dów po przez po -
pra wę wy daj no ści i re duk cję emi sji, aż do oce ny sta nu i prze dłu ża nia
ży wot no ści in sta la cji, SET jest kom pe tent nym part ne rem.

Wizualizacja 3D elektrociepłowni
RHKW Linz – widok od strony kotła

Elektrociepłownia RHKW Linz
72 MW(th)  opalana paliwem
z odpadów i osadami
ściekowymi - Linz AG

Zbiorniki wody amoniakalnej
systemu SCR DeNOx
Elektrowni Łaziska
– Tauron Wytwarzanie S.A.
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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 26–28 luty Targi ENEX Kielce IGEiOŚ i Targi Kielce
2 27 luty XII Konferencja ”Odnawialne Źródła Energi

– ENEX 2013” Kielce IGEiOŚ i Targi Kielce 
3 5 marzec Prezentacja założeń Spółki „Inwestycje Polskie” Warszawa IGEiOŚ, MSP
4 4–5 kwietnia Szkolenie nt. rozwoju fotowoltaiki Zakopane IGEiOŚ, Lumen
5 kwiecień Konferencja „Dyrektywy Unii Europejskiej

w odniesieniu do energetyki” Warszawa IGEiOŚ, ARE 
6 18 kwiecień Konferencja „Plany rozwojowe i inwestycyjne

elektrociepłowni Łódź i Poznań” Łódź IGEiOŚ i Dalkia 
7 25–26 kwiecień Polsko-Amerykański Okrągły Stół Energetyczny

(PAOSE) Waszyngton, USA IGEiOŚ i USEA
8 kwiecień/maj Konferencja „Współpraca górnictwa z energetyką” Zakopane IGEiOŚ 
9 14–16 maja Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER Poznań MTP, IGEiOŚ

10 16–17 maj Konferencja „Blok nadkrytyczny – doświadczenia
z budowy i eksploatacji – plany rozwojowe
i inwestycyjne” Bełchatów IGEiOŚ, Alstom 

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

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 integracyjne Warszawa IGEiOŚ

P o raz trzy na sty Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro -
do wi ska wraz z Tar ga mi Kiel ce zor ga ni zo wa ła kon fe ren cję

pn. „Od na wial ne Źró dła Ener gii”, któ ra od by ła się 27 lu te go br.
to wa rzy sząc Tar gom ENEX 2013 w Kiel cach.

Jak wia do mo od na wial ne źró dła ener gii od gry wa ją w pol skiej
ener ge ty ce co raz więk szą ro lę i ich udział bę dzie znacz nie wzra -
stał. Kon fe ren cja mia ła w tym ro ku wy jąt ko we zna cze nie, gdyż
od by ła się w okre sie, w któ rym po win ny za paść de cy zje w spra -
wie osta tecz nych za pi sów w pro jek cie usta wy o OZE. Kon fe ren -
cja sta ła się fo rum do dys ku sji, z któ rej przed sta wi cie le kre ato -
rów i de cy den tów pro jek tu usta wy po win ni wy cią gnąć osta tecz -
ne wnio ski. 

Wy stą pili na niej, m.in. przed sta wi cie le Mi ni ster stwa Go spo -
dar ki, PSE S.A., Polskiej Izby Bio ma sy.

W cza sie przerw moż na się było za po znać z bo ga tą eks po zy cją
np. róż ne go ro dza ju urzą dzeń dla ener ge ty ki wia tro wej czy so lar -
nej oraz pre zen ta cją bio ma sy.

*   *   *

Na tar gach ENEX 2013 IGE iOŚ zor ga ni zo wa ła wspól ne wy stą -
pie nie w sto isku kolektywnym, na którym wystąpiły: Instytut
Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. oraz Fabryka
Kotłów SEFAKO S.A.

