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Ob szar dzia łal no ści na szej fir my po kry wa w za sa dzie ca łą Eu ro pę. Już
od bli sko dwu dzie stu lat Mo sto stal Pu ła wy S.A. z po wo dze niem sto su je
stra te gię dy wer sy fi ka cji ryn ków zby tu dla swo ich usług mon ta żo wych
i pro duk cji wy ro bów sta lo wych, roz wi ja jąc się nie tyl ko na ryn ku kra jo wym,
ale rów nież w kra jach Eu ro py Za chod niej oraz Skan dy na wii. Na ryn kach
tych sku pi li śmy się przede wszyst kim na re ali za cjach pro jek tów zwią za -
nych z sze ro ko po ję tą ener ge ty ką i ochro ną śro do wi ska, któ rych spe cy fi ka
i bar dzo wy so kie wy ma ga nia tech no lo gicz ne po zwa la ją nam w peł ni wy ko -
rzy sty wać upraw nie nia tech nicz ne i cer ty fi ka ty ja ko ścio we za rów no sa mej
fir my jak i na szych fa chow ców. Zre ali zo wa ne do tej po ry pro jek ty dla In -
we sto rów z ca łej Eu ro py, spra wi ły iż Mo sto stal Pu ła wy S.A. znaj du je się
w eli tar nym gro nie uzna nych firm spe cja li zu ją cych się w bu do wie i mon ta -
żach ko tłów ener ge tycz nych oraz in sta la cji oczysz cza nia spa lin. Na le ży
w tym miej scu za zna czyć, że udział re ali za cji za gra nicz nych w sto sun ku
do ogól ne go port fe la zle ceń zwięk sza się z ro ku na rok, co świad czy o uzy -
ska niu przez na sze przed się bior stwo cał ko wi tej iden ty fi ko wal no ści na szej
mar ki przez kon tra hen tów, któ ry mi w zde cy do wa nej więk szo ści przy pad -
ków są wiel kie kor po ra cje mię dzy na ro do we. Mi mo to, sta ra my się o dy na -
micz ne po zy ski wa nie wciąż no wych Klien tów, w czym zna ko mi cie spraw -
dza się od po wied nio do sto so wa na struk tu ra fir my, z Pio nem Eks por tu ob -
słu gu ją cym stre fę Skan dy na wii i An glii oraz Biu rem Tech nicz nym w Niem -
czech, któ re od po wie dzial ne jest za po zy ski wa nie no wych pro jek tów i ob -
słu gę już re ali zo wa nych na te re nie na sze go za chod nie go są sia da oraz po -
zo sta łych państw Eu ro py Za chod niej.

Mo sto stal Pu ła wy zdo był ostat nio ko lej ne 2 du że kon trak ty mon ta żo we
w Wiel kiej Bry ta nii. By ło to moż li we m. in dzię ki zdo by ciu du że go ba ga żu
do świad czeń z po przed nich re ali za cji w tym kra ju w la tach 2009–2011.
Jak wia do mo, ry nek bry tyj ski z po wo du
swo jej spe cy fi ki jest ryn kiem trud nym dla
pol skich firm mon ta żo wych, któ re mu szą
po ko nać wie le ba rier ad mi ni stra cyj nych,
or ga ni za cyj nych jak rów nież do pew ne go
stop nia rów nież men tal nych. Jed ną z waż -
niej szych spraw któ rym mu szą sta wić czo ła
pol skie fir my jest bar dzo roz bu do wa ne po -
dej ście do spraw do ty czą cych bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy, i to za rów no je śli cho -
dzi o pro ce du ry jak i o prak ty kę (Mo sto stal
ma w swo im ar chi wum tech no lo gię roz ła -
dun ku kon te ne ra na rzę dzio we go li czą cą 33
stro ny). Spe cy fi ka i szcze gó ło wość prze pi -
sów bry tyj skich po wo du je, że nie zbęd ne
jest wło że nie du że go wy sił ku or ga ni za cyj -
ne go (jak rów nież fi nan so we go) w sa mo przy go to wa nie bu do wy i kon ty nu -
owa nie te go po dej ścia w trak cie jej re ali za cji. Pro fe sjo na lizm na szej or ga -
ni za cji i zna jo mość uwa run ko wań ryn ku bry tyj skie go zo sta ły do ce nio ne
przez kil ka wio dą cych w bran ży ener ge ty ki prze my sło wej firm tech no lo -
gicz nych, bę dą cych eu ro pej ski mi li de ra mi w dzie dzi nie ko tłów dla spa lar -
ni od pa dów. Po zy ska ne zle ce nia i ich w peł ni pro fe sjo nal ne re ali za cje, po -
zwo li ły nam zbu do wać i wciąż ugrun to wy wać w peł ni part ner skie re la cje

z ty mi po ten ta ta mi. Do kon trak tów, o któ rych mo wa na le żą: Pro jekt
„Ri ver si de”: naj więk sza spa lar nia śmie ci w An glii, do któ rej 85% od pa -
dów do star cza nych jest dro gą wod ną, zaś ca łe wy po sa że nie pro ce so we
znaj du je się w struk tu rze o wy mia rach 150 x 60 m (wy so kość 50 m). W jej
skład wcho dzą: 3 ko tły do spa la nia śmie ci – z 3 cią ga mi pio no wy mi (mon -

to wa ne w po je dyn czych scia nach) i ciąg po -
zio my (eva po ra tor, su per he ate ry i Eco) do -
star czo ne w mo du łach umiesz czo nych w ra -
mach trans por to wych (na każ dą li nię mo du -
ły le we i pra we). Moc ener ge tycz na 62 MW.
Pro jekt „Cle ve land”: ko cioł przy sto so wa -
ny do spa la nia śmie ci. Pro jekt „Ar dley”:
dwa ko tły 4 cią go we z 4 bie go wym rusz ta -
mi. Pro jekt „Car diff”: dwa ko tły 6 cią go we
z 3 bie go wy mi rusz ta mi fir my Mar tin, cię żar
do za mon to wa nia to 3000 ton. Za kres prac
Mo sto sta lu Pu ła wy we wszyst kich po wyż -
szych pro jek tach za wie ra oprócz prac mon -
ta żo wo -spa wal ni czych, tak że za pew nie nie
i skon fi gu ro wa nie wszyst kich dźwi gów ko -
niecz nych do mon ta żu wraz z opra co wa -

niem szcze gó ło wych pla nów mon ta żo wych.
Wiel ka Bry ta nia jest w chwi li obec nej jed nym z naj bar dziej obie cu ją cych

ryn ków je śli cho dzi o spa lar nie od pa dów, gdyż z po wo du ma łej ilo ści te go
ty pu in sta la cji i jed no cze śnie wcho dzą cych w ży cie re stryk cyj nych re gu la -
cji Unii Eu ro pej skiej do ty czą cych go spo dar ki od pa da mi, za ist nia ła tam ko -
niecz ność zbu do wa nia od po wied niej in fra struk tu ry. Po dob ny pro ces za -
cho dzi w tej chwi li tak że w Pol sce, kra ju jak na ra zie, prak tycz nie bez spa -
lar ni od pa dów – co mi mo, iż jest w na szej oce nie zbyt po wol nym pro ce sem
– sta no wi jed nak dla na szej fir my świet ną per spek ty wę na po ten cjal ne zle -
ce nia mon ta żo we tak że na ryn ku ro dzi mym, zwłasz cza w kon tek ście po sia -
da nych już na chwi lę obec ną przez Mo sto stal Pu la wy S.A. od po wied nich
re fe ren cji i co naj waż niej sze, do świad czeń.

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

tel. +48 81 473 12 40, +48 81 473 12 41, fax +48 81 473 12 44
www.mostostal-pulawy.com.pl; info@mostostal-pulawy.com.pl
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• W do ku men cie „Kie run ki pry wa ty za cji ma jąt ku Skar bu Pań -
stwa w 2012 r.” z grud nia 2011 r. od no śnie do sek to ra elek tro ener -
ge tycz ne go na pi sa no tyl ko, iż Dzia ła nia Mi ni stra Skar bu Pań stwa
re ali zo wa ne są zgod nie z przy ję tym przez Ra dę Mi ni strów „Pro gra -
mem dla elek tro ener ge ty ki” oraz „Po li ty ką ener ge tycz ną Pol ski
do 2030 ro ku”. Do ty czy to w szcze gól no ści ko rzyst nej pry wa ty za cji
pod mio tów sek to ra, pod ję cie dzia łań zmie rza ją cych do po pra wy
efek tyw no ści wy twa rza nia, prze sy ła nia i dys try bu cji ener gii elek -
trycz nej. Pla no wa ne pro jek ty pry wa ty za cyj ne uwzględ niać bę dą po -
trze by spół ek zwią za ne z po trze ba mi in we sty cyj ny mi pod mio tów.
Czy mo że Pan to uszcze gó ło wić: co to zna czy ko rzyst na pry wa ty za -
cja, ja kie dzia ła nia po pra wią efek tyw ność prze sy łu i dys try bu cji,
jak pry wa ty za cja bę dzie uwzględ niać po trze by in we sty cyj ne spół ek?

– Stra te gia dla te go sek to ra „Pro gram dla elek tro ener ge ty ki”, za -
kła da utwo rze nie czte rech du żych firm ener ge tycz nych. Z ko lei
w stra te gii „Po li ty ka ener ge tycz na Pol ski do 2030 r.” MSP, ja ko wła -
ści ciel prze wi du je, że naj więk sze Gru py, czy li Tau ron i PGE, zo sta -
ną pod kon tro lą Skar bu Pań stwa. Zgod nie z „Pla nem pry wa ty za cji
na la ta 2012–13” Ener ga i Enea zo sta ną sprze da ne. Wszyst kie po -
wsta łe gru py ener ge tycz ne prze kształ ca ją się we wnętrz nie i wdra ża -
ją wie lo let nie stra te gie roz wo ju. W ta ki spo sób bu du ją swo ją war tość
i opty ma li zu ją struk tu ry.

Ko rzyst na pry wa ty za cja, to do pro wa dze nie do kon ku ren cyj ne go
ryn ku, co mo że prze ło żyć się na ce nę hur to wą ener gii elek trycz nej.
To tak że speł nie nie na szych ocze ki wań stra te gicz nych oraz uzy ska -
nie od po wied niej wy ce ny, a co za tym idzie od po wied nich wpły wów
do bu dże tu. Pry wa ty za cja słu ży dal szej trans for ma cji pol skiej go spo -
dar ki, prze mia nom na ryn ku pol skiej elek tro ener ge ty ki.

Spół ki prze wi dzia ne do pry wa ty za cji mu szą po pra wić swo ją efek -
tyw ność, by nie od sta wać od in nych firm, za rów no pań stwo wych jak
i pry wat nych. A ile jest do zro bie nia, wi dać z po rów na nia licz by osób
za trud nio nych przy pro duk cji 1 MWh w Pol sce i w eu ro pej skich
kon cer nach ener ge tycz nych.
• Czy to do brze, że w jed nym rę ku, a do kład niej – w czte rech, są

wy twa rza nie i dys try bu cja ener gii?
– Kie dyś, ja ko ban kie ro wi, wy da wa ło mi się, że ry nek usług fi nan -

so wych w Pol sce jest na dłu gi czas „uło żo ny”. Po czym wy da rzy ła
się ka ta stro fa i oka za ło się, że in sty tu cje, o któ rych są dzo no, że są
bar dzo so lid ne i nie do ru sze nia, za czę ły mieć po waż ne pro ble my,
któ re do pro wa dzi ły do za wi ro wań na ryn ku. Po dob nie jest z ener ge -

ty ką. Ja kiś czas te mu są dzo no, że to sta bil ny, bo naj bez piecz niej szy
biz nes. Tym cza sem, w mi nio nym pół ro czu ce na ener gii gwał tow nie
spa dła. Pla no wa nie du żych pro jek tów in we sty cyj nych jest dziś trud -
ne, bo w sek to rze, któ ry jesz cze nie daw no uwa ża ny był za naj bez -
piecz niej szy, a z punk tu wi dze nia in we sto rów wręcz nud ny, po ja wi -
ły się no we czyn ni ki.

Uwa żam, że tzw. zin te gro wa ni ope ra to rzy, zaj mu ją cy się wy twa -
rza niem, dys try bu cją i sprze da żą de ta licz ną, two rzą łań cuch war to -
ści, któ ry uła twia pla no wa nie pro jek tów ta kich jak: mo der ni za cja
mo cy wy twór czych, czy bu do wa no wych. Le piej pla nu je się fi nan -
so wa nie in we sty cji w Gru pach Ka pi ta ło wych ma jąc przy cho dy z po -
szcze gól nych seg men tów dzia łal no ści. Dla te go in te gra cja pio no wa
spół ek jest słusz na. 
• Jak pan oce nia ostat nie 2 la ta pry wa ty za cji te go sek to ra?
– Od 2008 r. wpły wy z pry wa ty za cji wy nio sły 53 mld zł. Przy go -

to wa ny przez re sort skar bu „Plan pry wa ty za cji na la ta 2012–2013”
zo stał 27 mar ca 2012 r. przy ję ty przez Ra dę Mi ni strów. Za kła da on
dal sze zwięk sze nie udzia łu wła sno ści pry wat nej (obec ne ok. 80%
PKB) i ogra ni cze nie ro li pań stwa w go spo dar ce. Mie li śmy za pla no -
wa ne pew ne dzia ła nia, ale prze szko dą w ich re ali za cji by ło to, co
dzia ło się w Eu ro pie. Jesz cze w mar cu 2011 r. sprze da li śmy na war -
szaw skiej Gieł dzie Pa pie rów War to ścio wych in we sto rom z 16. kra -
jów na trzech kon ty nen tach 11,9% ak cji spół ki Tau ron Pol ska Ener -
gia war to ści bli sko 1,3 mld zł. Jed nak w kwiet niu 2011 r. Mi ni ster
Skar bu Pań stwa pod jął de cy zję o za mknię ciu pro ce su sprze da -
ży 51,51% ak cji Enea bez roz strzy gnię cia. Po zo sta ła ona spół ką gieł -
do wą, re ali zu ją cą wła sny pro gram in we sty cyj ny, w tym bu do wę no -
wych mo cy wy twór czych w Elek trow ni Ko zie ni ce. Za uwa ży li śmy,
że po tej pró bie pry wa ty za cji po ten cjal ni in we sto rzy stra te gicz ni
skon cen tro wa li się na wła snych ryn kach, od kła da jąc na ja kiś czas
pla ny eks pan sji, tak że na ry nek pol ski. Na przy kład Niem cy, któ rzy
za my ka ją elek trow nie ją dro we, mu szą się „prze gru po wać”. Moż na
po wie dzieć, że nasz ry nek na ja kiś czas się za mknął, choć za czy na -
my do strze gać pew ne za in te re so wa nie in we sto rów stra te gicz nych. 

Jed nak ma my na kon cie spo re suk ce sy. W 2012 r. za po nad
2,5 mld zł sprze da li śmy du ży (7%) pa kiet ak cji PGE (ma my jesz -
cze 61,88%). W po przed nim ro ku by ła to dru ga pod wzglę dem war -
to ści trans ak cja gieł do wa w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej (CEE),

Prywatyzacja energetyki
– Po zre ali zo wa niu za ło żeń „Pla nu pry wa ty za cji na
la ta 2008–2011” no wy „Plan” za kła da sprze daż 300
spół ek z 25 branż, m.in. z sek to ra ener ge tycz ne go.
279 jest w ge stii Mi ni stra Skar bu Pań stwa, któ ry łącz -
nie spra wu je nad zór wła ści ciel ski nad 296 spół ka mi,
po zo sta łe pod le ga ją Mi ni stro wi Obro ny Na ro do wej,
Mi ni stro wi Go spo dar ki oraz Mi ni stro wi Trans por tu,
Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej. Po nad 50%
spół ek prze zna czo nych do pry wa ty za cja sta no wią
pod mio ty z więk szo ścio wym udzia łem Skar bu Pań -
stwa. W 2012 r. z pry wa ty za cji do bu dże tu wpły nę ło
po nad 9 mld zł z za ło żo nych 10 mld zł. W tym ro ku pla -
nu je my uzy skać 5 mld zł – mó wi PA WEŁ TAM BOR SKI,
pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Skar bu Pań stwa,
w roz mo wie z Je rzym Bo ja no wi czem.

dokończenie na str. 6
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Ad res re dak cji:
00-950 War sza wa
ul. Kru cza 6/14
tel. (+48 22) 621-65-72,

621-35-29
fax (+48 22) 628-78-38

Ra da Pro gra mowa:
Janusz Lewandowski – prze wo dni czą cy
Ryszard Popowicz – wiceprzewodniczący
Mi ro sław Du da, Michał Klawe,
Sła wo mir Kry stek, Jerzy Mieczysław Łaskawiec
Andrzej Patrycy, Franciszek Pchełka

Re da gu je ze spół:
Re dak tor Na czel ny – Józef Kęp ka

Re kla my: „V I C O  2 0 0 0 ” Agencja Reklamowa
Monika Witkowicz, tel. kom. 0 501-092-304
tel./fax (+48 22) 304-98-35, e-mail: vico2000@post.pl

Opracowanie graficzne, komputerowe:
„FOTOSKŁAD” – Pracownia Poligraficzna
02-169 Warszawa, ul. Czardasza 16/18
tel./fax (+48 22) 868-78-30
e-mail: bkfot@ksiega.com.pl

Druk: Drukarnia LOTOS Sp. z o.o.

PRZEGLĄD ENERGETYCZNY
k w a r t a l n i k

Wy daw ca: IZBA GO SPO DAR CZA ENER GE TY KI I OCHRO NY ŚRO DO WI SKA

Biuro Izby
S ł a w o m i r  K r y s t e k

– dyrektor generalny

Ry s z a r d  P o p o w i c z
– zastępca dyrektora generalnego

Adres Biura Izby:
00-950 Warszawa

ul. Krucza 6/14 pok. 124

tel. (22) 621 65 72,

621 35 29

fax (22) 628 78 38

e-mail: sekretariat@igeos.pl

internet: www.igeos.pl
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    Wykonujemy diagnostykę  rurek kondensatorów metodą prądów wirowych
    Wykrywamy:
      ubytki  grubości  ściany na skutek erozj i ,  otarć,  wibracj i  i tp.
      perforacje
      wgniecenia
    Określamy położenie wad

    Czyścimy rurki w kondensatorach i  wymiennikach ciepła metodą przestrzel iwania 

    nabojami CONCO  i  metodą wiercenia Hydrodril l .  

    Zapewniamy poprawę próżni  w skraplaczu i  przedłużamy czas życia rurek
.

CONCO EAST Sp. z o.o. ul. Pięciolinii 6/27 | 02-784 Warszawa
tel.: +48 22 643 25 77 | fax: +48 22 641 63 13 | info@concoeast.pl | www.concoeast.pl 

Dotychczas przebadal iśmy 180 kondensatorów i  wymienników ciepła 

w kraju i  zagranicą.



a czwar ta w re gio nie EMEA. Wzię li w niej udział in we sto rzy kra jo -
wi oraz z Wielkiej Bry ta nii, Sin ga pu ru, USA, Nie miec, Hong Kon gu
i Szwaj ca rii. Uda ło się wresz cie prze ciąć „wę zeł gor dyj ski”, czy li za -
mknąć naj dłu żej trwa ją cy w kra jo wej ener ge ty ce pro ces pry wa ty za -
cji Ze spo łu Elek trow ni Pąt nów -Ada mów -Ko nin od po wia da ją ce go
za 8,5% ge ne ra cji. Spół ka, w któ rej Skarb Pań stwa i Elek trim mie li
przed za koń cze niem pry wa ty za cji po 50% udzia łów, jest te raz no to -
wa na na GPW.