Odnawialne
Źródła Energii

Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska oraz Lu -
men Tech nik Sp. z o.o. za pra sza ją wszyst kich człon ków Izby

na szko le nie z za kre su fo to wol ta iki „Aka de mia So lar na Lu men
Tech nik”, w dniach 4–5 kwiet nia 2013 r. w Za ko pa nem. Aka de -
mia So lar na to pro fe sjo nal ne szko le nie z za kre su fo to wol ta iki. Pro -
wa dzo ne przez prak ty ków z bran ży, po par te licz ny mi przy kła da mi,
po zwa la na uzy ska nie kom plek so wej wie dzy z za kre su przy go to -
wa nia i re ali za cji ma łych i du żych in sta la cji fo to wol ta icz nych.

Pro gram warsz ta tów za pew nia prze ka za nie wie dzy za rów no
z za kre su tech nicz ne go (jak do brać od po wied nie pa ne le, czym róż -
nią się in wer te ry), jak i eko no micz ne go (ana li za ren tow no ści in we -
sty cji) oraz praw ne go (co zmie nia no wa Usta wa o OZE). Do dat ko -
wo, pro gram warsz ta tów po kry wa za gad nie nia zwią za ne z pro jek -
to wa niem i re ali za cją in we sty cji, co po zwa la na lep sze zro zu mie -
nie ca łe go pro ce su in we sty cyj ne go.

Po ukoń cze niu szko le nia jego ab sol wen ci po win ni być w sta nie
osza co wać eko no mi kę in we sty cji w in sta la cję fo to wol ta icz ną,
okre ślić swo je wy ma ga nia w sto sun ku do pa ne li fo to wol ta icz nych
oraz in wer te rów, za pla no wać pro ces in we sty cyj ny oraz znać moż -
li we opcje fi nan so wa nia in we sty cji.

Szko le nie pro wa dzo ne będzie przez do świad czo nych prak ty -
ków z bran ży fo to wol ta icz nej, w tym m.in. przez przed sta wi cie li
wio dą cych pro du cen tów pa ne li i in wer te rów, eks per tów od fi nan -
so wa nia i do świad czo nych praw ni ków.

Akademia Solarna
Lumen Technik
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Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, we
współ pra cy z Mi ni ster stwem Skar bu Pań stwa, zor ga ni zo wa -

ła kon fe ren cję po świę co ną no wo po wo ła nej Spół ce Pol skie In we -
sty cje Roz wo jo we S. A., któ ra wspie ra stra te gicz ny pro gram rzą -
du In we sty cje Pol skie. 

Kon fe ren cja od by ła się 5 mar ca br. w War sza wie, w gma chu głów -
nym Mi ni ster stwa Skar bu Pań stwa, przy ul. Kru czej 36/Wspól na 6.

Pod czas kon fe ren cji wy stą pił Pod se kre tarz Sta nu w Mi ni ster -
stwie Skar bu Pań stwa Pa weł Tam bor ski, któ ry za pre zen to wał
struk tu rę i ce le no wej Spół ki oraz pro gram jej dzia ła nia. 

Zo sta ła rów nież omó wio na ro la Ban ku Go spo dar stwa Kra jo we -
go w fi nan so wa niu in we sty cji oraz po trze by i pro ble my in we sty -
cyj ne. Wy stą pie nia skie ro wa ne by ły do firm z bran ży ener ge tycz -
nej i ga zow ni czej.

Wy stą pie nia te stwo rzy ły nie po wta rzal ną oka zję do po zna nia
z pierw szej rę ki in for ma cji na te mat dzia ła nia Spół ki. Po wy stą pie -
niach był czas na za da wa nie py tań oraz dys ku sję.

Polskie Inwestycje
Rozwojowe S.A.

Pol sko-Ame ry kań ski Okrą gły Stół Ener ge tycz ny (PA OSE)
– 24.04.2013 r., Wa szyng ton, USA.

Or ga ni za to rzy – IGE OŚ I USEA, przy współ pra cy z MG, MŚ,
Am ba sa dy USA, WPHI Am ba sa dy w Wa szyng to nie oraz agen cja -
mi i in sty tu cja mi bran żo wy mi i przed się bior ca mi sek to ra ener gii
Pol ski i USA.

Wstęp ne pro po zy cje 4 pa ne li: 1) efek tyw ność ener ge tycz -
na w tym Smart Grid, 2) in no wa cje w ga zie łup ko wym, 3) czy sty
wę giel, 4) al ter na tyw ne źró dła ener gii w tym ener gia ją dro wa
i OZE.

*   *   *
Kon fe ren cja „Blok nad kry tycz ny – do świad cze nia z bu do wy

i eks plo ata cji – pla ny roz wo jo we i in we sty cyj ne” – 16–17
maj 2013 r., Beł cha tów Wod nik.

Or ga ni za to rzy: IGEi OŚ i Al stom.

*   *   *
Konferencja „Pla ny roz wo jo we i in we sty cyj ne Elek tro cie -

płow ni Łódź i Po znań” – 18.04.2013 r., Łódź.
Organizatorzy: IGEiOŚ i Dalkia.

Imprezy planowane przez
Izbę w najbliższym czasie
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PO STĘ PY W ROZ WO JU
IN TE LI GENT NYCH SIE CI 

W ostat nich dniach stycz nia bie żą ce go ro ku, w Ber li nie, od by ła

się kon fe ren cja po świę co na in te li gent nym sie ciom, w któ rej udział

wzię li przed sta wi cie le elek tro ener ge tycz nych spół ek dys try bu cyj -

nych, in we sto rów i re gu la to rów. Pod czas spo tka nia, Ko mi sja Eu -

ro pej ska po in for mo wa ła, że jak do tąd w UE zre ali zo wa nych zo sta -

ło 280 pro jek tów zwią za nych z roz wo jem in te li gent nych sie ci.

War tość tych pro jek tów to 1,8 bln EUR. Spół ki dys try bu cyj ne za -

an ga żo wa ne by ły w 95% przed się wzięć. 

Uczest ni cy dys ku to wa li na te mat wy zwań i naj bliż szych pla nów.

Po ru sza ne by ły kwe stie współ pra cy KE z przed sta wi cie la mi prze -

my słu w za kre sie bu do wy na rzę dzi do wi zu ali za cji in te li gent nych

sie ci oraz ana li zy kosz tów i ko rzy ści. Od no śnie do po trzeb zwią za -

nych z fi nan so wa niem przy szłych przed się wzięć, wska zy wa no

na po trze bę zmian w re gu la cjach praw nych, któ re umoż li wi ły by

przed się bior stwom dys try bu cyj nym bar dziej swo bod ne in we sto -

wać środ ki w ce lu ob niż ki wzro stu kosz tów cał ko wi tych. Wska zy -

wa no rów nież na po trze bę trans pa rent no ści i in for ma cji, ja ko klu -

czo wych dla uzy ski wa nia po żą da nych zmian w za cho wa niu od -

bior ców ener gii.

Źró dło – Eu re lec tric, Da ily News 04.02.2013

KONFERENCJA RADY
EUROPEJSKICH REGULATORÓW

ENERGII
29 stycz nia 2013 ro ku mia ła miej sce do rocz na kon fe ren cja Ra dy

Eu ro pej skich Re gu la to rów Ener gii (Co un cil of Eu ro pe an Ener gy Re -

gu la tors). Spo tka nie po świę co ne by ło ak tu al ne mu sta tu so wi oraz

per spek ty wom trzech ce lów w ob sza rze eu ro pej skiej ener ge ty ki:

kon ku ren cyj no ści, zrów no wa że niu i bez pie czeń stwu do staw. Licz ni

pre le gen ci – przed sta wi cie le Ko mi sji Eu ro pej skiej, ope ra to rów sys -

te mów prze sy ło wych, re gu la to rów, prze my słu i or ga ni za cji kon su -

menc kich – by li zgod ni, że po trzeb na jest kon cen tra cja na ce lach

w za kre sie we wnętrz ne go ryn ku ener gii oraz za pew nie nie, iż li be ra -

li za cja przy nie sie na ma cal ne ko rzy ści kon su men tom. In nym istot -

nym za gad nie niem, któ re po ru sza no, by ły od na wial ne źró dła ener gii.