Dzi siaj kon cen tru je my się na przy go to wa niu do de biu tu gieł do we -
go Ener gii SA. Przy po mnę, że w czerw cu 2012 r. zo sta ła roz wią za -
na umo wa z wrze śnia 2010 r. do ty czą ca sprze da ży pa kie tu 84,19%
ak cji tej spół ki. Chcie li by śmy, by w tym ro ku spół ka we szła na GPW
i nie ba wem po dej mie my de cy zję do ty czą cą skła du kon sor cjum do -
rad ców. Skarb Pań stwa za trzy ma pa kiet kon tro l ny, któ ry póź niej po -
zwo li na wy bra nie dal sze go spo so bu je go zby cia: po przez gieł dę czy
sprze daż stra te gicz ne mu in we sto ro wi. Tak jak w każ dym du żym pro -
ce sie pry wa ty za cji re ali zo wa nym za po śred nic twem GPW, li czy my
na za in te re so wa nie in dy wi du al nych in we sto rów.

Pra cu je my nad ure gu lo wa niem kwe stii praw nych zwią za nych
z pry wa ty za cją Ze spo łu Elek trow ni Wod nych Nie dzi ca S.A.
W kwiet niu 2011 r. ogło si li śmy za pro sze nie do ne go cja cji w spra wie
na by cia bli sko 2,3 mln ak cji imien nych o war to ści no mi nal nej 100 zł
każ da, sta no wią cych 100% ka pi ta łu za kła do we go tej spół ki. Mi ni ster
Skar bu Pań stwa do pu ścił do ne go cja cji kil ku in we sto rów. 30 ma -
ja 2012 r. z Ener go -Pro i jej spół ką za leż ną Cam bert In ve st ment Sp.
z o.o. zo sta ła za war ta umo wa przed wstęp na, a pod pi sa nie osta tecz -
nej za pla no wa no na I pół ro cze 2013 r. Jed nak przed wstęp na umo wa
wy ga sła i na po cząt ku stycz nia br. pro ces pry wa ty za cji zo stał za -
mknię ty bez roz strzy gnię cia.

Pla nu je my tak że wyjść z ak cjo na ria tu tzw. resz tó wek, ta kich jak:
Wo je wódz kie Przed się bior stwo Ener ge ty ki Ciepl nej w Le gni cy S.A.,
w któ rym ma my 0,2% ak cji, Za kład Pro duk cyj no -Re mon to wy Ener -
ge ty ki „Je dli cze” Sp. z o.o. (0,44%), Elek trim -Me ga dex S.A. (1,1%)
czy „Elek tro cie płow nia An dry chów” Sp. z o.o. (1,92%).
• Czy nie są dzi pan, że to przy glą da nie się in we sto rów stra te gicz -

nych mo że być efek tem dzia ła nia mi ni strów go spo dar ki i śro do wi -
ska oraz Ko mi sji Eu ro pej skiej. Bo in we sto rzy mo gą cze kać na osta -
tecz ny kształt tzw. trój pa ku ener ge tycz ne go, w tym usta wy o OZE,
a tak że czy UE uda się na rzu cić zre du ko wa nie do 2050 r. o 80%
emi sji CO2, gdy na sza ener ge ty ka w 90% ko rzy sta z wę gla?

– Oczy wi ście, że te kwe stie ma ją wpływ tak że na na sze spół ki
ener ge tycz ne, któ re mu szą wie dzieć czy i co war to bu do wać. Bo każ -
dy in we stor mu si stwo rzyć swój mo del fi nan so wy i oce nić, m.in. czy
ta in we sty cja jest ry zy kow na i efek tyw na. Nie wia do mych, okre śla ją -
cych re gu ły gry na tym ryn ku, po win no być jak naj mniej.
• A czy sek tor ener ge tycz ny mu si być w rę kach pol skich?
– To do bre py ta nie, w Eu ro pie ma my spo ro przy kła dów pań stwo -

wych firm ener ge tycz nych. Z dru giej stro ny np. w Wiel kiej Bry ta nii
ge ne ra cja i dys try bu cja znaj du je się w pry wat nych rę kach. Moż li we
jest roz wią za nie, w któ rym pro fe sjo nal ny, spraw ny nad zór nad sek -
to rem ener ge tycz nym, ta ka kon tro la ad mi ni stra cyj na, za pew nia je go
bez pie czeń stwo, ro zu mia ne, ja ko cią głość do staw ener gii. 

W zmie nia ją cym się świe cie mu si my dbać o roz wój i dy wer sy fi -
ka cję pol skiej ge ne ra cji w tym o źró dła po zy ski wa nia su row ców
ener ge tycz nych. Dla te go są dzę, że z punk tu wi dze nia stra te gicz ne go,
wła sność pol ska jest istot na.
• Ale czy jest to moż li we, bo po pew nym cza sie mo że się oka zać,

że „wła ści cie la mi” Ener gii nie są mi lio ny Po la ków, ale za gra nicz -
ny kon cern?

– Po to jest ry nek gieł do wy, by ten trans fer wła sno ści od by wał się
w mia rę płyn nie. W przy pad ku tzw. spół ek klu czo wych, Skarb Pań -
stwa mo że za cho wać tzw. kon tro lę wła ści ciel ską, co nie wy klu cza
ich obec no ści na gieł dzie. Za le ży nam, by by ły na niej no to wa ne,
gdyż to ozna cza trans pa rent ność i pro fe sjo nal ny za rząd. To pod da nie
się co dzien nej oce nie ryn ku. W więk szo ści sta tu tów klu czo wych
spół ek są za pi sy za bez pie cza ją ce in te res Skar bu Pań stwa. 
• Skąd ta kie za an ga żo wa nie re sor tu w po szu ki wa nia ga zu łup -

ko we go, cze go do wo dem jest pod pi sa nie 4 lip ca 2012 r. po ro zu mie -
nia o współ pra cy PGNiG, ENEA, KGHM Pol ska Miedź, PGE
i TAU RON Pol ska Ener gia, któ re mu pa tro no wał mi ni ster Bu dza -
now ski?

– Za rzą dy tych spół ek uzna ły, że ta współ pra ca – ma ją ca istot ny
wpływ na dy wer sy fi ka cję do staw ener gii – nie jest wbrew ich in te re -
som, bo ina czej nie przy stą pi ły by do po ro zu mie nia. Otwar ta jest
kwe stia udzia łu każ dej ze spół ek w fi nan so wa niu te go przed się wzię -
cia. Z dru giej stro ny, we wstęp nej fa zie pro jek tu (po szu ki wa nia,
prób ne od wier ty, sza co wa nie wiel ko ści zło ża) ta ka współ pra ca jest
ko rzyst na, bo kosz ty ewen tu al ne go ry zy ka roz kła da ją się na wię cej
pod mio tów. Po za tym po szu ki wa nie, a na stęp nie eks plo ato wa nie ga -
zu łup ko we go, jest w in te re sie tych spół ek, bo np. ener gia jest jed -
nym z istot nych kosz tów dzia łal no ści KGHM Pol ska Miedź, któ ry
roz ma wia ze spół ka mi ener ge tycz ny mi o utwo rze niu jo int -ven tu re
i wy bu do wa niu elek trow ni.
• PGE de kla ru je, że nie mo że jed no cze śnie szu kać ga zu i bu do -

wać elek trow ni ato mo wej.
– Oba pro jek ty są na wstęp nym eta pie za awan so wa nia i po zo sta ją

prio ry te tem dla pol skie go rzą du. 
• … już są 2 la ta opóź nie nia!
– Bu do wa elek trow ni ją dro wej jest pro ce sem skom pli ko wa nym

i kosz tow nym, a przez to dłu go trwa łym. Rok 2020 uję ty w Pro jek cie
Pro gra mu Pol skiej Ener ge ty ki Ją dro wej był ter mi nem orien ta cyj -
nym, za ło żo nym na wstęp nym eta pie prac nad pro gra mem. Peł no -
moc nik rzą du ds. ener ge ty ki ją dro wej Han na Tro ja now ska już
w sierp niu 2010 r. in for mo wa ła o ko niecz no ści ak tu ali za cji har mo -
no gra mu w za kre sie ter mi nu od da nia pierw sze go blo ku elek trow ni
ją dro wej do eks plo ata cji. 
• Wspie ra niu ren tow nych pro jek tów do ty czą cych m.in. in fra -

struk tu ry ener ge tycz nej (dys try bu cja i wy twa rza nie) i ga zo wej (sieć
prze sy ło wa, wy do by cie i ma ga zy ny) i za go spo da ro wa nia złóż wę glo -
wo do ro wych (w tym ga zu z łup ków) ma słu żyć ogło szo ny w ub. ro -
ku przez pre mie ra Do nal da Tu ska pro gram „In we sty cje Pol skie”.

– La da mo ment pro gram bę dzie go to wy ope ra cyj nie do dzia ła nia
i środ ki z nie go bę dą mo gły też być uży te mię dzy in ny mi w fi nan so -
wa niu du żych in we sty cji ener ge tycz nych. Za le ży nam na sze ro kim
in for mo wa niu o tym pro gra mie, więc umó wi li śmy się ze Sła wo mi -
rem Kryst kiem, Dy rek to rem Ge ne ral nym Izby Go spo dar czej Ener -
ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska i w kwiet niu zor ga ni zowaliśmy kon fe -
ren cję, na któ rej wy słu cha liśmy gło su bran ży, a tak że po in for -
mowalilśmy, na co mo że li czyć.
• Mi ni ster stwo SP peł ni nad zór wła ści ciel ski nad spół ka mi elek -

tro ener ge tycz ny mi, ale… za bez pie czeń stwo ener ge tycz ne pań stwa
od po wia da Mi ni ster stwo Go spo dar ki, a za nie zwy kle istot ny dla
pol skiej elek tro ener ge ty ki Pa kiet Ener ge tycz no -Kli ma tycz ny – Mi -
ni ster stwo Śro do wi ska. Czy w ta kiej kon fi gu ra cji moż na pra co wać,
coś pla no wać? 

– Wszy scy trzej mi ni stro wie są człon ka mi te go sa me go rzą du, co
po zwa la na ko or dy na cję dzia łań. Gdy by in te re su ją ce nas spół ki by ły
w ge stii Mi ni ster stwa Go spo dar ki to by ły by one zjed no cze niem prze -
my słu ener ge tycz ne go. I z jed nej stro ny, usta la ło by za sa dy funk cjo no -
wa nia te go ryn ku, a z dru giej – od po wia da ło wła ści ciel sko. Dla te go
roz dzie la my kwe stie re gu la cyj ne od wła sno ścio wych. Zwłasz cza, że
w Pol sce dzia ła ją też pod mio ty ści śle pry wat ne. Po za tym, wszyst kie
re sor ty dą żą do wspól ne go ce lu, ja kim jest za pew nie nie bez pie czeń -
stwa ener ge tycz ne go kra ju. Nie ma tu mo wy o ry wa li za cji. 
• Dzię ku ję za roz mo wę.

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

dokończenie ze str. 3
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• Ja ki jest obec nie w Re pu bli ce Cze skiej
mix ener ge tycz ny?

– W 2012 r. pro duk cja ener gii elek trycz -
nej w Re pu bli ce Cze skiej wy nio sła 87,6
TWh. Choć obec nie tyl ko 60% ener gii
elek trycz nej pro du ku je się z wę gla, to jed -
nak na si eu ro de pu to wa ni bro nią go
w Bruk se li. Są ca łe ga łę zie prze my słu
i miej sco wo ści, któ re są cał ko wi cie uza leż -
nio ne od wę gla, bo np. 100% miesz kań jest
ogrze wa nych cie płem wy twa rza nym w ko -
ge ne ra cji. A w pla nach rzą du do 2040 r. jest
wspie ra nie bu do wy ma łych jed no stek ko -
ge ne ra cyj nych oraz de cen tra li za cja pro -
duk cji ener gii i cie pła z wę gla. Dla te go ta -
kie spoj rze nie mi kro na struk tu rę na sze go
prze my słu i je go po wią za nie z ener ge ty ką
jest waż niej sze, niż by to wy ni ka ło ze sta -
ty sty ki. Ozna cza to rów nież, że zmia ny
szyb ko nie na stą pią.

Ma my dwie elek trow nie ją dro we wy bu -
do wa ne na po łu dniu kra ju, w po bli żu gra -
ni cy z Au strią: w Du ko va nach i Te me li nie,
któ re do star cza ją ok. 32% ener gii elek -
trycz nej. W li sto pa dzie ub.r. rząd Pe tra
Nečasa ogło sił plan bu do wy no wych re ak -
to rów: dwóch blo ków w Te me li nie, prze -
dłu że nie okre su użyt ko wa nia elek trow ni
ją dro wej w Du ko va nach oraz do koń cze nie
bu do wy pią te go blo ku tej elek trow ni, co
zwięk szy udział ener gii ją dro wej do po -
nad 50%. Pla no wa ne in we sty cje już stwa -
rza ją pro ble my. Obie elek trow nie le żą
w po bli żu gra ni cy z Au strią, któ ra za po -
wie dzia ła, że uczy ni wszyst ko, by po -
wstrzy mać roz bu do wę elek trow ni w Te me -
li nie. Z dru giej stro ny, ČEZ za mie rza in we -
sty cje sfi nan so wać kre dy ta mi ban ko wy mi.
Ale ban ki do ma ga ją się gwa ran cji rzą do -
wych, co by wy ma ga ło od gór ne go na rzu -
ce nia ce ny ener gii.
• Ja kie jest na sta wie nie Cze chów do

ener ge ty ki ją dro wej?
– W la tach 90. ub. wie ku od by ły się go -

rą ce dys ku sje nad „te me liń skim szkie le -
tem” (cze skim Żar now cem), kie dy to rząd
po sta no wił wzno wić wstrzy ma ną bu do wę.
Bo ta elek trow nia ją dro wa by ła pro jek tem
cze cho sło wac kim (na Sło wa cji jest elek -

trow nia ją dro wa Mo cho vce). Mia ły też
miej sce lo kal ne i mię dzy na ro do we pro te sty
prze ciw ko bu do wie elek trow ni. Jed nak
gdy w 1994 r. prze pro wa dzo no ba da nia
opi nii pu blicz nej, to 68% an kie to wa nych
Cze chów by ło za ener ge ty ką ją dro wą, ale
w son da żu prze pro wa dzo nym w 1999 r.
już 53% by ło prze ciw. We wrze śniu i paź -
dzier ni ku 2000 r., au striac cy prze ciw ni cy
elek trow ni ją dro wej Te melín za blo ko wa li
na pe wien czas wszyst kie 26 przej ść gra -
nicz nych mię dzy Au strią a Cze cha mi. Dziś
na sze spo łe czeń stwo jest jed nym z naj bar -
dziej pro ją dro wych w Eu ro pie.

Do dam, że ma my wy kształ co nych in ży -
nie rów, ab sol wen tów Wy dzia łu Na uk Ją -
dro wych i In ży nie rii Fi zycz nej Cze skie go
Uni wer sy te tu Tech nicz ne go w Pra dze, Ją -
dro wy In sty tut Ba daw czy w Řež pod Pra gą
i za kła dy Ško da JS, któ re w 2005 r. pod pi -
sa ły umo wy na do sta wę ele men tów we -
wnętrz nych dla re ak to ra EPR w elek trow ni
ją dro wej Ol ki lu oto w Fin lan dii.
• A ener ge ty ka od na wial na?
– Od na wial ne źró dła ener gii ma ją 8,03%

udział w ener ge tycz nym mik sie. To po -
nad 20 hy dro elek trow ni na We łta wie i in -
nych rze kach, m.in. Ła bie. Ale po ten cjał
roz wo ju jest prak tycz nie ze ro wy, choć
w ostat nich la tach po wsta wa ły ma łe, lo kal -
ne elek trow nie wod ne. Naj więk szą hy dro -
elek trow nią jest Or lik (364 MW), nie mniej
z „wo dy” ma my 2,96 TWh ener gii.

Je śli cho dzi o far my wia tro we, to ich
efek tyw ność jest po ni żej 20%, a wy twa rza -
ją 0,42 TWh ener gii. Naj więk szy mi (2 MW)
są No vỳ Hrádek, Ja nov i Věžni ce, ale obec -
nie nie prze wi du je się bu do wy no wych.
• Dla cze go?
– Bo naj lep szą dla nich lo ka li za cją są te -

re ny przy gra ni cy z Niem ca mi i Pol ską, ale
są to ob sza ry chro nio ne, jak np. Na ro do wy
Park Kar ko no sze czy par ki kra jo bra zo we.
Po za tym elek trow nie wia tro we (zwłasz cza
w Niem czech) i sło necz ne stwa rza ją pro -
ble my dla ope ra to ra sys te mu elek tro ener -
ge tycz ne go, któ rym jest na le żą cy w 100%
do pań stwa ČEPS a.s., pod le gły Mi ni ster -
stwu Prze my słu i Han dlu. 30 stycz nia br.

ope ra to rzy sys te mów prze sy ło wych
Czech, Pol ski, Sło wa cji i Wę gier przed sta -
wi li wspól ny ra port ana li zu ją cy zja wi sko
prze pły wów nie pla no wych w sys te mach
elek tro ener ge tycz nych Eu ro py Środ ko wo -
-Wschod niej. Z prze pro wa dzo nej ana li zy
wy ni ka, że han dlo wa wy mia na trans gra -
nicz na po mię dzy Niem ca mi i Au strią, re -
ali zo wa na w ra mach wspól ne go ob sza ru
ryn ko we go DE -AT, po wo du je zna czą ce
rze czy wi ste prze pły wy mo cy, któ re sta no -

Energetyczne partnerstwo
– Pol sko -cze ska współ pra ca w sze ro ko po ję tym sek to rze ener ge tycz nym

(prąd, gaz, ro pa) wy ni ka ze wspól no ty in te re sów, acz kol wiek na pierw szy

rzut oka mo gło by się wy da wać, że po nie waż Pol ska ma do stęp do mo rza i bu -

du je ga zo port LNG, a Cze chy ma ją ener ge ty kę ją dro wa, to jej nie bę dzie. Ale

oba pań stwa z suk ce sem prze cho dzą trans for ma cję, ma ją roz wi nię ty prze -

mysł i to sa mo spoj rze nie na ro lę ener gii w go spo dar ce – mó wi Je go Eks ce -
len cja JAN SECH TER, Am ba sa dor Re pu bli ki Cze skiej w Pol sce, w roz mo wie
z Je rzym Bo ja no wi czem.

JAN SECH TER (ur. 18.09.1968 r. w Pra dze),
od 2008 r. am ba sa dor Re pu bli ki Cze skiej
w Pol sce, jest ab sol wen tem Wy dzia łu Eko no -
micz ne go Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Pra dze
(1992) i uczest ni kiem po by tów stu dyj nych
w Niem czech i Szwaj ca rii. W la tach 1992–95
pra co wał w De par ta men cie ds. Ro da ków
i Sto sun ków Kul tu ral nych Mi ni ster stwa
Spraw Za gra nicz nych Re pu bli ki Cze skiej
(RCz), a na stęp nie był se kre ta rzem ds. Pra sy,
Kul tu ry i Po li ty ki fi lii Am ba sa dy RCz w Niem -
czech z sie dzi bą w Ber li nie (1995–2000), sze -
fem Dzia łu Spraw Prze kro jo wych De par ta -
men tu Kra jów Eu ro py Środ ko wej i ko or dy na -
to rem Mi ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych
RCz ds. Od szko do wa nia z Cza sów II Woj ny
Świa to wej (2000–2002), za stęp cą am ba sa -
do ra RCz w Niem czech, Rad ca Mi ni ster
(2002–2007) i se kre ta rzem wy ko naw czym
Mię dzy na ro do we go Ko mi te tu ds. Pa mię ci,
Ba dań i Edu ka cji o Ho lo kau ście (2007–2008).
W zwią za nych z dy plo ma cją or ga ni za cjach
był: wy ko naw czym wi ce prze wod ni czą cym
Za rzą du Cze skiej Ra dy ds. Ofiar Na zi zmu
i człon kiem Za rzą du Fun da cji ds. Ofiar Ho lo -
kau stu (2000–2002), przed sta wi cie lem Re -
pu bli ki Cze skiej w Ku ra to rium Fun da cji „Pa -
mięć, Od po wie dzial ność i Przy szłość”
(2000–2007) i człon kiem ra dy nad zor czej
Cze sko -Nie miec kie go Fun du szu Przy szło ści
(2001–2007). Wła da nie miec kim, ro syj skim,
an giel skim i pol skim. Żo na Mi cha ela, syn Da -
niel (ur. 2001) i cór ka Ne la (ur. 2004).
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wią istot ny pro blem dla pra wi dło we go
funk cjo no wa nia sys te mów prze sy ło wych
Pol ski i Czech. Dla te go ČEPS i PSE Ope -
ra tor pla nu ją in sta la cję prze suw ni ków fa -
zo wych na gra ni cach z Niem ca mi. A do
cza su ich in sta la cji obaj ope ra to rzy bę dą
pro wa dzić dzia ła nia bez in we sty cyj ne, we
współ pra cy z nie miec kim ope ra to rem
50Hertz. Chce my się z Niem ca mi do ga dać,
by sa mi re gu lo wa li prze pły wy.