Ra da pod kre śla ła, że sta bil ność i po ziom wspar cia dla źró deł od na -

wial nych jest bar dziej istot ny niż ro dzaj wspar cia, ale po ja wia ły się

też opi nie, iż ry nek ener gii nie mo że być bu do wa ny na ba zie sub sy -

diów, i że obec ne pla ny do ty czą ce od na wial nych źró deł ener gii nie

są zrów no wa żo ne. 

Uczest ni cy od nie śli się do te ma tu od bior ców i fun da men tal ne go

zna cze nia ener gii dla spo łe czeństw. W tym kon tek ście po wstał spór

– Günther Oet tin ger, Ko mi sarz UE ds. Ener gii, wska zy wał na po trze -

bę od po li tycz nie nia sek to ra ener ge ty ki, znie sie nia re gu lo wa nych ta -

ryf opłat za ener gię i kie ro wa nia do użyt kow ni ków ade kwat nych sy -

gna łów ce no wych, na to miast To nio Borg, Ko mi sarz UE ds. Kon su -

men tów ar gu men to wał, że ener gia mu si po zo stać do stęp na dla od -

bior ców. Przed sta wi cie le or ga ni za cji kon su menc kich pod no si li po -

trze bę więk sze go za an ga żo wa nia się spół ek dys try bu cyj nych w dzia -

ła nia na rzecz kon su men tów, głów nie do radz twa. 

Z in for ma cji do ty czą cych ryn ku ga zu wy ni ka ło, że znacz nie za -

awan so wa ny jest pro ces cer ty fi ko wa nia ope ra to rów sys te mów prze -

sy ło wych oraz przy go to wa nie in struk cji sie cio wych. Po stę pu ją in -

we sty cje sie cio we oraz bu do wa ne są po łą cze nia mię dzy sys te mo we,

istot ne z punk tu wi dze nia bez pie czeń stwa do staw.

Źródło – Eurelectric, Daily News 05.02.2013

WPŁYW CZAR NE GO WĘ GLA
NA EFEKT CIE PLAR NIA NY

Zgod nie z wy ni ka mi trwa ją ce go czte ry la ta mię dzy na ro do we -

go stu dium ba daw cze go, któ re w stycz niu te go ro ku opu bli ko wa -

ne zo sta ły w „Jo ur nal of Geo phy si cal Re se arch At mo sphe re”,

wpływ czar ne go wę gla (ang. black car bon) na glo bal ne ocie ple -

nie był jak do tąd nie do sza co wa ny. No wa oce na od dzia ły wa nia

tych czyn ni ków jest dwu krot nie więk sza niż wska za na w ro -

ku 2007 przez Mię dzy rzą do wy Pa nel Na ro dów Zjed no czo nych

w spra wie Zmian Kli ma tu. Sub stan cje bę dą ce re zul ta tem nie cał -

ko wi te go spa la nia pa liw są obec nie uwa ża ne za jed ne z naj sil niej

od dzia łu ją cych na kli mat. Ich re duk cja mo gła by po móc ogra ni -

czyć zmia ny kli ma tycz ne, ale ewen tu al ne dzia ła nia mu szą być

szcze gó ło wo prze ana li zo wa ne, aby uwzględ nić prze ciw staw ne

efek ty chło dzą ce. 

Czar ny wę giel po wsta je w wy ni ku nie cał ko wi te go spa la nia pa -

liw ko pal nych, bio pa liw i bio ma sy. Przy kła da mi ta kich sub stan cji

są wy stę pu ją ce przy po wierzch ni zie mi ozon czy me tan. W prze ci -

wień stwie do CO
2
, więk szość sub stan cji po wsta ją cych z nie cał ko -

wi te go spa la nia pa liw po zo sta je w at mos fe rze je dy nie przez kil ka

dni lub ty go dni. Po cząt ko wo roz pa try wa no zna cze nie czar ne go

wę gla je dy nie w kon tek ście ja ko ści po wie trza i zdro wia, ale oka -

za ło się, że je go obec ność w dol nych par tiach at mos fe ry przy czy -

nia się do wy stę po wa nia desz czy tro pi kal nych i lo kal nych zmian

kli ma tu. 