Re zer wy w OZE ma my w bio ma sie
i w spa la niu od pa dów. 

Po wtó rzę to, co po wie dzia łem 26 li sto -
pa da 2012 r. w Sej mie RP pod czas de ba ty
na te mat przy go to wy wa ne go pro jek tu usta -
wy o od na wial nych źró dłach ener gii w Pol -
sce. Otóż od na wial ne źró dła ener gii są czę -
ścią sys te mu ener ge tycz ne go i po win ny
dzia łać na rzecz za cho wa nia sta bil no ści
sys te mu – in we sty cyj nej i fi nan so wej.
Okres funk cjo no wa nia więk szo ści źró deł
to kil ka dzie się cio le ci, a na sta wio ne na po -
cząt ku pa ra me try bar dzo trud no póź niej
zmie niać. Krót ko okre so we czy tym cza so -
we roz wią za nia nie są wła ści we. W przy -
pad ku zie lo nych cer ty fi ka tów mu si ist nieć
prze wi dy wal ność dla in we sto rów i moż li -
wo ści fi nan so wa nia ich pro jek tów.

Ce lem po win no być osią gnię cie od po -
wied nie go udzia łu OZE w koń co wym zu -
ży ciu ener gii przy mi ni mal nych kosz tach,
ogra ni cze nie wzro stu ce ny ener gii elek -
trycz nej i nie wy pie ra nie z go spo dar ki kla -
sycz nych źró deł ener gii z po wo dów ide -
olo gicz nych. Kosz ty wspie ra nia OZE
w Re pu bli ce Cze skiej pod wyż sza ją ce nę 1
MWh ener gii elek trycz nej o ok. 25 eu ro,
a już dziś jest ona jed ną z naj wyż szych
w Eu ro pie. Wspar cie od na wial nych źró deł
ener gii na jed ne go oby wa te la jest w Re pu -
bli ce Cze skiej na jed nym z naj wyż szych
po zio mów na świe cie. 

Nie ste ty, nie zbyt for tun nie zo sta ła sfor -
mu ło wa na usta wa o wspar ciu elek trow ni
fo to wol ta icz nych, któ re wy twa rza ją 2,5%
ener gii elek trycz nej. W wol no ryn ko wej
go spo dar ce za gwa ran to wa nie w usta wie
– na pod sta wie wstęp nych kosz tów in sta la -
cji – ren tow no ści in we sty cji po 15 la tach,
a więc pro wa dze nia biz ne su bez ry zy ka,
uwa żam za uni kal ne!

Do ta cje na ty le znie kształ ci ły ry nek,
że sta li śmy się so lar nym mo car stwem.
W usta wie nie ma ani sło wa o ko rek cie,
więc spa dek cen im por to wa nych ogniw fo -
to wol ta icz nych wy wo łał bo om w bu do wie
elek trow ni sło necz nych w Re pu bli ce Cze -
skiej. I trze ba by ło za po mo cą in nych ustaw
za trzy mać roz wój tej bran ży. Wpro wa dzi li -
śmy po da tek sło necz ny, na ra zie waż ny
do 2013 r., a cze ski Ener ge tycz ny Urząd
Re gu la cyj ny (ERÚ) pra cu je nad wstrzy ma -
niem wspar cia fi nan so we go dla no wych
od na wial nych źró deł, któ re za czną dzia łać
od 2014 r. Na przy szłość roz wa ża my wpro -
wa dze nie li mi tów udzia łów po szcze gól -

nych źró deł OZE i ich ści słe li cen cjo no -
wa nie.

W elek trow nie so lar ne za in we sto wa ły
naj róż niej sze za gra nicz ne fun du sze i oczy -
wi ście kon cern ener ge tycz ny ČEZ, któ ry
ogni wa fo to wol ta icz ne za mon to wał w 13
miej sco wo ściach. Po wsta ły też ol brzy mie
par ki: naj więk szy, o mo cy 38,3 MW, jest
w Ral sku 65 km od Pra gi.
• Ja kie jest zda nie rzą du do ty czą ce pro -

po zy cji Ko mi sji Eu ro pej skiej dal sze go
ogra ni cze nia emi sji CO2 (o 80% w 2050 r.)?

– Ab so lut nie się z nią nie zga dza my. To
utra ta kon ku ren cyj no ści, bo w Re pu bli ce
Cze skiej prze mysł ma 30% udział w PKB,
wię cej niż w in nych kra jach. Kon ku ren ci
ata ku ją nas z róż nych kie run ków, więc ce -
na ener gii, jej do stęp ność i sta bil ność do -
staw są bar dzo istot ne dla prze my słu. Tak -
że dla in we sto rów za gra nicz nych, m.in.
pro du cen tów sa mo cho dów. Dla te go te raz
two rzy my z Pol ską tan dem an ty bac klo -
adin go wy. Nie zga dza my się na gra nie pod -
wyż ka mi ce ny upraw nień do emi sji, bo to
pod nie sie ce ny ener gii.
• Jak pan oce nia cze sko -pol ską współ -

pra cę w za kre sie ener ge ty ki?
– Do ener ge ty ki do łą czył bym jesz cze gaz

i ro pę. To czo ne od 20 lat dys ku sje o eu ro -
pej skich sie ciach prze sy ło wych i dy wer sy -
fi ka cji źró deł ener gii do pro wa dzi ły do ta -
kiej na tu ral nej współ pra cy pol sko -cze skiej.
Kry zys ga zo wy spo wo do wa ny kon flik ta mi
mię dzy ro syj ski mi i ukra iń ski mi spół ka mi
w stycz niu 2009 r. stał się istot nym te stem
na szej świet nej współ pra cy z Pol ską.

Zbież ność in te re sów wy ni ka z te go, że
my śmy prze mysł ra fi ne ryj ny sprze da li
PKN Or len, a du żą część prze my słu che -
micz ne go fir mie Che micz ne Dwo ry SA
(w 2007 r. na by ła 100% ak cji cze skiej fir -
my Kau cuk a.s. i zmie ni ła na zwę na Syn -
thos SA). W ostat nich la tach waż ną kwe -
stią jest bu do wa w Cze chach ko lej nych

po łą czeń ga zo wych Pół noc–Po łu dnie.
Zwłasz cza, że li czy my na „pol skie” LNG
i gaz łup ko wy.

Przy po mnę, że 14 wrze śnia 2011 r.
w pol skim Cie szy nie oraz w cze skiej miej -
sco wo ści Cho te buz od by ło się uro czy ste
otwar cie po łą cze nia ga zo we go po mię dzy
Pol ską a Cze cha mi z udzia łem Pre mie ra
Re pu bli ki Cze skiej, Pe tra Ne cza sa i Pre -
mie ra Rze czy po spo li tej Pol skiej, Do nal da
Tu ska. Ga zo ciąg Pol ska–Cze chy jest
wspól nym pro jek tem pol skie go Ope ra to ra
Ga zo cią gów Prze sy ło wych Gaz -Sys tem
SA i cze skie go ope ra to ra sys te mu prze sy -
ło we go NE T4GAS s.r.o., na le żą ce go do te -
go ro ku do gru py RWE. Współ fi nan so wa -
ny przez Wspól no tę Eu ro pej ską in ter ko -
nek tor Pol ska -Cze chy po zwo li po cząt ko -
wo na uru cho mie nie im por tu ga zu z no we -
go punk tu wej ścia do pol skie go sys te mu
w ilo ści ok. 0,5 mld m3 rocz nie.

Ten łącz nik ma jed nak za ma łą prze pu -
sto wość, a prze cież po wy bu do wa niu ter -
mi na lu w Świ no uj ściu am bi cją Pol ski jest
eks port ga zu skro plo ne go do ca łej Eu ro py.
Dla te go obec nie spół ki usta la ją za kres prac
nie zbęd nych do zwięk sza nia w ko lej nych
la tach prze pu sto wo ści do ok. 2,5 mld m3/rok
i za pew nie nia prze pły wu dwu kie run ko -
we go, co wy ma gać bę dzie dzia łań mo der -
ni za cyj nych sys te mów prze sy ło wych
w Pol sce i w Cze chach. NE T4GAS s.r.o.
chce też bu do wać po łą cze nie z au striac kim
mia stem Baum gar ten an der March, w któ -
rym znaj du je się je den z naj więk szych eu -
ro pej skich wę złów roz dziel czych ga zu
ziem ne go i za koń czy się za chod nia część
ga zo cią gu Na buc co. Li czy my, że efek tem
tej in we sty cji i li be ra li za cji ryn ku bę dzie
ob niż ka cen ga zu. 

Je ste śmy są sia da mi, ma my po dob ne
spoj rze nie na świat i nie po win ni śmy się
bać wspól nych in we sty cji. Dla te go po obu
stro nach gra ni cy do pu ść my do udzia łu
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w pry wa ty za cji sek to ra elek tro ener ge tycz -
ne go za gra nicz ne spół ki. Zwłasz cza te,
któ re są w po bli żu, i z któ ry mi moż na się
ła two do ga dać.

Przy oka zji chciał bym wspo mnieć o bar -
dzo do brej współ pra cy z Woj cie chem Kuś -
pi kiem, pre ze sem Za rzą du Gru py PTWP
SA, któ ra or ga ni zu je Eu ro pej ski Kon gres
Go spo dar czy w Ka to wi cach. W 2012 r.
uczest ni czy li śmy w pa ne lu ener ge tycz nym
do ty czą cym ener ge ty ki ją dro wej i szans
dla pol skie go i cze skie go prze my słu.
W tym ro ku bę dzie my roz ma wiać o prze -
pły wach nie pla no wych i współ pra cy PSE
Ope ra tor i NE T4GAS s.r.o.
• Czy Boh da na Horáčková, pre zes CEZ

Pol ska Sp. z o.o., ma po wo dy do na rze ka -
nia?

– No to wa ny na gieł dzie w Pra dze ČEZ,
a.s., a od paź dzier ni ka 2006 r. tak że na
Gieł dzie Pa pie rów War to ścio wych w War -
sza wie, któ re go więk szo ścio wym udzia -
łow cem (67,6%) jest Skarb Pań stwa, jest
naj więk szym pro du cen tem ener gii w Re -
pu bli ce Cze skiej. Po wstał w 1992 r., a od
2003 r., po po łą cze niu z pię cio ma przed się -
bior stwa mi zaj mu ją cy mi się dys try bu cją
ener gii, two rzy gru pę ka pi ta ło wą ČEZ, za -
li cza ją ca się do pierw szej dzie siąt ki naj -
więk szych firm bran ży ener ge tycz nej
w Eu ro pie. Dal sze roz sze rze nie dzia łal no -
ści sta ło się moż li we dzię ki akwi zy cjom
m.in. w Buł ga rii, Ru mu nii i Pol sce.

ČEZ Pol ska sp. z o.o., któ rej ČEZ, a.s.
jest 100% wła ści cie lem, po wsta ła w 2006 r.
i w tym sa mym ro ku ku pi ła EC Cho rzów
EL CHO, a w 2008 r., za 92,6 mln zł, Elek -
trow nię Ska wi na. W 2009 r. ČEZ, a.s.
uczest ni czył w ne go cja cjach w spra wie na -
by cia ak cji spół ek EC Za brze SA i ZEC
By tom SA, w 2010 r. zo stał do pusz czo ny
do ko lej ne go eta pu pry wa ty za cji (pro ce su
„due di li gen ce”) spół ki Ener ga SA. Nie ste -
ty, nie prze bił kon ku ren tów. Z ko lei
1.04.2011 r. Mi ni ster Skar bu Pań stwa pod -
jął de cy zję o za mknię ciu bez roz strzy gnię -

cia pro ce su sprze da ży 51% ak cji Enei S.A.,
w któ rym ČEZ, a.s. tak że uczest ni czył.
30.05.2012 r., po trwa ją cych po nad pół ro -
ku ne go cja cjach, Mi ni ster stwo Skar bu
Pań stwa za war ło z Ener go -Pro a.s. oraz jej
spół ką za leż ną Cam bert In ve st ments
Sp. z o.o. przed wstęp ną umo wę sprze da ży
za 225,8 mln zł ak cji Ze spo łu Elek trow ni
Wod nych Nie dzi ca SA. Ale 4 stycz nia br.
MSP po in for mo wa ło o za mknię ciu pro ce su
bez roz strzy gnię cia.

Każ dy in we stor chce, by w re gu lo wa nej
sfe rze, ja ką jest ener ge ty ka, by ło jak naj le -
piej. W sierp niu 2009 r. po wsta ła spół ka
– ČEZ No wa Ska wi na SA, któ rej za da niem
jest wy bu do wa nie na te re nie przy le głym
do Elek trow ni Ska wi na no wej elek trow ni
ga zo wo -pa ro wej.

Wiem, że ČEZ in we sty cje w Pol sce za li -
cza do naj lep szych ze wszyst kich za gra -
nicz nych. I chce się da lej roz wi jać. Przede
wszyst kim w ener ge ty ce wia tro wej – w lu -
tym 2012 r. ČEZ Po land Di stri bu tion B.V.
od ku pił 67% udzia łu w spół ce Eco -Wind
Con struc tion SA, czo ło wym pol skim de -
we lo pe rze par ków wia tro wych (700 MW)
i chce być part ne rem dla pol skie go rzą du
w dys ku sji o ener ge ty ce ją dro wej, po móc
we współ pra cy.

Do dam, że w 2010 r. cze ski kon cern
ener ge tycz ny Ener ge tický a průmy slový
hol ding (EPH) oraz pra cow ni cy ku pi li
od Kom pa nii Wę glo wej za nie speł na 100
mln zł za mknię tą ko pal nię wę gla ka mien -
ne go PGE Si le sia w Cze cho wi cach -Dzie -
dzi cach z za so ba mi bi lan so wy mi prze kra -
cza ją cy mi 500 mln ton wę gla ni sko siar ko -
we go. Pod wzglę dem eko no micz nym ta in -
we sty cja by ła ewe ne men tem. Po cząt ko wo
by ły pro ble my, po now ne otwar cie raz za -
mknię tej ko pal ni nie na le ży z pew no ścią
do pro jek tów stan dar do wych. By łem w tej
ko pal ni trzy krot nie i prze ko na łem się o jej
pe spek ty wach. W re la cjach pol ski -cze -
skich wy two rzy ła się do bra at mos fe ra,
znacz nie po pra wi ły się wa run ki bez pie -

czeń stwa. Za trud nio no na wet i nie miec -
kich in ży nie rów, i spół ka dy na micz nie się
roz wi ja. Wę giel sprze da je w Pol sce, Cze -
chach i w in nych kra jach.

Wspo mnia na Ener go -Pro a.s. po wsta ła
w 1994 r. w Svi ta vach. Za czę ła od bu do wy
elek trow ni wod nych na po to kach, a dziś
ma 47 hy dro elek trow ni o łącz nej mo cy po -
nad 860 MW w Cze chach, Buł ga rii, Gru zji,
Ar me nii i Tur cji. Spół ka my śli o bu do wie
ma łych elek trow ni wod nych na rze kach
Pod kar pa cia i Ma ło pol ski, ale jed no cze śnie
cze ka na re start pry wa ty za cji Ze spo łu
Elek trow ni Wod nych Nie dzi ca SA. Prąd
wy twa rza ją w niej tur bi ny nie ist nie ją cej
już fir my ČKD Blasn ko (w 2006 r. we szła
w skład sło weń skiej CI MOS Gro up), ale
jej pra cow ni cy na dal są ak tyw ni w cze skiej
ener ge ty ce i pra cu ją dla Ener go -Pro.
• Wspo mniał pan o za in te re so wa niu

ČEZ -u i Ško da JS udzia łem w pol skim
pro gra mie ener ge ty ki ją dro wej. Co te fir -
my mo gą nam za pro po no wać?

– Uwa żam, że na sze do świad cze nie
w ener ge ty ce i za ple cze pro duk cyj ne okre -
śla for mę po mo cy. Roz ma wiam o tym
z pol skim rzą dem, kil ka dni te mu mia łem
też spo tka nie z mi ni strem śro do wi ska. Za -
łóż my, że już wy bra li ście do staw cę. Są dzę,
że każ dy z nich mo że sko rzy stać z do -
świad cze nia na szych spół ek. W prze tar gu
na roz bu do wę Te me li na We stin gho use wy -
brał Ško da JS, a ostraw ski pro du cent tur bin
– Vítko vi ce He avy Ma chi ne ry a.s. pod pi sał
me mo ran dum of un der stan ding z trze ma
ofe ren ta mi! Z dru giej stro ny, ma cie do -
świad czo ne fir my bu dow la ne, m.in. obec -
ne na bu do wie elek trow ni ją dro wej w Fin -
lan dii. Na te mat ewen tu al nej współ pra cy
roz ma wia łem też z War szaw skim Przed się -
bior stwem Geo de zyj nym. Bo Te me lin mo -
że być im pul sem dla pol skich spół ek.
• Wspo mniał pan o cze ka niu na pol ski

gaz z łup ków. Ale Ko mi sja Eu ro pej ska jest
prze ciw na je go wy do by wa niu me to dą
szcze li no wa nia hy drau licz ne go. A ja kie
jest zda nie pań skie go rzą du?

– Re pu bli ka Cze ska „ki bi cu je” pro wa -
dzo nym w Pol sce ba da niom złóż ga zu łup -
ko we go. Uwa ża my, że jest to ogrom na
szan sa, by ce na ga zu zbli ży ła się do tej wy -
ma rzo nej, ja ka jest w USA. W Cze chach
nie ma tak za sob nych złóż ga zu łup ko we -
go, ale lo kal na spo łecz ność już pro te sto wa -
ła. Re pu bli ka Cze ska nie bę dzie pro te sto -
wać. Zwłasz cza, że ry nek ga zu zo stał zli be -
ra li zo wa ny. Wol ny wy bór do staw cy spra -
wił, że 25% ga zu w Cze chach jest z Nor we -
gii, co zmniej szy ło na sze uza leż nie nie
od jed nej ro syj skiej spół ki.

Mam na dzie ję, że jak bę dzie wię cej in -
ter ko nek to rów i za cznie dzia łać ga zo port
w Świ no uj ściu, a póź niej za cznie się wy do -
by cie ga zu łup ko we go, to w Eu ro pie na stą -
pi ce no wa re wo lu cja.
• Dzię ku ję za roz mo wę.



• Wiel ka Bry ta nia na le ży do gro na naj -
bar dziej uprze my sło wio nych państw świa -
ta (G8). Jak są za spa ka ja ne po trze by ener -
ge tycz ne kra ju?