O ile czar ny wę giel przy czy nia się do glo bal ne go ocie ple nia,

przy wo ły wa ny wy żej Ra port wska zu je, że źró dła emi sji czar ne go

wę gla mo gą rów nież ge ne ro wać czą stecz ki i ga zy o efek tach chło -

dzą cych. Eli mi no wa nie emi sji z ta kich źró deł jest więc za sad ne

tyl ko wte dy, gdy efekt ocie ple nia jest sil niej szy. 

Źró dło – Eu re lec tric, Da ily News 21.01.2013

DA NE O PRO DUK CJI ENER GII
ZE ŹRÓ DEŁ OD NA WIAL NYCH

Mię dzy na ro do wa Agen cja ds. Ener gii Od na wial nej (In ter na tio -

nal Re ne wa ble Ener gy Agen cy) opu bli ko wa ła no wy ra port, do ty -

czą cy kosz tów pro duk cji ener gii ze źró deł od na wial nych. Do ku -

ment zo stał opra co wa ny na pod sta wie ana li zy oko ło 8 tys. pro jek -

tów i bo ga tych źró deł li te ra tu ro wych.

We dług zgro ma dzo nych da nych, w ro ku 2011 na świe cie po -

wsta ło 100 GW no wych mo cy źró deł zie lo nej ener gii. Naj wię -

cej, 41 GW, przy pa da ło na źró dła wia tro we, 30 GW na źró dła fo -

to wol ta icz ne, 25 GW to mo ce elek trow ni wod nych, 6 GW źró dła

spa la ją ce bio ma sę, 0,5 GW skon cen tro wa ne źró dła sło necz ne

(CSP), a 0,1 GW przy pa da ło na geo ter mię. Po więk sze nie się glo -

Energetyka na świecie



bal ne go ryn ku ener gii od na wial nej oraz wy stę po wa nie wie lu róż -

nych do staw ców wzmoc ni ło kon ku ren cyj ność na ryn ku tech no lo -

gii oraz wpły nę ło na zmniej sze nia kosz tów ener gii elek trycz nej ze

źró deł wia tro wych, so lar nych, a tak że nie któ rych wy ko rzy stu ją -

cych bio ma sę. Ener gia wy twa rza na w elek trow niach wod nych

i geo ter mal nych na dal po zo sta je naj tań sza. 

W pu bli ka cji pod kre śla się, iż od na wial ne źró dła ener gii sta ją się

naj bar dziej kon ku ren cyj ną al ter na ty wą dla bu do wy no wych sie ci.

W sys te mach, w któ rych do mi nu ją elek trow nie opa la ne ro pą, moż -

li wo ści wy ko rzy sta nia znacz nie tań szych zie lo nych źró deł są już

do stęp ne. Agen cja wy szcze gól ni ła 7 kom po nen tów de ter mi nu ją -

cych kosz ty róż nych tech no lo gii; są to: ja kość za so bów, koszt

urzą dzeń i wy daj ność, kosz ty bi lan so wa nia, pa li wo, kosz ty ope ra -

cyj ne i eks plo ata cyj ne, dłu gość ży cia pro jek tu oraz koszt ka pi ta łu.

O ile kosz ty urzą dzeń spa da ją, to kosz ty bie żą cej dzia łal no ści, bi -

lan so wa nia i ka pi ta łu ro sną. Dal sze ob niż ki kosz tów urzą dzeń

Agen cja prze wi du je na rok 2020, szcze gól nie w od nie sie niu

do tech no lo gii CSP.

Źró dło – Eu re lec tric, Da ily News 31.01.2013

KRY TE RIA ZRÓW NO WA ŻO NE GO
ROZ WO JU DLA BIO MA SY

Ujed no li ce nie w ska li UE wy ma gań wzglę dem zrów no wa żo ne -

go wy ko rzy sta nia bio ma sy ma po móc po twier dzić w spo sób wia -

ry god ny, że bio ma sa na le ży do pa liw zrów no wa żo nych. Je że li

uwzględ nio ne zo sta ną wła ści we aspek ty w tym za kre sie, wy ma ga -

nia nie przy czy nią się do na ło że nia no wych ob cią żeń ad mi ni stra -

cyj nych na przed się bior stwa ener ge tycz ne oraz in ne pod mio ty

z łań cu cha do staw.