– Rząd bry tyj ski w swo jej stra te gii ener -
ge tycz nej kie ru je się kil ko ma za sa da mi
– naj waż niej sze z nich to za pew nie nie bez -
pie czeń stwa ener ge tycz ne go, za po bie ga nie
zmia nom kli ma tu, utrzy ma nie cen na po -
zio mie ak cep to wal nym dla od bior cy, a tak -
że wspar cie dla roz wo ju go spo dar cze go.
Obec nie po nad po ło wa po trzeb ener ge tycz -
nych w Wiel kiej Bry ta nii za spo ka ja na jest
ener gią otrzy my wa ną z ro py i ga zu (60%),
resz ta po cho dzi z pa liw sta łych, ener gii ją -
dro wej i ener gii od na wial nej.

Po li ty ka ener ge tycz na wpi su je się
w szer szą wi zję rzą du bry tyj skie go ukie -
run ko wa ną na stwo rze nie kon ku ren cyj nej,
ni sko emi syj nej go spo dar ki. Dzię ki te mu
ma ona chro nić kon su men tów przed ne ga -
tyw ny mi skut ka mi wa hań cen ener gii
na ryn kach świa to wych. Prze wi du je my, że
po przez po li ty kę kli ma tycz no -ener ge tycz -
ną, uza leż nie nie Wiel kiej Bry ta nii od wa -
hań cen na ryn kach ro py, ga zu i wę gla
zmniej szy się o 30% w 2020 ro ku i o 60%
w ro ku 2050.
• Jak po strze ga Pan Am ba sa dor moż li -

wo ści współ pra cy bry tyj sko -pol skiej na
po lu ener ge ty ki?

– Wiel ka Bry ta nia wspie ra pla ny rzą du
pol skie go w za kre sie dy wer sy fi ka cji do -
staw ener gii, a w szcze gól no ści w ob sza rze
ga zu nie kon wen cjo nal ne go oraz ener ge ty -
ki ją dro wej, któ re po zwo lą na ob ni że nie
emi sji ga zów cie plar nia nych w Pol sce. Ist -
nie ją rów nież du że moż li wo ści współ pra -
cy w ra mach sek to ra elek tro ener ge tycz ne -
go, gdyż za rów no Pol ska, jak i Wiel ka
Bry ta nia, mu szą się zmie rzyć z pro ble -
mem sta rze ją cej się in fra struk tu ry ener ge -
tycz nej.

Na si part ne rzy z Pol ski są szcze gól nie
za in te re so wa ni roz wią za nia mi tech no lo -
gicz ny mi oraz re gu la cja mi opar ty mi na
naj wyż szych stan dar dach śro do wi sko -
wych. Du żym za in te re so wa niem cie szy
się rów nież nie daw no za in au gu ro wa na

w Wiel kiej Bry ta nii re for ma ryn ku elek tro -
ener ge tycz ne go – naj więk sza od cza su pry -
wa ty za cji sek to ra w 1990 r. Ak tyw nie
uczest ni czy my w roz mo wach z rzą dem
pol skim oraz przed sta wi cie la mi biz ne su
za an ga żo wa ny mi w pla ny roz wo ju ener ge -
ty ki ją dro wej oraz ga zu łup ko we go. Na
pol skim ryn ku znaj du ją się już klu czo we
fir my bry tyj skie spe cja li zu ją ce się w tych
dzie dzi nach. Ma my na dzie ję, że firm tych
bę dzie przy by wać w mia rę roz wo ju ryn ku
ener gii w Pol sce.
•W ja kich dzie dzi nach ener ge ty ki Wiel -

ka Bry ta nia dys po nu je naj więk szym do -
świad cze niem i wie dzą?

– Wiel ka Bry ta nia ce nio na jest za dłu go -
fa lo we i sta bil ne roz wią za nia re gu la cyj ne.
Na szą moc ną stro ną jest ela stycz ność re gu -
la cji, któ re spraw dza ją się w mo men cie,
kie dy wy stą pi ko niecz ność do sto so wa nia
się do zmie nia ją cych się wa run ków lub
zmie rze nia się z na gły mi, ogrom ny mi wy -
zwa nia mi, ta ki mi jak zmia ny kli ma tu, czy
kry zys eko no micz ny. Ta ce cha jest szcze -
gól nie waż na dla firm, bo wiem ich pla ny
biz ne so we wy ma ga ją prze wi dy wal no ści
i pla no wa nia dłu go fa lo we go.

W dzie dzi nie ener ge ty ki, du żym uzna -
niem cie szą się fir my bry tyj skie z sek to ra
ener ge tycz ne go, zwłasz cza ener ge ty ki ją -
dro wej i ga zu nie kon wen cjo nal ne go po -
strze ga ne ja ko świa to wa czo łów ka. W sek -
to rze ro py i ga zu na sze do świad cze nia li czą
już po nad sto lat.

W przy pad ku ener ge ty ki ją dro wej, fir my
bry tyj skie spe cja li zu ją się w kom plek so wej
re ali za cji pro jek tów – od pro jek to wa nia,
po przez bu do wę i eks plo ata cję re ak to rów,

do sta wę pa li wa ją dro we go, za rzą dza nie
pro jek ta mi, po usłu gi in ży nier skie, bez pie -
czeń stwo śro do wi sko we, a tak że za my ka -
nie elek trow ni ją dro wych.

Je śli cho dzi o gaz nie kon wen cjo nal ny,
bry tyj skie fir my ta kie jak Cu adril la Re so -
ur ces dzie lą się swo imi do świad cze nia mi
zwią za ny mi z pra ca mi nad po szu ki wa niem
oraz wy do by ciem ga zu łup ko we go i wy ko -
rzy stu ją je na na by tych kon ce sjach w Pol -
sce. Fir ma Cu adril la Re so ur ces obec nie po -
sia da kon ce sje po szu ki waw cze na te re nie
Ma zow sza. In na bry tyj ska fir ma, 3Legs
Re so ur ces (zna na ja ko La ne Ener gy), po -
szu ku je ga zu łup ko we go na te re nie Po mo -
rza, a no to wa na na bry tyj skiej gieł dzie ir -
landz ka fir ma San Le on – na te re nie Po mo -
rza oraz Dol ne go Ślą ska.

Do dat ko wo, dy na micz nie roz wi ja się ry -
nek tech no lo gii ni sko emi syj nych, zwłasz -
cza w za kre sie ener ge ty ki od na wial nej.
Bry tyj czy cy są li de ra mi w Eu ro pie w za -
kre sie mor skich farm wia tro wych oraz pro -
duk cji ener gii z od pa dów.
• Czy i ja kie fir my bry tyj skie są za in te -

re so wa ne współ pra cą z Pol ską w dzie dzi -
nie ener ge ty ki? Ja ka mo że być ro la Am -
ba sa dy Wiel kiej Bry ta nii w roz wo ju tej
współ pra cy?

– Am ba sa da Bry tyj ska ak tyw nie wspie ra
dzia ła nia rzą du bry tyj skie go w za kre sie za -
cie śnia nia współ pra cy pol sko -bry tyj skiej
w sek to rze ener ge tycz nym. Or ga ni zu je my
wie le spo tkań na szcze blu rzą do wym i ko -
mer cyj nym. Te ma tem wio dą cym na na szej
agen dzie współ pra cy są ener ge ty ka ją dro -
wa i gaz łup ko wy. W cią gu ostat nich mie -
się cy by ły one głów nym te ma tem roz mów
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pod czas wi zyt wy so kie go szcze bla, a tak że wie lu mi sji han dlo -
wych.

Po nad to, dy na micz nie roz wi ja się współ pra ca biz ne so wa. Wie le
firm bry tyj skich z sek to ra ener ge tycz ne go jest za in te re so wa nych
ryn kiem pol skim, a kil ka z nich już dzia ła w Pol sce. W przy pad ku
ener ge ty ki ją dro wej do naj bar dziej zna nych na le żą fir my: UREN -
CO En rich ment Com pa ny i Spring field UK z Gru py We stin gho -
use, Mott Mac Do nald, WS At kins, Rolls -Roy ce. W za kre sie ga zu
nie kon wen cjo nal ne go, na ryn ku pol skim dzia ła ją fir my La ne Ener -
gy, San Le on, Cu adril la i Cel ti que. A je śli cho dzi o ry nek roz wią -
zań ni sko emi syj nych – na ryn ku pol skim dzia ła kil ka firm bry tyj -
skich, w tym Energ -G spe cja li zu ją ca się w bio ga zie i ko ge ne ra cji,
West Co ast Ener gy – ener ge ty ka wia tro wa oraz Gre en Evo lu tion
Ca pi tal spe cja li zu ją ca się w za rzą dza niu pro jek ta mi z wy ko rzy sta -
niem fun du szy unij nych, nie daw no po ja wi ła się fir ma Chi no ok
Ener gy spe cja li zu ją ca się w pro duk cji ener gii z od pa dów.

Nie daw no, za koń czy li śmy pro jekt cy klicz nych spo tkań z in we -
sto ra mi bry tyj ski mi w za kre sie ga zu nie kon wen cjo nal ne go. Je go
ce lem by ło przy bli że nie dzia łal no ści firm bry tyj skich spo łecz no -
ściom lo kal nym w Pol sce.
• Wła dze bry tyj skie nie są prze ciw ne roz wo jo wi ener ge ty ki ją -

dro wej. W bu do wie znaj du je się kil ka blo ków. A ja ki jest sto su nek
opi nii spo łecz nej do tej kwe stii?

– Bry tyj ska ener ge ty ka ją dro wa ma już po nad pięć dzie siąt lat
do świad czeń. Zy ska ła opi nię li de ra świa to we go i part ne ra god ne -
go za ufa nia otwar te go na współ pra cę. Rząd bry tyj ski uzna je ją
za waż ny ele ment mik su ener ge tycz ne go, obok ener gii od na wial -
nej, czy ste go wę gla i ga zu. Uwa ża my, że jest ona klu czo wa dla na -
sze go bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go, gdyż do star cza sto sun ko -
wo ta nią i czy stą ener gię. W do bie za gro żeń zwią za nych ze zmia -
na mi kli ma tu, jest to ogrom nie waż ne.

Obec nie ener ge ty ka ją dro wa w Wiel kiej Bry ta nii do star cza dzie -
więt na ście pro cent ener gii elek trycz nej. Pla no wa ny jest wzrost jej
udzia łu – do ro ku 2025 fir my chcą zbu do wać oko ło 16 gi ga wa tów.
Pierw sza w Wiel kiej Bry ta nii prze my sło wa elek trow nia ją dro wa
(Cal der Hill), chło dzo na ga zem (GCR), po wsta ła w 1956 ro ku. Ak -
tu al nie w Wiel kiej Bry ta nii pra cu je 19 re ak to rów.

Ener ge ty ka ją dro wa cie szy się po par ciem pra wie sie dem dzie się -
ciu pro cent Bry tyj czy ków. Tak wy so ka ak cep ta cja spo łecz na to do -
wód ogrom ne go za ufa nia wo bec dzia łań rzą du i firm. Du że zna -
cze nie ma fakt, że dla nas naj waż niej szą kwe stią jest bez pie czeń -
stwo elek trow ni ją dro wych. Tra ge dia w Fu ku shi mie by ła i dla nas
ogrom nym wy zwa niem. Po tych tra gicz nych wy da rze niach spraw -
dzi li śmy stan bez pie czeń stwa na szych elek trow ni – wy ni ki by ły
po zy tyw ne, stwier dzo no, że obec ny re żim bez pie czeń stwa sto so -
wa ny w elek trow niach ją dro wych w Wiel kiej Bry ta nii spraw dza
się.
• Czy Wiel ka Bry ta nia opo wia da się za eks plo ata cją ga zu łup -

ko we go, czy jest te mu prze ciw na?
– Uwa ża my, że gaz łup ko wy ma ogrom ny po ten cjał. Mo że on

stać się istot nym ele men tem bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go,
przy czy nia jąc się do ob ni że nia cen ga zu. Oczy wi ście mu si on być
wy do by wa ny zgod nie z naj wyż szy mi stan dar da mi ochro ny śro do -
wi ska oraz po sza no wa nia spo łecz no ści lo kal nych.

W Wiel kiej Bry ta nii, gaz łup ko wy to obie cu ją ce, no we źró dło
ener gii. Li czy my na to, że po mo że nam zmniej szyć uza leż nie nie
od im por to wa ne go ga zu, a tak że po móc w re ali za cji na szych pla -
nów w za kre sie go spo dar ki ni sko emi syj nej. Uzna li śmy, że te mat
ten wy ma ga szcze gól nej uwa gi – stwo rzy li śmy je den punkt kon -
tak to wy w po sta ci nie daw no otwar te go spe cjal ne go Biu ra
do spraw Nie kon wen cjo nal ne go Ga zu i Ro py, któ re go za da niem
jest wspie ra nie firm pla nu ją cych po szu ki wa nie ro py i ga zu nie kon -
wen cjo nal ne go.

Roz ma wiał:
An drzej Uznań ski

•  Badania i ocena stanu technicznego rur  
powierzchni ogrzewalnych kotłów

•  Zapobieganie nieszczelnościom rur powierzchni 
ogrzewalnych

•  Zarządzanie wiedzą o stanie 
technicznym powierzchni 
ogrzewalnych kotłów

•  Zmiana warunków spalania 
w kotłach związana z ich 
proekologiczną modernizacją

•  Wpływ modernizacji kotłów na 
stan techniczny powierzchni 
ogrzewalnych

•  Innowacyjne metody badań 
i oceny stanu technicznego 
urządzeń energetycznych

T E M A T Y K A  S Y M P O Z J U M

Energetyka
Energetyka Cieplna i Zawodowa
Przegląd Energetyczny
Nowa Energia
Dozór Techniczny

Patronat medialny:

TAURON Wytwarzanie S.A.
EDF Polska CUW Sp. z o.o.
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.
Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie

przy współpracy:

P AT R O N AT   H O N O R O W Y :

O R G A N I Z A C J A :

XV SYMPOZJUM
Informacyjno-Szkoleniowe

DIAGNOSTYKA I REMONTY
URZĄDZEŃ

CIEPLNO-MECHANICZNYCH 
ELEKTROWNI

Diagnostyka i zapobieganie 
nieszczelnościom rur

powierzchni ogrzewalnych 
kotłów parowych

Ustroń, Hotel Belweder, 02-04.10.2013 r.
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Ostat nie wy da rze nia, zwią za ne ze spad kiem cen cer ty fi ka tów zie lo nych, spo wo do wa ły za gro że nie dla
dzia ła ją cych przed się biorstw eks plo atu ją cych od na wial ne źró dła ener gii i dla in we sty cji w no we źró dła.
Zmu sza ją one do głę bo kiej re flek sji, czy przy ję ta w Pol sce fi lo zo fia wspar cia roz wo ju OZE jest pra wi dło -
wa. Obo wią zu ją cy obec nie sys tem wspar cia wy twa rza nia ener gii z OZE po le ga, w uprosz cze niu, na praw -
nym obo wiąz ku po sia da nia przez przed się bior stwa sprze da ją ce od bior com koń co wym okre ślo ne go na
każ dy rok roz po rzą dze niem mi ni stra go spo dar ki udzia łu ener gii wy two rzo nej z OZE, po twier dzo nej umo -
rzo ny mi przez Pre ze sa URE zie lo ny mi świa dec twa mi po cho dze nia. W przy pad ku nie speł nie nia te go wy mo -
gu, przed się bior stwo jest zo bo wią za ne uiścić opła tę za stęp czą, w jed no li tej wy so ko ści, okre ślo nej co rocz -
nie przez Pre ze sa URE.

Do pó ki po daż ener gii cer ty fi ko wa nej by ła mniej sza od obo wiąz ku wy ni ka ją ce go z roz po rzą dze nia, wy -
so kość tej opła ty prak tycz nie okre śla ła ce nę cer ty fi ka tów na ryn ku upraw nień ma jąt ko wych wy ni ka ją cych
ze świa dectw po cho dze nia. Jed no li ty po ziom opła ty za stęp czej i jed no li ta, w związ ku z tym, ce na cer ty fi -
ka tów, stwo rzy ły bar dzo do bre wa run ki dla in we sto rów ofe ru ją cych tech no lo gie o kosz tach wy twa rza nia
znacz nie po ni żej cen ener gii z uwzględ nie niem przy cho dów ze sprze da ży cer ty fi ka tów. Do ty czy to przede
wszyst kim ener ge ty ki wia tro wej i współ spa la nia bio ma sy. Po ja wi ła się jed nak nad po daż ener gii cer ty fi -
ko wa nej w sto sun ku do obo wiąz ku wy zna czo ne go roz po rzą dze niem i me cha ni zmy ryn ko we do pro wa dzi ły
do spad ku cen cer ty fi ka tów.

Mi ni ster stwo Go spo dar ki przy go to wu je pew ne dzia ła nia do raź ne, w tym np. zwięk sze nie obo wiąz ku, co
mo że pod wyż szyć ce ny cer ty fi ka tów na krót ką me tę, ale jed no cze śnie pod wyż szyć kosz ty ener gii elek -
trycz nej dla od bior ców koń co wych, co z ko lei nie jest zgod ne z po li ty ką ener ge tycz ną. Po zo sta nie na dal
za gro że nie nie kon tro lo wa nym roz wo jem OZE po wo du ją cym nie ko rzyst ny dla sys te mu pro fil źró deł wy twa -
rza nia oraz – co już się ob ser wu je – nie ko rzyst ne dla ryn ku ener gii elek trycz nej ob ni ża nie cen na ryn ku
hur to wym, za gra ża ją ce roz wo jo wi źró deł sys te mo wych.

W pro jek cie no wej usta wy o OZE pro po nu je się utrzy ma nie ryn ko we go sys te mu cer ty fi ka tów z wpro wa -
dze niem tzw. współ czyn ni ków ko rek cyj nych, za leż nych od tech no lo gii i mo dy fi ka cję wspar cia dla mi kro -
źró deł. Uczy ni to ca ły sys tem jesz cze bar dziej nie przej rzy stym.

W związ ku z po wyż szym, na le ża ło by roz wa żyć pod ję cie de cy zji ra dy kal nej – odej ścia od ryn ku i wpro -
wa dze nia przej rzy ste go sys te mu re gu la cji cen cer ty fi ka tów bez po śred nio przez re gu la to ra, zgod nie z po -
li ty ką ener ge tycz ną. Czy jest to za sad ne i ja kie kon se kwen cje dla ryn ku ener gii elek trycz nej by to przy nio -
sło?

O tych pro ble mach war to dys ku to wać. Z te go wzglę du ko lej ną edy cję dys ku sji re dak cyj nej na ła mach
„Prze glą du Ener ge tycz ne go”, or ga ni zo wa nej przez Izbę Go spo dar czą Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska,
po świę ci li śmy te mu te ma to wi, pod ha słem „Co da lej ze wspar ciem od na wial nych źró deł ener gii?”

Spo śród za pro szo nych go ści udział w dys ku sji wzię li:
– Jan Bo cian – Pre zes Pol skie go To wa rzy stwa Bio ener gii,
– Ma rek Z. Ce cer ko – Czło nek Ra dy Głów nej Pol skiej Izby Bio ma sy,
– Woj ciech Cet nar ski – Pre zes Za rzą du Pol skie go Sto wa rzy sze nia Ener ge ty ki Wia tro wej,
– Je rzy Du dzik – Dy rek tor De par ta men tu Usług Ope ra tor skich w PSE Ope ra tor,
– Dr inż. Mał go rza ta Kwe starz – Wy dział In ży nie rii Śro do wi ska PW,
– Prof. dr hab. inż. Ja nusz Le wan dow ski – In sty tut Tech ni ki Ciepl nej PW,
– Wal de mar Li siak – Dy rek tor De par ta men tu Roz wo ju, Ze spół Elek trow ni Pąt nów -Ada mów -Ko nin S.A.,
– Sta ni sław Po rę ba – Ernst&Young.
Stro nę re dak cyj ną re pre zen to wał: Dr Mi ro sław Du da, ARE – mo de ra tor dys ku sji.
Da lej pre zen tu je my au to ry zo wa ny za pis tej re dak cyj nej dys ku sji.

Co dalej ze wsparciem
odnawialnych źródeł energii?
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• Pro blem wspar cia OZE, jest pro ble mem
du żej wa gi. Dys ku sja na ten te mat to czy się
w kra ju, to czy się tak że w Ko mi sji Eu ro pej -
skiej. Oka za ło się bo wiem, że me cha ni zmy
wspar cia wy my ślo ne przez do rad ców i eks -
per tów KE w prak ty ce spraw dza ją się nie
naj le piej. W związ ku z tym ro dzi się py ta nie:
czy obec nie funk cjo nu ją cy w Pol sce sys tem
wspar cia OZE po win ni śmy roz wi jać, mo dy -
fi ko wać, co chce ro bić Mi ni ster stwo Go spo -
dar ki, czy też skon stru ować no wy, ba zu jąc
na do świad cze niach in nych kra jów, gdzie
stwo rzo no sys te my ja sne, pro ste, przej rzy ste,
któ re spraw dzi ły się w prak ty ce?

– M. Kwe starz: – We wszel kich bi la te ral -
nych kon tak tach nie zwy kle trud no jest wy -
tłu ma czyć, dla cze go ma my tak sze ro kie
spek trum ko lo ro wych świa dectw. To trud no
po jąć part ne rom z in nych kra jów UE, któ rzy
po słu gu ją się zie lo ny mi cer ty fi ka ta mi i uwa -
ża ją je na wet za bar dzo do brą me to dę. We -
dług mo jej oce ny, sys tem funk cjo nu ją cy
w na szym kra ju jest bar dzo nie do sko na ły.
Śro do wi sko, któ re re pre zen tu ję, a więc cie -
płow nic two uwa ża, że wspar cie po win no być
na eta pie in we sty cji. Po tem zaś przed się bior -
stwo, roz po czy na jąc eks plo ata cję, po win no
so bie na ryn ku ra dzić sa mo. Nie zaś ko rzy -
stać z dłu go fa lo we go wspar cia, któ re za kłó -
ca, al bo wręcz za ma zu je wa run ki gry ryn ko -
wej. Oczy wi ście nie wszyst kie tech no lo gie,
za rów no z punk tu wi dze nia tech no lo gicz ne -
go jak i in we sty cyj ne go, po win ny być re ko -
men do wa ne do wspar cia. Np. „bu rzę” pod -
czas dys ku sji bu dzi współ spa la nie bio ma sy
z wę glem ka mien nym, za rów no w elek tro -
ener ge ty ce jak i cie płow nic twie.

– J. Le wan dow ski: – Obec nie funk cjo nu -
ją cy w Pol sce sys tem wspar cia OZE zban -
kru to wał, co wi dać go łym okiem. Trze ba się
więc z nie go wy co fać i stwo rzyć no wy. Te go
ty pu sys te mu więk szość kra jów eu ro pej skich
nie sto su je. Róż nić się jest rze czą pięk ną
pod wa run kiem jed nak, że róż ni my się
w spo sób ra cjo nal ny, sen sow ny. Nie ro zu -
miem dla cze go do tąd nikt w kra ju nie do ko -
nał do głęb ne go prze glą du sys te mów wspar -
cia funk cjo nu ją cych w in nych kra jach eu ro -
pej skich i nie prze ko pio wał naj bar dziej ra -
cjo nal nych roz wią zań do na sze go sys te mu.
Mo dy fi ku jąc obo wią zu ją cy u nas obec nie
sys tem cer ty fi ka tów moż na go je dy nie psuć.
Np. po mysł stwo rze nia ja kie goś fun du szu in -
te rwen cyj ne go, któ ry by ku po wał świa dec -
twa w mo men cie gdy by ich ce na spa da ła nie -
bez piecz nie – ma tę wa dę, że po zwa lał by już
nie mal wszyst kim ste ro wać ręcz nie. Bo kto
bę dzie de cy do wał o tym, że ce na świa dectw
jest już ta ka, iż wy ma ga in ter wen cji? Dziś,
pla nu jąc in we sty cje w OZE, pla nu je my za ra -
zem sta łą do pła tę do ener gii elek trycz nej,
w sys te mie cer ty fi ka to wym, któ ry jest nie -
bez piecz ny. Przy kła dem, za mro żo ne du że
środ ki ja kie po szły na przy go to wa nie in we -
sty cji w ro dza ju elek trow ni czy elek tro cie -
płow ni bio ma so wych, któ re trze ba by ło

wstrzy mać. Bo: z jed nej stro ny – ce ny bio -
ma sy zo sta ły wy win do wa ne do ir ra cjo nal ne -
go po zio mu, z dru giej zaś – nad miar świa -
dectw na ryn ku spo wo do wał, że „krę ce nie
ma szy na mi” sta ło by się de fi cy to we. Dla cze -
go nie wró cić do sta łej opła ty (lub do pła ty)
do ceny ener gii?
• W za kre sie roz wo ju OZE funk cjo nu ją

po li tycz ne wy tycz ne. Na ich ba zie bu du je się
sys tem, któ ry ma za pew nić osią gnię cie ce -
lów po li tycz nych po naj niż szych kosz tach,
o ile za przę gnie się do te go ry nek. Sa mo ha -
sło „ry nek” ma roz wią zać pro blem, nikt na -
to miast nie pa trzy na to czy zo sta ły speł nio -
ne wa run ki aby me cha ni zmy ryn ko we dzia -
ła ły po praw nie.

– M. Kwe starz: – Ktoś pod jął swe go cza -
su de cy zję o stwo rze niu no we go pro duk tu
i ryn ku nań, czy li po py tu na ów pro dukt. Nie -
ste ty, nie wy ge ne ro wa no po trze by po sia da nia
te go pro duk tu, a więc rze czy wi ste go ryn ku.

• Nie moż na okre ślić za po trze bo wa nia na
OZE na ryn ku w spo sób na tu ral ny. Okre -
ślo no go w spo sób sztucz ny, roz po rzą dze -
niem mi ni stra go spo dar ki.

– S. Po rę ba: – Obec ny sys tem wspar cia
OZE jest sys te mem ryn ko wym, funk cjo nu je
po nad dzie sięć lat, bo zo stał wpro wa dzo ny
już w 2000 r. W pierw szych pię ciu la tach nie
by ło zie lo nych cer ty fi ka tów, tyl ko wy dzie lo -
ny seg ment ryn ku ener gii zie lo nej. Pla no wa -
ne efek ty eko lo gicz ne i kli ma tycz ne uzy sku -
je my bez więk szych pro ble mów. Je że li cho -
dzi o kosz ty, to mo że my je spraw dzić, Unia
pu bli ku je na ten te mat spo ro da nych sta ty -
stycz nych. Wy ni ka z nich, że uzy ska ne efek -
ty osią gnę li śmy po jed nych z naj niż szych
kosz tów jed nost ko wych w kra jach UE. Czy
obec nie obo wią zu ją cy sys tem nie ma wad?
Oczy wi ście, że je ma, mię dzy in ny mi nad -
mier ne wa ha nia cen zie lo nych cer ty fi ka tów.
Nad mier ne spad ki cen w tym ro ku są szcze -
gól nie do tkli we dla pro du cen tów i do staw -
ców bio ma sy, ale za gra ża ją wy ha mo wa niem
in we sty cji w OZE. Czy nie moż na po dej mo -
wać sku tecz nych dzia łań sta bi li za cyj nych?
Przyj rzyj my się ryn kom in nych to wa rów,
na wie lu z nich wy stę pu ją re gu la cje za pew -
nia ją ce ogra ni cze nie wa hań cen. Na ryn ku
ro py naf to wej zo bo wią za nia i in ter wen cje
po dej mu ją związ ki pro du cen tów, cza sa mi
wspie ra ne przez rzą dy. Na ryn ku żyw no ści
pla ny pro duk cyj ne są two rzo ne na po zio mie
kra jów lub UE, a in ter wen cje po dej mu ją
na ogół agen cje rzą do we. 

Na roz wój OZE nie moż na pa trzeć wą sko,
przez pry zmat wzro stu kosz tów ener gii
elek trycz nej, cie pła czy trans por tu. Mu si my
wy ko rzy sty wać na sze uwa run ko wa nia roz -
wo ju OZE ja ko szan sę wspie ra nia roz wo ju
go spo dar cze go kra ju. Je że li ma my, je den
z naj wyż szych w UE, wskaź nik grun tów
upraw nych przy pa da ją cy na miesz kań ca, to
ma my do bre wa run ki do roz wo ju bio ener ge -
ty ki. Trze ba je wy ko rzy stać i nie jest to tyl -
ko kwe stia bu do wy in sta la cji ener ge tycz -
nych na bio pa li wa. Wy ma ga to in we sty cji

Jan Bocian
– Prezes Polskiego Towarzystwa Bioenergii

Fo
t. 

M
on

ik
a 

W
itk

ow
ic

z

13



w bu do wę ca łe go za ple cza, w tym roz wo ju
upraw ener ge tycz nych, za kła dów prze twór -
czych, bio ga zo wni, sys te mów lo gi sty ki itp.
Po wsta ją no we miej sca pra cy w wie lu ob -
sza rach. Roz wój te go za ple cza po wo du je, że
in sta la cje bio ener ge tycz ne ma ją wy so kie
kosz ty zmien ne, ko niecz ne jest wspar cie na -
wet po spła cie ka pi ta łu. Wspar cie eks plo ata -
cyj ne bio ener ge tycz nych OZE mo że do pro -
wa dzić do te go, że za 10–15 lat bę dą sta no -
wi ły po waż ną po zy cję w na szym bi lan sie
ener ge tycz nym. Rów no cze śnie znacz nie
przy czy nią się do prze bu do wy pol skie go
rol nic twa, a to nie jest ła twe, wy ma ga cza su
i znacz ne go wspar cia.

Za nim za cznie my mo dy fi ko wać, zmie niać
obec ny sys tem, al bo też w ogó le odej dzie my
od nie go i stwo rzy my no wy – po pa trz my
na to co dzie je się w in nych kra jach, np.
w Niem czech. Sto su je się tam sys tem sta łych
ta ryf, a koszt po zy ska nia ener gii z OZE jest
je dnym z naj wyż szych w ca łej UE.

– J. Du dzik: – Chciał bym tu wpro wa dzić
wą tek bez pie czeń stwa po kry cia za po trze bo -
wa nia na ener gię. Z tej per spek ty wy trzy źró -
dła od na wial ne są istot ne – bio pa li wa, ener -
ge ty ka wia tro wa i fo to wol ta ika. Mo że my je
po dzie lić, za rów no z po zio mu dys po zy cji
mo cy, jak i wła ści cie la źró dła na ste ro wal ne
i nie ste ro wal ne. Spo śród nich tyl ko ener ge ty -
ka opar ta na bio pa li wach jest ste ro wal na.
Na to miast ener ge ty ka wia tro wa i sło necz na
są, na ra zie, nie ste ro wal ne. W tej sy tu acji jest
uza sad nie nie by mó wić o róż nią cych się sys -
te mach wspar cia dla róż nych źró deł. Fakt, że
jed ne źró dła są ste ro wal ne, a in ne nie, stwa -
rza pro ble my nie tyl ko na tu ry tech nicz nej,
ale też eko no micz nej o czym wcze śniej nikt
nie mó wił. Np. w przy pad ku ener ge ty ki wia -
tro wej nie cho dzi tyl ko o do dat ko we kosz ty
wy ni ka ją ce z sys te mu wspar cia. Ona za czę ła
nam psuć ren tow ność ener ge ty ki kon wen -
cjo nal nej. Sys tem wspar cia OZE po wi nien
się zaj mo wać nie tyl ko tym co wy ni ka z je go
na zwy, ale tak że stać na stra ży ra cjo nal no ści
kie run ku i ska li roz wo ju tych źró deł ener gii.
Są kra je, w któ rych w spo sób pre cy zyj ny
okre ślo no do ja kie go po zio mu bę dzie się np.
roz wi jać ener ge ty kę wia tro wą po ra cjo nal -
nych kosz tach. U nas te go nie ma.

Je że li cho dzi o roz li cze nia ener gii pro du -
ko wa nej w OZE, to obo wią zy wa nie jed no li -
tej ce ny, nie za leż nie od te go, w któ rej go dzi -
nie do by ta ener gia jest do star cza na – jest
wiel ce nie po praw nym po dej ściem. W ten bo -
wiem spo sób źró dła wia tro we czy sło necz ne
bę dą nie czu łe na moż li wość in sta lo wa nia
urzą dzeń ma ga zy nu ją cych ener gię. A my ży -
je my na dzie ją, że za 5–10 lat po wsta ną, sto -
sun ko wo ta nie, te go ty pu urzą dze nia. Po win -
ny być one mon to wa ne w pierw szym rzę dzie
w nie ste ro wal nych źró dłach ener gii. Tyl ko
po co je mon to wać gdy pro du cent, bez
wzglę du na po rę do by, do sta je za ener gię ty -
le sa mo pie nię dzy? Naj bar dziej ra cjo nal nym
by ło by gdy by ener gia z OZE pod da na zo sta -

ła nor mal nej wy ce nie ryn ko wej, któ rej sys -
tem wspar cia nie za kłó cał by.

– W. Li siak: – W Ze spo le Elek trow ni PAK
zre ali zo wa li śmy in we sty cję w po sta ci blo ku
bio ma so we go. Sa me OZE na ry nek prze bić
się nie mo gą, z oczy wi stych wzglę dów. Aby
zre ali zo wać pe wien cel po li tycz ny, po trzeb -
ny był dla nich sys tem wspar cia. Tym zaś co
w nim naj bar dziej do skwie ra in we sto rom,
jest nie prze wi dy wal ność przy szło ści. Sys -
tem cer ty fi ka tów był za pro jek to wa ny dla
mar gi nal ne go udzia łu OZE w sys te mie elek -
tro ener ge tycz nym. Za bra kło mo ni to rin gu,
któ ry mo dy fi ko wał by sys tem cer ty fi ka tów
za leż nie od te go co się na ryn ku dzie je.

W po rę po win na być przy go to wa na in ter -
wen cja, aby nie do szło do utra ty za ufa nia
do sys te mu. Prze cież nie mó wi my, że ma my
za du żo zie lo nej ener gii w Pol sce a je dy nie
jej ilość wy prze dzi ła za pro jek to wa ną ścież kę
doj ścia do wy zna czo ne go ce lu na 2020 r.
W tym wy pad ku wy star czy ło by do star cze nie
pre cy zyj nych i wia ry god nych in for ma cji
i nie do szło by do spad ków ce ny świa dectw
w wy ni ku nad po da ży.

Jest jesz cze in ny pro blem. Do 10% udzia łu
OZE w pro duk cji ener gii, sys tem cer ty fi ka -
tów dzia łał do brze. Po prze kro cze niu te go pu -
ła pu, za czę ły się ujaw niać je go wa dy. Jed ną
z istot niej szych jest ma le ją ca ce na ener gii
na kur czą cym się ryn ku dla ener ge ty ki kon -
wen cjo nal nej za gra ża ją ca jej funk cjo no wa -
niu, nie mó wiąc o nie zbęd nym roz wo ju. Pil -
nie po trzeb ne są me cha ni zmy, któ re za pew nią
funk cjo no wa nie elek trow ni i ich do sto so wy -
wa nie do przy szłych po trzeb, aby kra jo wy
sys tem elek tro ener ge tycz ny pra co wał bez -
piecz nie. Mo że to być np. ry nek mo cy wy -
twór czych. W prze ciw nym ra zie nie tyl ko bę -
dzie mia ła kło po ty ener ge ty ka kon wen cjo nal -
na, ale sta nie się to ba rie rą dla roz wo ju OZE.
• Dla in we sto ra li czy się oce na ry zy ka in -

we sty cyj ne go. I je że li me cha ni zmy wspar cia
nie po zwa la ją na uzy ska nie ak cep to wal ne -
go po zio mu ry zy ka in we sty cyj ne go, to ma my
do czy nie nia z za ha mo wa niem in we sty cji,
al bo, jak w przy pad ku współ spa la nia, z za -
ha mo wa niem pro duk cji. Czy za tem me cha -
ni zmy ryn ko we do ty czą ce cer ty fi ka tów za -
pew nia ją wła ści wy po ziom ry zy ka za rów no
dla in we sto rów jak i eks plo ata to rów, zwa -
żyw szy dłu gi okres funk cjo no wa nia inwe -
sty cji?

– W. Li siak: – Sys tem nie dzia ła w próż ni
lecz wspól nie z po li ty ką ener ge tycz ną, po li -
ty ką Unii itd. I in we stor nie uwzględ nia
w swo ich de cy zjach frag men tu tej rze czy wi -
sto ści ja kim jest sys tem cer ty fi ka tów lecz ca -
łość ist nie ją cych uwa run ko wań. Gdy by one
wszyst kie by ły mo ni to ro wa ne i spój nie dzia -
ła ły, to in we stor wie dział by cze go się spo -
dzie wać. O pro ble mie mó wi my, bo z jed nej
stro ny ma my za chę tę do roz wo ju OZE
a z dru giej stro ny sys tem cer ty fi ka tów, któ ry
mó wi, że nie na le ży in we sto wać przy naj -
mniej przez bli żej nie okre ślo ny czas. Oba
na rzę dzia są w rę kach tych sa mych władz,
więc do szło do bra ku za ufa nia, że na stą pi od -
po wied nia in ter wen cja. Na pra wa tej sy tu acji
nie by ła trud na ani kosz tow na, im póź niej
do niej doj dzie, tym go rzej dla wszyst kich
zwią za nych z OZE, ale i dla Pol ski.

– J. Bo cian: – Przed podję ciem ja kiej kol -
wiek de cy zji o zmia nach sys te mu na le ży do -
ko nać oce ny i we ry fi ka cji ist nie ją cych roz -
wią zań. Na su wa się w obec nej sy tu acji py ta -
nie – czy kto kol wiek pró bo wał kom plek so -
wo oce nić, czy wpro wa dzo ny u nas sys tem
wspar cia OZE jest np. rze czy wi ście ryn ko -
wy, ja kie są je go naj więk sze sła bo ści itd.?
Dla mnie je go naj więk szą sła bo ścią jest brak
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in for ma cji z ryn ku. Nad po daż na ryn ku na -
stę pu je wów czas gdy mo ce pro duk cyj ne zo -
sta ły prze kro czo ne lub są więk sze niż po trze -
by. Wie le in sta la cji by ło pla no wa nych, przy -
go to wy wa nych, ale nikt nie in for mo wał
o wiel ko ści za po trze bo wa nia na pro duk cję
ener gii z OZE i re la cji pla no wa nych in we sty -
cji do za po trze bo wa nia w sys te mie wspar cia.
Błę dem by ło przy ję cie sta łej opła ty za stęp -
czej we ry fi ko wa nej o wskaź nik in fla cji. To
nie na pę dza ło roz wią zań ryn ko wych, pod no -
si ło kosz ty dla użyt kow ni ka koń co we go, nie
uwzględ nia jąc in nych ele men tów, ta kich jak
roz wój tech no lo gii, ob ni ża nie cen in we sty -
cyj nych dla po szcze gól nych tech no lo gii itd.
Sys tem ryn ko wy miał ge ne ro wać ni skie
kosz ty ener gii dla użyt kow ni ka koń co we go
i po zwo lić osią gnąć za ło żo ny cel. Cel tyl ko
czę ścio wo da ło się osią gnąć po nie waż pro -
duk cja ener gii z OZE prze wyż szy ła po zio my
za kła da ne w Roz po rzą dze niu Mi ni stra Go -
spo dar ki jed nak nie za gwa ran to wa ła trwa ło -
ści pro duk cji ener gii od na wial nej. W 2020
ro ku Ko mi sja Eu ro pej ska roz li czać nas bę -
dzie z rze czy wi stej pro duk cji a nie z „wy pro -
du ko wa nych wcze śniej cer ty fi ka tów”. Obo -
wią zu ją cy obec nie w Pol sce sys tem cer ty fi -
ka tów jest od po nad trzech lat nie prze wi dy -
wal ny in we sty cyj nie. Cer ty fi ka ty w Pol sce
by ły prze wi dy wal ne i „ban ko wal ne” do 2017
ro ku, zgod nie z ist nie ją cy mi roz wią za nia mi
for mal no -praw ny mi, wy łącz nie do te go mo -
men tu moż na by ło uwzględ niać w przed sta -
wia nych w ban kach biz ne spla nach przy cho -
dy ze sprze da ży zie lo nych cer ty fi ka tów. Ja -
kie kol wiek eks tra po lo wa nie przy cho dów da -
lej, by ło wró że niem z fu sów. Wszy scy by li
utwier dza ni w prze ko na niu, że ten sys tem
zo sta nie prze dłu żo ny, bo in we sty cje wy ma -
ga ją znacz nie dłuż sze go cza su na zwrot ka pi -
ta łu. Za tem sys te mo wi teo re tycz nie ryn ko -
we mu bra ku je na rzę dzi, któ re po win ny go
wspo ma gać roz wo jo wo. Do pro wa dzi ło to
do ka ta stro fy te go sys te mu z punk tu wi dze -
nia ce lu ja kim jest osia gnie cie okre ślo ne go
po zio my pro duk cji OZE w 2020 r. Tak bo -
wiem trze ba na zwać sy tu ację pod ko pa nia za -
ufa nia in we sto rów do Pol ski ja ko miej sca
sta bil ne go in we sto wa nia w OZE.