We dług ostat nich in for ma cji z Ko mi sji Eu ro pej skiej, pro po zy cje

kry te riów zrów no wa żo ne go roz wo ju dla bio ma sy w po sta ci sta łej

oraz bio ga zu ma ją zo stać opu bli ko wa ne w kwiet niu te go ro ku.

W li sto pa dzie 2012 ro ku KE wska za ła, że klu czo we ele men ty do -

ty czyć bę dą: uprosz czo nej me to dy ki ewi den cjo no wa nia emi sji ga -

zów cie plar nia nych; mi ni mal nej sku tecz no ści ogra ni cza nia emi sji

ga zów cie plar nia nych, ba zu ją cej na oce nie cy klu ży cia; mi ni mal -

nej bio róż no rod no ści i zmian w wy ko rzy sta niu zie mi; wy ma gań

w za kre sie pla nów za rzą dza nia la sa mi na po trze by pro duk cji pa liw

z drew na. 

UE przy ję ła już wią żą ce kry te ria zrów no wa żo ne go roz wo ju dla

bio pa liw i bio pa liw płyn nych w ra mach prac nad Dy rek ty wą

w spra wie od na wial nych źró deł ener gii. Wy ma ga nia te wpły wa ją

głów nie na pa li wa trans por to we. Po dob ne po dej ście ma zo stać za -

sto so wa ne te raz do bio ma sy w po sta ci sta łej, a tak że bio ga zu, uży -

wa nych ja ko pa li wa do wy twa rza nia ener gii.

Sza cu je się, że w 2020 ro ku 70% bio ma sy w UE po cho dzić

bę dzie z le śnic twa, a po zo sta ła część głów nie z od pa dów, rol nic -

twa i ry bo łów stwa. Wi dać stąd, że w znacz nej więk szo ści bio -

ma sa nie bę dzie wy twa rza na ce lo wo do pro duk cji ener gii, lecz

bę dą to od pa dy pro wa dze nia in nych, już ist nie ją cych dzia łal+

no ści.

Źró dło – Eu re lec tric, Da ily News 24.01.2013

PRO PO ZY CJA KE W SPRA WIE
ZA GRO ŻEŃ I LI STY OD PA DÓW

Dy rek ty wa ra mo wa UE w spra wie od pa dów okre śla ge ne ral ne

za sa dy za rzą dza nia od pa da mi w Unii, z ko lei Aneks III do Dy rek -

ty wy de fi niu je li stę wła ści wo ści, któ re mo gą czy nić od pa dy nie -

bez piecz ny mi. Obec nie, w ślad za zmia na mi w le gi sla cji do ty czą -

cej sub stan cji che micz nych, Ko mi sja Eu ro pej ska we ry fi ku je opi sy

i li mi ty stę żeń od pa dów zde fi nio wa ne w Anek sie III.

Oba wy sek to ra ener ge tycz ne go do ty czą w szcze gól no ści na -

stę pu ją cych cech sub stan cji nie bez piecz nych: H4* – „draż nią -

ca”, H6 – „tok sycz na”, H8 – „żrą ca”, H13 – „uczu la ją ca” i H14

– „za nie czysz cza ją ca śro do wi sko” (ang. eco to xic). Za kla sy fi ko -

wa nie lot nych po pio łów wę gla ja ko nie bez piecz nych, mia ło by

zna czą cy, nie ko rzyst ny wpływ na wy ko rzy sta nie po pio łów oraz

ry nek eu ro pej ski. Od dzia ły wa ło by tak że na przy szłą zdol ność

utrzy ma nia się na ryn ku jed no stek wy twór czych opa la nych

wę glem. 

Przez la ta przed sta wi cie le ener ge ty ki wkła da li wie le wy sił ku

w za pew nie nie, aby lot ne po pio ły wę gla oraz in ne pro duk ty spa la -

nia by ły wła ści wie ozna ko wa ne i skla sy fi ko wa ne wzglę dem we -

wnętrz nych wy ma gań UE. W związ ku z przy go to wa nia mi do re je -

stra cji Roz po rzą dze nia Wspól no ty Eu ro pej skiej w spra wie sub -

stan cji che micz nych i ich bez piecz ne go uży wa nia, prze pro wa dzo -

na zo sta ła oce na od dzia ły wa nia po pio łów, któ ra wy ka za ła, iż zgod -

nie z przy ję ty mi kry te ria mi nie są to sub stan cje nie bez piecz ne. Za -

li cze nie lot nych po pio łów do ma te ria łów nie bez piecz nych mia ło -

by ne ga tyw ny wpływ na efek tyw ność wy ko rzy sta nia za so bów,

gdyż w bu dow nic twie zo sta ły by one praw do po dob nie za stą pio ne

ma te ria ła mi na tu ral ny mi. 

* – ozna cze nie we dług Anek su III.

Źró dło – Eu re lec tric, Da ily News 23.01.2013

PO TRZEB NA WIĘK SZA SY NER GIA
MIĘ DZY RYN KA MI

ELEK TRYCZ NO ŚCI I GA ZU
Ko mi sja Eu ro pej ska opu bli ko wa ła stu dium, opra co wa ne we

współ pra cy z fir mą do rad czą DNV KE MA, do ty czą ce oce ny kom -

pa ty bil no ści me cha ni zmów bi lan so wa nia na ryn kach ener gii elek -

trycz nej i ga zu, iden ty fi ku ją ce po ten cjal ne ba rie ry oraz ob sza ry,

w któ rych moż li we jest uzy ska nie efek tu sy ner gii. 

Ra port wska zu je, że po pra wa wza jem ne go współ dzia ła nia obu

sek to rów mo że przy nieść zna czą ce tech nicz ne i eko no micz ne ko -

rzy ści, wli cza jąc w to ogra ni cze nie po trzeb zwią za nych z in fra -

struk tu rą, zmniej sze nie wy dat ków ope ra cyj nych oraz po pra wę in -

te gral no ści i nie za wod no ści w każ dym z sek to rów. Zmien ność wo -

lu me nu pro duk cji ener gii ze źró deł od na wial nych sta no wi wy zwa -

nie dla rów no wa że nia po py tu i po da ży. Prze wi du je się, iż na wie lu

ryn kach ener gii naj waż niej sze źró dła mo cy bi lan su ją cej sta no wić

bę dą elek trow nie opa la ne ga zem. Ta ka sy tu acja bę dzie od dzia ły -

wać na ryn ki ga zu, któ re na ra żo ne bę dą na więk szą do bo wą zmien -

ność za po trze bo wa nia, któ ra z ko lei prze ło ży się na po trze bę ela -

stycz ne go dzia ła nia w ce lu mi ni ma li za cji kosz tów ope ra cyj nych

oraz roz bu do wy sie ci. 

Jak do tąd roz wój ryn ków ener gii elek trycz nej i ga zu pla no wa ne

by ły w spo sób nie sko or dy no wa ny. Wy ni ki ba dań wska zu ją, że wy -

ko rzy sta nie efek tu sy ner gii mię dzy ryn ka mi mo gło by przy nieść

rocz nie do 300 mln EUR ko rzy ści. Ja ko klu czo we dla osią gnię cia

po żą da nych efek tów, au to rzy opra co wa nia wska za li: współ dzie le -

nie na po zio mie re gio nal nym re zerw ope ra cyj nych w sek to rze

ener gii elek trycz nej; po pra wę za rzą dza nia prze pły wa mi ga zu

w sys te mach ga zo wych oraz ko or dy na cję pla no wa nia ope ra cyj ne -

go i pla no wa nia sie ci przez ope ra to rów sys te mów prze sy ło wych

obu sek to rów.

Źró dło – Eu re lec tric, Da ily News 28.01.2013
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