W uję ciu ogól no go spo dar czym na mię -
dzy na ro do wym ryn ku kon ku ru je my cią gle,
ale w co raz mniej szym stop niu, kosz ta mi
pra cy. Kosz ty ener gii, po ziom jej zu ży cia, jej
ce na za czy na ją być co raz bar dziej istot ne dla
prze my słu ja ko czyn nik je go kon ku ren cyj -
no ści. My ślę tak że, iż nie uwzględ nia my
zmian tech no lo gicz nych, po staw kon su men -
tów w zmniej sza niu zu ży cia ener gii. W tym
kon tek ście, wszyst kie pro gno zy do ty czą ce
znacz ne go przy ro stu zu ży cia ener gii w Pol -
sce wy da ją się prze sa dzo ne. A te go nikt nie
we ry fi ku je na bie żą co, uwzględ nia jąc sy tu -
ację go spo dar czą i roz wój tech no lo gicz ny.

– J. Le wan dow ski: – W 2011 ro ku zu ży -
cie ener gii elek trycz nej w Pol sce by ło wyż -
sze niż za kła da ła to pro gno za opra co wa na

przy oka zji po wsta wa nia ostat niej po li ty ki
ener ge tycz nej...

– S. Po rę ba: – ... w 2010 ro ku mia ła miej -
sce iden tycz na sy tu acja.
• Je stem za wo do wo za an ga żo wa ny

w opra co wy wa nie pro gnoz zu ży cia ener -
gii. I mo gę po wie dzieć, że wzrost efek tyw no -
ści użyt ko wa nia ener gii się uwzględ nia, na -
to miast nie moż li wy do prze wi dze nia jest
prze bieg roz wo ju go spo dar cze go. I to de cy -
du je o traf no ści lub błędach pro gnoz.

– W. Cet nar ski: – Wy da je się, że mu si my
zmie nić ca łą fi lo zo fię my śle nia o elek tro -
ener ge ty ce. Ten sek tor po wsta wał kil ka dzie -
siąt lat te mu i w obec nym kształ cie prze sta je

przy sta wać do ist nie ją cej rze czy wi sto ści.
Spo sób w ja ki był bu do wa ny sek tor elek tro -
ener ge tycz ny nie ma nic wspól ne go z ryn -
kiem. Isto ta ryn ku jest bo wiem ta ka, że róż -
ne pod mio ty kon ku ru ją na nim mię dzy so bą,
opty ma li zu jąc kosz ty, ma jąc te sa me wa run -
ki, do stęp do tej sa mej wie dzy itd. Tym cza -
sem, ener ge ty ka jest to część in fra struk tu ry
pań stwa, re ali zu ją cej ta kie funk cje, któ re nie
pod da ją się re gu łom ryn ko wym. Uży wa nie
więc sfor mu ło wa nia, że „ry nek to ure gu lu -
je”, „ry nek wszyst ko za ła twi”, jest wy my -
słem kla sy po li tycz nej nie chęt nej pod ję ciu
się za rzą dza nia za cho dzą cy mi w tym ob sza -
rze róż ne go ty pu zja wi ska mi. Prze cież de cy -
zja o tym, że OZE ma ją się zna leźć w mi kxie
ener ge tycz nym nie by ła de cy zją ryn ku lecz
po li tycz ną. Ta de cy zja po li tycz na wy ni ka
z ra chun ków eko no micz nych, ale nie są one
pro wa dzo ne w opar ciu o za ło że nia ryn ko we.
Ży je my mi tem, że ry nek roz wią że nam
wszyst kie pro ble my. W przy pad ku in fra -
struk tu ry ener ge tycz nej, ry nek ni gdy nie za -
dzia łał ja ko si ła na pę do wa jej roz wo ju.

Nie wąt pli wą za le tą funk cjo nu ją ce go u nas
sys te mu wspar cia OZE jest to, że wy mu sza
za cho wa nia po wo du ją ce ra czej mniej sze niż
więk sze ob cią że nie fi nan so we tych, któ rzy
ten sys tem wspar cia fi nan su ją, czy li kon su -
men tów. Nie mniej jest to sys tem sztucz nie
stwo rzo ny, któ ry – i tu się z ko le ga mi zgo dzę
– wy ma ga ra cjo nal ne go za rzą dza nia. Trze ba
mieć świa do mość ce lu ja ki chce my osią gnąć
i pod tę funk cję ce lu na le ży pro wa dzić świa -
do mą re gu la cję. Tym cza sem, stro na po li -
tycz na, któ ra sys tem wpro wa dzi ła po wie -
dzia ła: – „no a te raz ry nek was wy re gu lu je”,
jed no cze śnie za cho wa ła wszyst kie in stru -
men ty, na rzę dzia tej re gu la cji. Stro na po li -
tycz na „ucie ka” od re gu la cji, nie pro wa dzi
jej. Do wo dem choć by to, że nie mo że my się
do pro sić przej rzy ste go sys te mu in for ma cji
o ryn ku ener gii od na wial nej. In for ma cje
na te mat pro duk cji ener gii z OZE po cho dzą -
ce z Mi ni ster stwa Go spo dar ki roz mi ja ją się
z po cho dzą cy mi z URE o po nad 3 TWh.

Spra wa następna, o któ rej mó wił przed sta -
wi ciel PAK. Gdy by in we sto rzy wie dzie li, że
pań stwo nie za mie rza re gu lo wać stro ny po -
py to wej, to oczy wi ście przy ha mo wa li by in -
we sty cje. War to też mieć świa do mość, że ja -
ko Eu ro pa, w ska li glo bal nej kon ku ru je my
z go spo dar ka mi, w któ rych ener ge ty ka jest
kom plet nie nie ryn ko wa, jak choć by chiń ska.

– W. Li siak: – No jed nak nie moż na po -
wie dzieć, że nie ma ryn ku ener gii. Je że li na -
si han dlow cy nie zło żą od po wied nich ofert,
to PAK nie za ro bi. Gdy nie zre du ku je my
kosz tów – rów nież nie za ro bi my. A je śli nie
osią gnie my od po wied nich do cho dów, to
zban kru tu je my. Je że li część ryn ku ener gii
zo sta ła „wy cię ta” z ca ło ści i dla zre ali zo wa -
nia okre ślo nych ce lów pań stwo za czę ło ją re -
gu lo wać na in nych za sa dach niż ryn ko we, to
nie zna czy, że ry nek ener gii w Pol sce prze -
stał zu peł nie dzia łać.

Dr inż. Małgorzata Kwestarz
– Wydział Inżynierii Środowiska PW

Jerzy Dudzik
– Dyrektor Departamentu Usług Operatorskich

w PSE Operator
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– S. Po rę ba: – Je że li przyj mie my, że ry -
nek w ener ge ty ce jest nie po ro zu mie niem, to
na le ża ło by prze rwać na szą dys ku sję, bo ona
nie mia ła by żad ne go sen su. Pod sta wy do
uryn ko wie nia prze my słów in fra struk tu ral -
nych zo sta ły opra co wa ne w USA oko ło 70
lat te mu. Me cha ni zmy ryn ko we są wdra ża ne
i funk cjo nu ją w wie lu kra jach. W USA zo sta -
ła wpro wa dzo na kon ku ren cja mię dzy wy -
twór ca mi. Jest to prost sze do wdro że nia i da -
je lep sze wy ni ki niż kon ku ren cja między do -
staw ca mi w Eu ro pie. Naj lep szym do wo dem
są ce ny ener gii o 30–40% niż sze niż w Eu ro -
pie. Jed no cze śnie, ener ge ty ka by ła w sta nie
wy ge ne ro wać i po zy skać środ ki na bu do wę
oko ło 200 tys. MW mo cy na ga zie w cią gu
ostat nich 15 lat. Bu du je się tam rów nież naj -
wię cej elek trow ni wia tro wych. Tam też wa -
ha nia cen ga zu spo wo do wa ły ban kruc two
czę ści firm, trud no, ta ki jest „urok” go spo -
dar ki ryn ko wej. Na stęp ne le piej za rzą dza ją
ry zy kiem i za wie ra ją kon trak ty wie lo let nie,
re zy gnu jąc z czę ści zy sków. Mar twi my się
obec ną nad wyż ką cer ty fi ka tów i spad kiem
ich cen, ale w Pol sce wie lu ope ra to rów OZE
zre zy gno wa ło z kon trak tów wie lo let nich bo
na ryn ku spot by ły wyż sze ce ny cer ty fi ka -
tów. Na ryn ku ta kie sy tu acje się zda rza ją, re -
gu la cje i in ter wen cje mo gą naj wy żej ogra ni -
czać wa ha nia. 
• Ten ry nek ma jed nak pew ne ogra ni cze -

nia i uwa run ko wa nia, z któ rych trze ba so bie
zda wać spra wę. Ta kim uwa run ko wa niem
i za ra zem ogra ni cze niem, o czym wcze śniej
tu mó wio no, jest wzra sta ją cy w sys te mie
udział źró deł nie sta bil nych. A sys tem ma my,
ja ki ma my. Uwa run ko wa ny hi sto rycz nie
i nie za bar dzo da się go po rów nać do sys te -
mu w USA.

– M. Ce cer ko: – Re pre zen tu ję Pol ską Izbę
Bio ma sy. Na sza or ga ni za cja zrze sza pro du -
cen tów bio ma sy, fir my zaj mu ją ce się ob ro -
tem bio ma są oraz wy twór ców ener gii z bio -
ma sy. Na sza dys ku sja po win na ogni sko wać
się, zgod nie z jej te ma tem, w grun cie rze czy,
wo kół jed ne go dy le ma tu – po zo sta wić do -
tych cza so wy sys tem wspar cia OZE, mo dy fi -
ku jąc go, do sto so wu jąc do wy zwań rze czy -
wi sto ści, czy też zli kwi do wać go i zbu do wać
zu peł nie no wy. Prze strze gał bym przed czy -
nie niem pro stych po rów nań, za chwy ca niem
się roz wią za nia mi do brze funk cjo nu ją cy mi
w in nych kra jach. Do świad cze nie po ka za ło
wie lo krot nie, że sys tem dzia ła ją cy do brze
w in nym kra ju, prze nie sio ny wprost na pol -
ski grunt, wca le nie mu si dzia łać do brze.
W mo jej oce nie, obec nie obo wią zu ją cy
w Pol sce sys tem wspar cia OZE jest w swo -
ich za ło że niach do brym sys te mem, wy ma ga
jed nak do sko na le nia, zwłasz cza w za kre sie
peł niej szej in for ma cji, choć oczy wi ście nie
tyl ko. Ja ki by sys tem wspar cia nie był, za -
wsze w koń co wym roz ra chun ku bę dzie fi -
nan so wa ny przez od bior cę koń co we go. Je że -
li cho dzi o współ spa la nie bio ma sy z wę glem,
to mo im zda niem nie po win no być ono

wspie ra ne w ener ge ty ce kon den sa cyj nej. Po -
win no być ono na to miast wspie ra ne w ko ge -
ne ra cji, w jed nost kach wy po sa żo nych w ko -
tły za pro jek to wa ne do współ spa la nia. Sys -
tem wspar cia wi nien być ta ki by pro mo wał
tech no lo gie naj tań sze, do stęp ne na da nym
ryn ku.

– J. Du dzik: – Wra ca jąc do in for ma cji,
któ ra po win na obu do wy wać sys tem wspar -
cia. Otóż ope ra to rzy sys te mu wy da li wa run -
ki przy łą cze nia dla 18 tys. MW OZE, czy li
du żo po wy żej za ło żo ne go ce lu. Jest ta ka in -
for ma cja i co z te go?

– J. Le wan dow ski: – Nikt nie trak tu je jej
po waż nie.

– W. Cet nar ski: – Jest jed nak wie le in -
nych, nie zwy kle waż nych in for ma cji. Np. do -
ty czą ca ilo ści wnio sków zło żo nych w URE
o wy da nie świa dectw po cho dze nia i ilo ści
rze czy wi ście wy da nych. Ta in for ma cja jest
pu bli ko wa na raz do ro ku, z du żym opóź nie -
niem i przez to nie ma żad nej war to ści. W in -
nych kra jach, ma ją cych po dob ny do na sze go
sys tem wspar cia, bi lans cer ty fi ka tów jest pu -
bli ko wa ny w cy klu mie sięcz nym i to do pie ro
po zwa la na oce nę te go czy ten ry nek wspar -
cia ma ja kąś per spek ty wę. A in we sto rzy przy -
wią zu ją du żą wa gę do wia ry god no ści in for -
ma cji. Na przy kład tej, o moż li wo ści przy łą -
cze nia dla 18 tys. MW farm wia tro wych,
w opar ciu o wy da ne wa run ki przy łą cze nia,
in we sto rzy nie uzna li za wia ry god ną.
• Tzn., ona jest wia ry god na, nie nie sie

jed nak ze so bą ła dun ku in for ma cji nie zbęd -
nych przy oce nie ry zy ka in we sty cyj ne go.
W tym miej scu po ja wia się ko lej ny pro blem.
Otóż udział w sys te mie nie ste ro wal nych źró -
deł OZE po wo du je bar dzo po waż ne kon se -
kwen cje. Czy za tem po win no się wy da wać
w spo sób nie ogra ni czo ny kon ce sje na OZE?
Brak ta kich ogra ni czeń może do pro wa dzić
do nad mia ru pew nych źró deł, spad ku cen
cer ty fi ka tów i pod wyż sze nia ry zy ka in we sto -
wa nia oraz eks plo ata cji. Czy za tem struk tu -
rę OZE w sys te mie po win ni śmy w ja kiś spo -
sób re gu lo wać?

– J. Du dzik: – Do brze by by ło, gdy by tak
by ło. W daw nych cza sach, któ re pa mię tam,
pro wa dzo ne by ły roz wa ża nia nad struk tu rą
ener ge ty ki. Dziś się te go nie ro bi. Ale teo re -
tycz nie ma my usta lo ną struk tu rę ener ge ty -
ki. I tak np. wie my, że nasz sys tem jest w sta -
nie „prze łknąć” do 8 tys. MW z ener ge ty ki
wia tro wej...
• ...a wy da je się wa run ki przy łą cze nia

dla 18 tys. MW, w ra mach źle po ję te go
pojęcia wolności rynkowej.

– S. Po rę ba: – Prze strze gał bym przed de -
kre to wa niem roz wo ju po szcze gól nych tech -
no lo gii OZE. Jed ną ze spe cy fik elek tro ener -
ge ty ki jest to, że funk cjo nu je my w sys te mie
sie cio wym, któ ry za pew nia, że ge ne ru je się
ty le ener gii ile w da nym mo men cie zu ży wa ją
od bior cy. Tech no lo gii ma ga zy no wa nia ener -
gii elek trycz nej w więk szych ilo ściach jesz -
cze nie opa no wa li śmy. Ale te raz pro wa dzi się
bar dzo in ten syw ne ba da nia i pra ce roz wo jo -
we, między in ny mi z wy ko rzy sta niem sa mo -
cho dów elek trycz nych. Opa no wa nie ma ga -
zy no wa nia ra dy kal nie zmie ni wa run ki roz -
wo jo we nie ste ro wal nych tech no lo gii OZE,
ta kich jak elek trow nie wia tro we i fo to wol ta -
icz ne. Nie za po mi naj my, że wszyst kie do -
tych cza so we sys te my wspar cia OZE za kła da -
ły, iż ich udział w ca łym sys te mie bę dzie naj -
wy żej kil ku na sto pro cen to wy. W ta kim ukła -
dzie pro ble my nie ste ro wal no ści, re gu la cyj -
no ści nie mia ły więc więk sze go zna cze nia. 

Je że li przyj mie my, że zgod nie z pla na mi
UE w ro ku 2050 ma być elek tro ener ge ty ka
o nie mal ze ro wej emi sji CO2, to mu si my za -

Waldemar Lisiak
– Dyrektor Departamentu Rozwoju,

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
– Instytut Techniki Cieplnej PW



kła dać kil ku dzie się cio -pro cen to wy udział
ener gii elek trycz nej z OZE. Chy ba nie ma my
wyj ścia, mu si my iść w tym kie run ku, a sys -
te my wspar cia OZE bu do wać na znacz nie
dłuż sze okre sy. W tym kie run ku po szli Bry -
tyj czy cy, opra co wa li re for mę ca łe go ryn ku
ener gii, w tym roz bu do wa ne pla no wa nie
i wpro wa dze nie ryn ku mo cy. Część po dob -
nych roz wią zań my już sto so wa li śmy, ale nie
za wsze kon se kwent nie. Z czę ści sa mi zre zy -
gno wa li śmy w wa run kach szyb kie go roz wo -
ju i przy bra ku pro ble mów z ochro ną kli ma -
tu. Mo gli śmy unik nąć wie lu obec nych pro -
ble mów. Naj waż niej sze jest opra co wa nie
zop ty ma li zo wa ne go „mi xu ener ge tycz ne go”
oraz kon se kwent ne dą że nie do je go osią gnię -
cia. Jest bar dzo wie le me tod i in stru men tów,
któ re trze ba umie jęt nie sto so wać. Wie le w tej
ma te rii mo gli by śmy się na uczyć od Bry tyj -
czy ków. Tak że na ich błę dach.

– W. Cet nar ski: – Każ dy sys tem moż na
za pro jek to wać w do wol ny spo sób i przy pi -
sać mu do wol ne funk cje. Ma my jed nak okre -
ślo ne ogra ni cze nia i ży je my w okre ślo nej
rze czy wi sto ści. Wstę pu jąc do UE pod pi sa li -
śmy kon kret ne zo bo wią za nia. Nie wy wią za -
nie się z nich, spo wo du je okre ślo ne skut ki fi -
nan so we, w po sta ci trans fe rów sta ty stycz -
nych. I te raz moż na po li czyć do kład nie czy
bar dziej opła ca się nam wspie rać OZE, czy
też po ro ku 2020 pła cić trans fe ry sta ty stycz -
ne. W na szym Sto wa rzy sze niu ma my wy li -
cze nia, z któ rych wy ni ka jed no znacz nie, że
bar dziej opła ca się wspie rać OZE. Z ana liz
wy ni ka, że jest moż li we osią gnię cie do 2020
ro ku za ło żo nych ce lów w pro duk cji ener gii
z OZE i sys tem elek tro ener ge tycz ny jest
na to przy go to wa ny. Pra cuj my za tem w tym
sys te mie wspar cia, któ ry jest, oczy wi ści udo -
sko na la jąc go, bo je że li zo sta nie zmie nio ny
zu peł nie, to bę dzie my po trze bo wać du żo
cza su aby prze ko nać do nie go, nan no wo in -
we sto rów go to wych in we sto wać w OZE.
A na re ali za cję in we sty cji nie zbęd nych
do wy wią za nia się z na szych zo bo wią zań są
po trzeb ne okre ślo ne pie nią dze w po sta ci
dzie siąt ków mi liar dów zło tych. My tych pie -
nię dzy nie zo ba czy my na oczy je że li nie bę -
dzie funk cjo no wał prze wi dy wal ny, sta bil ny
sys tem. Gdy w Wiel kiej Bry ta nii za czę to
roz ma wiać o bu do wie no wej elek trow ni ją -
dro wej, to się oka za ło, że in we stor, EDF za -
żą dał stwo rze nia mu per spek ty wy nie 15–20-
let niej lecz 40-let niej. To po ka zu je ja kie go
rzę du per spek ty wa pa trze nia na sys tem
wspar cia jest po trzeb na by prze ko nać tych,
któ rzy ma ją pie nią dze by je za in we sto wa li
w ener ge ty kę. Bez prze wi dy wal nej, sta bil nej
per spek ty wy na kil ka na ście lat do przo du,
wszyst kie na sze roz wa ża nia bę dą mia ły wy -
miar je dy nie teo re tycz ny. Bo świat fi nan sów,
in we sto rzy ka pi ta ło wi i ban ki nie sfi nan su ją
pla nów, o któ rych mó wi my. Pra cu ję na co
dzień w świe cie fi nan sów i wiem, że inwe -
sto rzy nie ma ją żad nych sen ty men tów, że to
Pol ska, że ener ge ty ka od na wial na itd.

– W. Li siak: – Nie mów my w ka te go riach
ze ro je dyn ko wych, tzn. je że li nie bę dzie sta -
bil ne go w per spek ty wie kil ku na sto let niej
sys te mu, to nie bę dzie in we sty cji. Tak się nie
dzie je. Im sys tem bę dzie mniej sta bil ny,
mniej prze wi dy wal ny, tym bę dzie się bu do -
wa ło mniej i dro żej, a za ło żo ne ce le nie zo -
sta ną osią gnię te. Po li ty cy po win ni mieć
świa do mość, że wpły wa ją na wy so kość tych
kosz tów.

– J. Le wan dow ski: – Tyl ko ja, na po cząt -
ku, tro chę pro wo ka cyj nie stwier dzi łem jed -
no znacz nie, iż obec ny sys tem wspar cia OZE
na le ży zli kwi do wać i zbu do wać no wy. Pań -
stwo, w trak cie dys ku sji wy ra ża li ście się
na ten te mat nie kie dy dwu znacz nie. Czas

więc na jed no znacz ność: a więc re mon to wać
obec ny sys tem, czy też go zli kwi do wać
i zbu do wać no wy?

– W. Li siak: – Utrzy mać, bo ten sys tem
nie jest ta ki zły, a je go na pra wa nie wy ma ga
wiel kich dzia łań. Na to miast dla in we sto rów
i in sty tu cji fi nan su ją cych, no wy sys tem
uczy nił by przy szłość nie prze wi dy wal ną
przez dłuż szy, zmar no wa ny czas.

– S. Po rę ba: – Utrzy mać. Moż na na to -
miast roz ma wiać o no wym sys te mie, ale
w per spek ty wie po 2020 ro ku.

– J. Du dzik: – Po dzie lam po gląd mo je go
przed mów cy.

– W. Cet nar ski: – Lu bię się spie rać z Pa -
nem Po rę bą, ale w tym przy pad ku mu szę po -
dzie lić je go po gląd. Na le ży do koń czyć pro -
gram in we sty cyj ny po zwa la ja cy nam osią -
gnąć na sze ce le na rok 2020, roz po czę ty
w opar ciu o sys tem, któ ry obo wią zu je, po
od po wied niej je go mo der ni za cji. Oczy wi -
ście ten sys tem nie jest po wsze cza sy, świat
się bo wiem tak zmie nia, że czy chce my, czy
nie po ro ku 2020 wszyst ko bę dzie wy glą da ło
ina czej. O tym zaś jak miał by wy glą dać na -
stęp ny sys tem wspar cia, war to już dziś za -
cząć roz ma wiać.

– S. Po rę ba: – I mo że nie bę dzie to sys tem
wspar cia OZE, tyl ko funk cjo no wa nia ener -
ge ty ki.

– J. Bo cian: – Wpro wa dze nie re wo lu cji
spra wi ło by, że za ło żo nych na 2020 rok ce lów
na pew no by śmy nie osią gnę li. Oczy wi ście
ist nie ją cy sys tem trze ba mo dy fi ko wać, głów -
nie pod ką tem pew no ści in we sty cji. Du żo
mó wi się na te mat kosz tów prze bu do wy ko tła
na bio ma so wy, czy bu do wy no we go źró dła
bio ma so we go. Nie mó wi się na to miast o tym,
że 2–3-krot nie wię cej na kła dów trze ba po -
nieść by bio ma sę po zy skać, przy go to wać
i do star czyć ener ge ty ce. Trze ba też mieć
świa do mość, że te in we sty cje w lo kal ne po -
zy ska nie bio ma sy ja ko waż ne go pa li wa
w mik sie ener ge tycz nym są po tęż nym ko łem
za ma cho wym dla go spo dar ki. Na to miast ja ki
bę dzie miał kształt sys tem wspar cia w przy -
szło ści, za de cy du je o tym roz wój tech no lo gii.
Trze ba tak że prze stać pro wa dzić w Pol sce de -
ma go gicz ną dys ku sję na te mat te go, że UE
po my li ła się od no śnie go spo dar ki ni sko emi -
syj nej, a pod jąć in ten syw ne dzia ła nia po szu -
ku ją ce in no wa cji i tech no lo gii w pro duk cji
i efek tyw nym wy ko rzy sta niu ener gii.

– M. Ce cer ko: – Obec ny sys tem wspar cia
OZE na le ży utrzy mać, oczy wi ście mo dy fi -
ku jąc go, po pra wia jąc, uspraw nia jąc.

– M. Kwe starz: – Je stem za wpro wa dze -
niem ka ta lo gu tech no lo gii, ety kie ty zo wa -
niem ich i wspar ciem okre ślo nych, za rów -
no na eta pie in we sty cji jak i po tem. Me cha -
nizm ten po wi nien być przej rzy sty, szcze gól -
nie w okre sie eks plo ata cji, np. przez pre cy -
zyj nie zde fi nio wa ny okres wspar cia. Za -
tem sys tem po wi nien być pro sty i trans pa -
rent ny dla wszyst kich uczest ni ków ryn ku.
• Dzię ku je my za roz mo wę.
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Kon dy cja pre zen to wa nej fir my do wo dzi wiel ce uda nej nie -
miec kiej in we sty cji w Pol sce. Fir ma KA EFER SA z sie dzi bą głów -
ną w War sza wie po wsta ła w sierp niu 2009 ro ku w wy ni ku po łą -
cze nia sio strza nych spół ek: TER MO IZO LA CJI SA zlo ka li zo wa nej
w Za brzu i IZO KO RU Płock SA. W jej skład wcho dzą tak że dwa
przed się bior stwa – TER MO KOR KA EFER z Beł cha to wa i WIE ZAT
z Tar no wa. Hi sto ria fir my KA EFER nad Wi słą to dzie je jej wszyst -
kich pod mio tów, po wią za nie tra dy cji, wie dzy i do świad cze nia.
Roz wi ja ła ry nek izo la cji prze my sło wych od 1947 r. (wów czas
po wsta ła TER MO IZO LA CJA). To gór no ślą skie przed się bior stwo
w cza sach re al ne go so cja li zmu by ło sil nie obec ne w Eu ro pie Za -
chod niej po przez wy ko naw stwo usług eks por to wych, w re ali za -
cji pro jek tów izo la cyj nych koszt pra cy ludz kiej jest wy so ki
– w Pol sce był niż szy niż na Za cho dzie. Zdo by ta wie dza i kon tak -
ty pro cen tu ją do dziś.

Hi sto ria Gru py KA EFER na świe cie się ga ro ku 1918, kie dy to
w Bre mie po wo ła no do ży cia ro dzin ną fir mę Carl Ka efer Co.
Obec nie to mię dzy na ro do wy kon cern tech no lo gicz ny KA EFER
Iso lier tech nik sku pia ją cy ok. 100 spół ek w bran ży izo la cyj nej
na sze ściu kon ty nen tach, z licz bą pra cow ni ków się ga ją cą 18,5 tys.
W Pol sce jest ich po nad 1200, w 5 re gio nach: pół noc, po łu dnie,
wschód, za chód i cen trum (po łą czo nym z re gio nem eks port, z sie -
dzi bą w War sza wie), w 13 od dzia łach kra jo wych i 4 za gra nicz nych
(Niem cy, Fran cja, Ho lan dia, Ir lan dia). 

Fu zja, czy li kom plek so wa ofer ta
By okre ślić po zy cję spół ki KA EFER SA na pol skim i eu ro pej -

skim ryn ku trze ba wska zać na zna cze nie wspo mnia ne go wy żej po -
łą cze nia dwóch przed się biorstw. W cią gu kil ku dzie się ciu lat ist nie -
nia kon ku ro wa ły ze so bą, choć wy spe cja li zo wa ły się w dwóch róż -
nych dzie dzi nach ryn ku: klien tem TER MO IZO LA CJI był głów nie
prze mysł ener ge tycz ny, IZO KO RU – pe tro che micz ny, ra fi ne ryj ny
i ce lu lo zo wo -pa pier ni czy (za bez pie cze nia an ty ko ro zyj ne). Pierw -
sza dzia ła ła przede wszyst kim w południowej Pol sce, dru ga na
północy kra ju. Ostat ni mi la ty re ali zo wa ły wspól nie licz ne zle ce -
nia, sło wem ich ofer ta by ła kom plek so wa. Kon so li da cja ja wi ła się
ja ko na tu ral na, umoż li wia ją ca wy ko rzy sta nie po ten cja łu firm, ich
za so bów, wzro stu kon ku ren cyj no ści i ja ko ści ofe ro wa nych usług
oraz oszczęd no ści, jak że waż nych w ob li czu trwa ją ce go kry zy su

go spo dar cze go. Co wię cej zna na i ce nio na na świe cie a no wa
w Pol sce mar ka KA EFER prze ję ła po zy tyw ne sko ja rze nia z mar -
ka mi TER MO IZO LA CJA i IZO KOR. I z każ dym ro kiem jest bar -
dziej roz po zna wa na na ro dzi mym ryn ku.

Zgod nie z wi zją fir my, któ ra brzmi ,,Wy eli mi no wać stra ty
ener gii”, przed się bior stwo kon cen tru je się na do star cza niu klien -
tom naj bar dziej pro fe sjo nal nych oraz in no wa cyj nych roz wią zań
izo la cyj nych. 

– KA EFER SA jest jed ną z naj więk szych w Pol sce firm w bran ży
izo la cji prze my sło wych, a za tem izo la cje zim no - i cie pło chłon ne to
nasz co re bu si ness – mó wi Grze gorz Bor kow ski, jej dy rek tor ope -
ra cyj ny. – Po nad to ofe ru je my izo la cje aku stycz ne, za bez pie cze nia
an ty ko ro zyj ne, ro bo ty fa sa do we, rusz to wa nia, ba da nia ter mo wi -
zyj ne. Spe cja li zu je my się tak że w ochro nie prze ciw po ża ro wej.

Do daj my, że KA EFER SA jest czę ścią re gio nu Eu ro py Wschod -
niej i Kra jów Nad ka spij skich, za rząd re gio nu ma sie dzi bę w War -
sza wie.

Klien ci, czy li nie tyl ko ener ge ty ka
Usłu gi fir my są ad re so wa ne do wie lu dzie dzin go spo dar ki. – Je -

ste śmy obec ni w prze my śle ener ge tycz nym, stocz nio wym i of fsho -
re, che micz nym, pe tro che micz nym, spo żyw czym, pa pier ni czym
i w bu dow nic twie – za pew nia dy rek tor Bor kow ski. – Na sze do -
świad cze nie obej mu je pra ce m.in. w elek trow niach kla sycz nych
i ją dro wych, elek tro cie płow niach, spa lar niach śmie ci, ra fi ne riach,
ce men tow niach, za kła dach che micz nych, na plat for mach wiert ni -
czych i ter mi na lach LNG. Je śli cho dzi o biz nes elek tro ener ge tycz -
ny to na szy mi klien ta mi są wszy scy naj więk si, by wy mie nić Al stom
Po wer, For tum Po wer and He at Pol ska, Tau ron Wy twa rza nie,
PGE, ZE PAK, Enea, EDF, GDF Su ez Ener gia Pol ska, Fo ster Whe -
eler Ener gia Pol ska, Po li mex -Mo sto stal, Mo sto stal War sza wa,
KGHM Pol ska Miedź, El cho Cho rzów, Ra fa ko czy Re mak Roz ruch.
A w prze my śle ra fi ne ryj nym to PKN OR LEN SA i Gru pa LO TOS.
Rocz nie mon tu je my set ki ty się cy me trów kwa dra to wych izo la cji za -
rów no w kra ju, jak i za gra ni cą.

Trud no wy mie nić wszyst kie do ko na nia fir my. KA EFER uczest -
ni czył w bu do wie blo ku 858 MW w Beł cha to wie, re ali zo wał pro -
jek ty m.in. w ra mach pro gra mu 10+ dla Gru py LO TOS, a tak że
w elek trow niach Po ła niec, Opo le, Ła gi sza. Pra co wał za gra ni cą
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Izolacje bez tajemnic
GRZE GORZ BOR KOW SKI – uro -
dzo ny 1974, jest ab sol wen tem
Po li tech ni ki Po znań skiej oraz
ESCP -EAP Ber lin. Ka rie rę roz po -
czął w Po zna niu w SPIN S.A.,
a na stęp nie do świad cze nia za -
wo do we zdo by wał w Al stom Po -
wer Co nver sion w Ber li nie, gdzie
pra cę łą czył ze stu dia mi po dy -
plo mo wy mi. Uwa ża, że nasz kraj
rów nież jest pe łen moż li wo ści
– dla te go też w ro ku 2003 wró cił
i pod jął pra cę w Ce ge lec, kon -
cer nie do star cza ją cym kom ple-
k so we roz wią za nia tech nicz ne
w ob sza rach ener ge ty ki, che mii,
pe tro che mii oraz oil & gaz, gdzie
pra cu jąc na sta no wi sku Me ne -

dże ra Pro fit Cen ter roz wi jał dzia łal ność spół ki w Pol sce. Od stycz nia 2013
ro ku peł ni funk cję Dy rek to ra Ope ra cyj ne go KA EFER SA.



cze go przy kła dem mo że być elek trow -
nia Wal sum w Niem czech i elek trow -
nia Mo ney po int w Ir lan dii, Ad ria tic
LNG we Wło szech, za kła dy che micz -
ne Bo re alis w Szwe cji. Wy mień my
nie któ re z obec nie re ali zo wa nych
przed się wzięć dla sek to ra ener ge tycz -
ne go. W PGE GiEK w Beł cha to wie
– pra ce ser wi so we na blo ku 858 MW
i kon ty nu acja roz po czę tej izo la cji in -
sta la cji pod grze wu spa lin oraz izo la cji
ter micz nej elek tro fil tru nr 8. Dla Enea
Za kład Wy twa rza nia w Świer żach
Gór nych – pra ce izo la cyj ne ru ro cią -
gów blo ku nr 6. El Opo le – re mon ty
czte rech blo ków; El Ła gi sza – re mon -
ty bie żą ce i re mont ka pi tal ny blo ku
nr 10; El Ryb nik – izo la cje na ka na łach
in sta la cji mo kre go od siar cza nia spa -
lin; El Ja worz no III – pra ce zwią za ne
z re mon tem ka pi tal nym tur bo ze spo łu
TG -6 i ko tła oraz ar ma tu ry. Dla EDF
To ruń – usłu gi izo la cyj ne i prze ciw -
wil go cio we na na po wietrz nych ma gi -
stra lach cie płow ni czych. Dla KGHM
w Gło go wie i Po lko wi cach – uczest -
nic two w re ali za cji blo ków ga zo wo -pa ro wych. EC Wro cław – izo -
la cje zbior ni ka ma ga zy no we go mocz ni ka i ru ro cią gów po wie trza
ni skie go ci śnie nia. W przy pad ku kon trak tów za gra nicz nych na le -
ży wska zać na po wsta ją ce w Niem czech elek trow nie z kon wo ju
Hi ta chi – KW Mo or burg i STKW West fa len (elek tro fil try blo -
ków D i E), elek trow nię w Ho lan dii czy na pra ce izo la cyj ne w ra -
mach pro jek tu blok 660 MW El Le dvi ce w Cze chach. 

– Naj więk szą war to ścio wo in we sty cją, w któ rej uczest ni czy my,
jest ter mi nal LNG w Świ no uj ściu, któ ry za kil ka na ście mie się cy bę -
dzie w sta nie przy jąć pierw sze do sta wy skro plo ne go ga zu dro gą
mor ską – in for mu je Grze gorz Bor kow ski. – Ten obiekt jest naj -
więk szym i naj bar dziej za awan so wa nym pro jek tem w dzie dzi nie
bu do wy zdol no ści prze ła dun ko wych ga zu w ba se nie Bał ty ku. Wy -
ko nu je my na nim ro bo ty izo la cyj ne.

Wy pa da wy mie nić jesz cze kil ka przed się wzięć re ali zo wa nych
przez KA EFER w in nych sek to rach prze my słu. W Za kła dach Azo -
to wych w Tar no wie – Mo ści skach trwa ją pra ce izo la cyj ne ru ro cią -
gu na Wy dzia le Amo nia ku i na in nych wy dzia łach. W War sza wie
fir ma zaj mu je się ele wa cja mi bu dyn ków. We Fran cji jest obec na
w kil ku za kła dach che micz nych, w Ho lan dii pro wa dzi licz ne pra -
ce izo la cyj ne, in sta la cyj ne i re mon to we. W In ter na tio nal Pa per są
wy ko ny wa ne pra ce re mon to we, a w Hu cie Szkła TUR – izo la cje
ter micz ne ru ro cią gów.

Po strze ga nie ryn ku, czy li ko niunk tu ra
O spo wol nie niu go spo dar czym, czy wręcz kry zy sie sły szy my

od ra na do wie czo ra.
– Z jed nej stro ny na sza ryn ko wa po zy cja jest moc na, jed nak że

no wych, uru cha mia nych czy za po wia da nych in we sty cji jest co raz
mniej – za uwa ża dy rek tor ope ra cyj ny. – Z mo ich roz mów z fir ma -
mi funk cjo nu ją cy mi na tym sa mym ryn ku wy ni ka, że ma my ewi -
dent nie do czy nie nia z kry zy sem. Trud no przy jąć zle ce nia, któ re nie
bę dą przy no si ły sen sow ne go eko no micz nie wy ni ku. Je śli spoj rzy my
na ostat nią de ka dę i czas obec ny, to moż na do strzec zna czą ce róż -
ni ce. Ry nek, ocze ki wa nia klien tów, for ma re ali za cji pro jek tów
ulegają zmianie, to też ca ły czas pra cu je my nad do sto so wa niem na -
szej struk tu ry do tych wy zwań. Uczest ni czy my w kon kur sach ofert,
prze tar gach. Je że li je ste śmy w sta nie sa mi zre ali zo wać ca łość za -
da nia, to oczy wi ście tak po stę pu je my, je śli nie to do bie ra my so bie
part ne ra. Rzecz ja sna w za leż no ści od spe cy fi ki zle ce nia. I tak

np. w pro jek cie ter mi na lu LNG współ -
dzia ła my ze spół ka mi Gru py KA EFER
z za gra ni cy – Hisz pa nii, Nie miec a na -
wet Au stra lii (stam tąd po cho dzi tech -
no lo gia pre izo la cji rur, ma ją na tym
po lu wiel kie do świad cze nie, choć by
na ryn kach azja tyc kich). W re ali za cji
licz nych prac część za dań zle ca my
pod wy ko naw com.

KA EFER nie ukry wa, iż bar dzo li -
czy na re ali za cję za po wia da nych in -
we sty cji ener ge tycz nych. Z czę ści pla -
no wa nych pro jek tów in we sto rzy re zy -
gnu ją (głów nie dzia ła ją ce w kra ju kon -
cer ny ener ge tycz ne) bądź je prze su -
wa ją w cza sie. Przy kła dy to El Opo le
i El Ryb nik, Ze spół Elek trow ni Dol na
Od ra, ogra ni cze nia pier wot nych za -
mia rów in we sty cyj nych w El Tu rów,
nie pew ność co do bu do wy blo ku wę -
glo we go 850–1000 MW w El Ostro łę -
ka. Wy jąt kiem in plus są in we sty cje
w bu do wę no wych blo ków ga zo wo -
-pa ro wych w El Ja worz no III i El Ko -
zie ni ce oraz we Wło cław ku (OR LEN)
i El blą gu (Ener ga Ko ge ne ra cja). 

Dy rek tor Bor kow ski ma świa do mość te go sta nu rze czy. KA EFER
to nie tyl ko udział w re ali za cji no wych in we sty cji, ale rów nież
w re mon tach, mo der ni za cji ist nie ją cych mo cy wy twór czych.
A w tym ob sza rze jest le piej. Ist nie je jesz cze eks port, gdzie spół ka
jest rów nież sil na.

Obec ność w Gru pie,
czy li od po wie dzial ność i za ufa nie

Py tam Grze go rza Bor kow skie go o re la cje pol sko -nie miec kie
oczy wi ście nie mię dzy pań stwo we, ale w ra mach Gru py KA EFER.
– Je ste śmy nie za leż ną spół ką – mó wi. I do da je: – Ma my swo je pla -
ny biz ne so we, któ re re ali zu je my i bie rze my za nie od po wie dzial -
ność. Ra por tu je my do ko na nia wła ści cie lo wi. Na sze sto sun ki cha -
rak te ry zu je od po wie dzial ność i za ufa nie, dla te go tak waż ny mi
kwe stia mi są: pro fe sjo na lizm per so ne lu, ja kość pra cy, speł nia nie
stan dar dów obo wią zu ją cych w fir mie. Je stem prze ko na ny, że ko le -
dzy z Nie miec są za do wo le ni za rów no z sa mej in we sty cji w Pol sce
jak i jej efek tów. Kon sul tu je my na sze dzia ła nia, ko rzy sta my z know -
-how na sze go wła ści cie la. Ma my Cen trum Kom pe ten cyj ne w Bre -
mie. Współ pra ca ma cią gły cha rak ter, cze go do brym przy kła dem
jest ter mi nal LNG, gdzie za sto so wa no tech no lo gie w Pol sce wcze -
śniej nie zna ne. A za tem przy na leż ność KA EFER SA do Gru py przy -
no si ewi dent ne i po li czal ne ko rzy ści, w tym do stęp do świa to wej
kla sy in no wa cyj nych tech no lo gii.

Koń cząc po wiedz my, że KA EFER SA otrzy mał wie le na gród
i wy róż nień. Wśród naj śwież szej da ty jest ty tuł Li de ra Spo łecz nej
Od po wie dzial no ści, Do bra Fir ma 2012. Fir ma in we stu je w swo ją
za ło gę, sta wia tak że na pod no sze nie kom pe ten cji, po przez szko le -
nia fi nan so wa ne za rów no ze środ ków wła snych, jak i w ra mach
unij ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki. Są one prze zna -
czo ne za rów no dla mon te rów izo la cji, jak i pra cow ni ków ad mi ni -
stra cji.

Firma jest aktywna w obszarze spo łecz nej od po wie dzial no ści
biz ne su (CSR). Po ma ga po trze bu ją cym na wie le spo so bów an ga -
żu jąc rów nież pra cow ni ków, przy kła do wo już trze ci rok z rzę du
fir ma bie rze udział w ak cji Szla chet na Pacz ka. Wspie ra rów nież
lo kal ne ini cja ty wy spor to we m.in. w Tar no wie, Gdań sku, Oświę ci -
miu, To ru niu.

An drzej Uznań ski
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Dynamicznie zmieniający się na naszych oczach krajobraz gospo-
darczo-polityczny, inicjuje istotne zmiany, dokonujące się w działal-
ności wielu fi rm działających od lat w sektorze energetyki zawodo-
wej. Przykładem takiej zmiany transformacyjnej jest aktualna sytuacja
w Kielcach, na terenie dawnego ZUCHiAP Chemar S.A. Jeszcze do 
niedawna przedsiębiorstwo wielozakładowe, posiadające status jed-
nego z największych w regionie, po ostrym zakręcie na początku XXI 
wieku, już jako podmiot skomercjalizowany skutecznie odbudowuje 
swoją pozycję na rynku krajowym i zagranicznym właśnie w sektorze 
energetyki zawodowej. Kontynuatorem najlepszych praktyk i trady-
cji, czy też swoistym następcą działalności Chemaru stała się spółka 
Chemar Rurociągi Sp. z o.o. wraz z dwoma spółkami powiązanymi ka-
pitałowo tj. Chemar Armatura Sp. z o.o. oraz Chemar Service Sp. z o.o. 
Korzystając z wachlarza doświadczeń i referencji z lat ubiegłych wy-
wodzących się ze „starego” Chemaru, jako przedsiębiorstwa państwo-
wego, Zarząd spółki Chemar Rurociągi Sp. z o.o. skutecznie buduje 
coraz mocniejszą pozycję rynkową, jako uznany dostawca produktów 
i  usług na rzecz energetyki zawodowej. Przyjęta kilka lat temu strate-
gia działania i rozwoju, opartego na tworzeniu kompleksowych ofert 
dla projektów inwestycyjno-modernizacyjnych w polskich elektrow-
niach zaczyna przynosić wymierne efekty. Z tego też powodu bieżąca 
aktywność rynkowa „nowego” Chemaru opiera się na pełnej synergii 
działania wszystkich trzech spółek, które w zależności od wymagań 
klienta uzupełniają się wzajemnie w zakresie obszarów swojej dzia-
łalności produkcyjno-usługowej i realizują kontrakty w wymiarze 
kompletnych rurociągów energetycznych, tj. kontrakty zawierają-
ce zarówno etap projektowania, oraz dostawy wraz z montażem na 
obiekcie. Potwierdzeniem rynkowym tak przyjętej strategii działania 
jest realizacja kontraktów dla 3 kolejnych bloków Elektrowni Bełcha-
tów, zakończona pełnym sukcesem od strony techniczno-jakościowej 
(osiągnięcie w całości gwarantowanych parametrów pracy), jak i eks-
ploatacyjnej (przekazanie bloków do bezkolizyjnej eksploatacji na 
podstawie wymogów europejskiej dyrektywy ciśnieniowej). Realiza-
cja tego projektu, jak i stała współpraca w zakresie dostaw rurociągów 
dla uznanych partnerów zagranicznych (Alstom, Hitachi Europe, Sie-

mens, Bilfi nger Power Systems), wśród której warto z dumą wymienić 
dostawy głównych rurociągów parowych dla ostatnio realizowanych 
bloków nadkrytycznych o mocy 1000 MW w elektrowniach Westfalen, 
Datelln, Eemshaven i Maasvlakte, w pełni potwierdza zasadność przy-
jętego kierunku rozwoju całej grupy i jednoznacznie wyznacza dalszy 
kierunek działań oparty na:
•  technologicznym rozwoju spółek w zakresie głównych procesów 

(obróbka plastyczna, obróbka cieplna, spawanie) ze szczególnym 
uwzględnieniem automatyzacji procesów spawalniczych;

•  wdrożeniu do produkcji kolejnych, nowych materiałów dla potrzeb 
rurociągów i armatury, ze szczególnym przeznaczeniem dla projek-
tów opartych o parametry nadkrytyczne;

•  utrzymaniu wysokich standardów jakościowych, w oparciu o wdro-
żony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem
i BHP według norm EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004,
PN-N-18001:2004 (OHSAS 18001:2007) oraz wysoko wykwalifi ko-
wany personel;

•  wdrożeniu w najbliższych miesiącach Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania Zasobami, w oparciu o kompleksowy system informa-
tyczny klasy ERP, w celu poprawy efektywności bieżącego, opera-
cyjnego zarządzania całą grupą kapitałową.
Biorąc pod uwagę obecną, trudną sytuację rynkową zasadnicze 

założenia strategii rozwoju Spółki generalnie nie ulegną zmianie. 
Wobec problemów z pozyskaniem dużych, kompleksowych zle-
ceń, Spółka będzie zmuszona do podjęcia skutecznej, trudnej walki 
z  konkurencją o realizację projektów remontowych, serwisowych, 
o zdecydowanie mniejszej wartości jednostkowej. Dopiero w dalszej 
perspektywie czasowej można liczyć na większy udział w  komplek-
sowych projektach inwestycyjnych, takich jak Kozienice, Stalowa 
Wola, Włocławek czy też kolejny blok Elektrowni Bełchatów. Bardzo 
rozwojowymi rynkami branżowymi na najbliższe lata będzie sektor 
przesyłu gazu, spalanie odpadów komunalnych, a także budowa ko-
lejnych energetycznych bloków gazowo-parowych oraz tradycyjnych 
bloków opartych na węglu brunatnym i kamiennym. Posiadane refe-
rencje i przygotowanie techniczno-kadrowe pozwala z optymizmem 
patrzeć na nadchodzące lata.

CHEMAR – nowe oblicze

www.chemar-service.plwww.chemar-piping.pl www.armatura-chemar.pl

Nowy Chemar to już nie tylko dostawy, ale również montaż

Zarząd Spółki Chemar Rurociągi Sp. z o.o. (od lewej): Jan Chociaj, Mirosław 
Malinowski, Zbigniew Gulan



Ko rze nie obec nie spół ki gieł do wej Bi pro met SA się ga ją ro -
ku 1950, kie dy to po wo ła no do ży cia pań stwo we przed się -
bior stwo Biu ro Pro jek tów Prze my słu Me ta li Nie że la -
znych „Bi pro met” z sie dzi bą w Ka to wi cach. Jej 63-let nia

hi sto ria jak w so czew ce sku pia dzie je ro dzi mej go spo dar ki – me -
an dry cza sów re al ne go so cja li zmu, trans for ma cję ustro jo wą prze -
ło mu lat 80. i 90. ubie głe go stu le cia, prze kształ ce nia wła sno ścio -
we, zmien ny pro fil dzia łal no ści, lep szą i gor szą ko niunk tu rę, wy -
cho dze nie po za kra jo we opłot ki etc. Przed 10. la ty Pre ze sem Za -
rzą du fir my znaj du ją cej się wów czas w kiep skiej kon dy cji zo stał
Ta de usz Baj, in ży nier i me ne dżer, czło wiek zde ter mi no wa ny by
po sta wić ją na no gi (sy tu acja by ła, jak mó wi, bar dzo trud na, nie
by ło zle ceń, fir ma ge ne ro wa ła stra ty, a śred nia wie ku pra cow ni -
ków bli ska by ła wie ku eme ry tal ne go). I uda ło się.

Od spół ki pra cow ni czej,
do Gru py Ka pi ta ło wej KGHM

W la tach 90. spół ka zo sta ła wy ku pio na przez pra cow ni ków
w for mu le le asin gu pra cow ni cze go. Na stęp nie sprze da li 98% swo -
ich ak cji Mo sto sta lo wi Kra ków SA, a te z ko lei ku pił Bu di -
mex SA. 

Od daj my głos pre ze so wi: – W 2002 r. po ja wi łem się w Bi pro me -
cie, któ ry był ulo ko wa ny w struk tu rze hol din gu Bu di mex -Dro mex,
czy li w gru pie przed się biorstw bu dow la nych, nie ma ją cych nic
wspól ne go z prze my słem me ta li nie że la znych. Pod ko niec ro -
ku 2005 wy ku pi li śmy spół kę od te go wła ści cie la z po mo cą part ne -
rów fi nan so wych Ca pi tal Part ners i Aval lon na za sa dzie wy ku pu

me ne dżer skie go le wa ro wa ne go zwa ne go LMBO (La ve ra ged Ma -
nag ment Buy -Out). W ro ku 2007, na sze go de biu tu gieł do we go, by -
łem wła ści cie lem 10% ak cji. Uda ła się re struk tu ry za cja fir my, po -
myśl nie zre ali zo wa li śmy stra te gię odej ścia od bu dow nic twa ogól -
ne go i po wro tu fir my do bran ży me ta li nie że la znych. Spół ka nie tyl -
ko nie zban kru to wa ła, a wręcz za czę ła od bu do wy wać swo ją po zy -
cję. Dziś Bi prop met jest spół ką ren tow ną, zaj mu ją cą waż ną po zy -
cję na ob sza rze ca łej po łu dnio wej Pol ski, bę dąc w tym re gio nie bo -
daj głów nym zle ce nio daw cą usług pro jek to wych. Pra cu je dla nas
obec nie ok. 50 biur pro jek to wych, od Kra ko wa przez Ka to wi ce,
Gli wi ce, Wro cław aż po Po znań. Dys po nu je my naj no wo cze śniej -
szym sprzę tem IT i opro gra mo wa niem (har dwa re i so ftwa re). Za -
trud nie nie się ga 160 osób, w tym kil ku dzie się ciu pro jek tan tów,
w więk szo ści przy ję tych do pra cy w ostat nich la tach.

Ka mie niem mi lo wym do tych cza so wej hi sto rii spół ki sta ło się po -
zy ska nie w 2010 r. in we sto ra stra te gicz ne go, któ rym sta ła się
KGHM Pol ska Miedź S.A. – po rzez GPW sku pi ła 66% ak cji fir my
(po zo sta ły ak cjo na riat jest roz pro szo ny, nikt nie po sia da 5% ak cji).
Uczy ni ła to, jak są dzę, z tej przy czy ny, że na sze przed się bior stwo
w prze szło ści by ło pro jek tan tem nie omal wszyst kich hut me ta li nie -
że la znych (mie dzi, alu mi nium, cyn ku) w Pol sce, w tym na le żą cych
do lu biń skie go kon cer nu. Wszak Bi pro met mo że się po chwa lić na -
praw dę uni kal ny mi kom pe ten cja mi w tej dzie dzi nie.

KGHM i in ni
Wej ście mie dzio we go gi gan ta, glo bal ne go gra cza, obec ne go

na czte rech kon ty nen tach, wy war ło zna czą cy wpływ na sy tu ację
ka to wic kiej spół ki. Zda niem Ta du sza Ba ja zmia na wła ści cie la
oka za ła się klu czo wa dla jej przy szło ści, Bi pro met zo stał „za rzu -
co ny” zle ce nia mi, któ re już są ra li zo wa ne, a port fel no wych obej -
mu je 2–3 let ni ho ry zont. Wcze śniej głów ny mi klien ta mi był
Ar ce lor Mit tal i US Ste el, dziś jest to KGHM, któ ry na le żą ce
doń trzy hu ty i wal cow nię nie tyl ko mo der ni zu je, a wręcz roz bu -
do wu je.

– Bi pro met ma dwa ro dza je kom pe ten cji – mó wi pre zes. – Co re
bu si ness to pro jek ty dla prze my słu me ta li nie że la znych, a ad re sa -
tem dru giej spe cjal no ści jest bran ża ochro ny śro do wi ska; dla niej
bu du je my elek tro fil try i fil try wor ko we. Na tym po lu je ste śmy ge -
na ral nym re ali za to rem zle ceń, „z de fi ni cji” sa mych pro jek tów nie
sprze da je my, chro niąc na sze know -how, sło wem jak ofe ru je my fil -
try to za wsze w for mu le „pod klucz”. Ta dzia łal ność w nie któ rych
la tach jest fi nan so wo do mi nu ją ca, ale obec nie prze wa ża ją zle ce nia
na opra co wa nie pro jek tów. Do naj waż niej szych te raz re ali zo wa -
nych na le ży pro jekt pie ca za wie si no we go w Hu cie Mie dzi Gło -
gów I, łącz na war tość tej mo der ni za cji się ga 1,7 mld zł. War to
przy po mnieć, że do sto so wa nie tech no lo gii Outo kum pu do na szych
wa run ków w Hu cie Mie dzi Gło gów II tak że nie na le ża ło do ła -
twych. Pro blem le ży w spe cy fi ce pol skiej ru dy i du żej za war to ści
w niej wę gla. W kil ka mie się cy po pod pi sa niu umo wy na pro jek to -
wa nie ww. pie ca za wie si no we go zmie ni ła się pro gno za do ty czą ca
wy do by wa nej ru dy. Trze ba by ło go prze pro jek to wać łącz nie z to -
wa rzy szą cy mi in sta la cja mi tak, by roz wią zać pro blem prze grze wa -
nia się agre ga tów hut ni czych na sku tek du żej za war to ści wę gla
w kon cen tra cie. Zmia ny, ja kich do ko na li śmy wy ma ga ły bar dzo du -
żej pra cy. Peł ni my ro lę ge ne ral ne go pro jek tan ta w ra mach du żej
in we sty cji KGHM – w hu cie Gło gów I chce my wy ko nać
„pod klucz” fil try wor ko we. Ko lej ne wiel kie za da nie cze ka nas
w Hu cie Mie dzi Le gni ca. W KGHM trwa prze gląd ofert na bu do -
wę hu ty zło mo wej, zło żo nych mię dzy in ny mi przez kon sor cja,
w któ rych rów nież uczest ni czy my (prze targ jest w for mu le za pro -

OFERTA

22

Udany powrót do źródeł



jek tuj i bu duj). Zro bi li śmy dla niej pro jekt kon cep cyj ny, li czy my
na przy szłe pro jek to wa nie, na stęp nie nad zo ry, chcie li by śmy tam
bu do wać „pod klucz” fil try wor ko we, mie li by śmy do ro ku 2014
spo ro pra cy. A wów czas hu ta zło mo wa bę dzie już na eta pie pro jek -
tów wy ko naw czych. Za kład ma ru szyć w 2017 r.

Bi pro met bu du je fil try nie tyl ko dla prze my słu me ta li nie że la -
znych (np. Hu ta Cyn ku Mia stecz ko Ślą skie, ZGH Bo le sław, Hu ta
Orzeł Bia ły), ale i ce men to we go (np. ce men tow nie Strzel ce Opol -
skie, War ta, Gó raż dże). W przy pad ku od py la nia naj więk szym
klien tem jest Ar ce lor Mit tal, któ ry zle ca spół ce pra ce za gra ni cą,
ostat nio w Al gie rii, Bel gii, Cze chach, Sło wa cji i Ru mu nii. Bi pro -
met zna lazł się na li ście do brych wy ko naw ców świa to we go kon -
cer nu, jest ulo ko wa ny w je go sys te mie w Luk sem bur gu. Dzię ki te -
mu co rocz nie otrzy mu je no we zle ce nia. Dla US Ste el z ko lei zbu -
do wał fil try wor ko we w kok sow ni w Ko szy cach (Sło wa cja). Tak -
że w ro dzi mych kok sow niach w Ra dli nie i Czę sto cho wie. Je śli
cho dzi i elek tro ener ge ty kę to ak tu al nie nie ma zle ceń, w tej de ka -
dzie zre ali zo wał trzy elek tro fil try za 36 mln zł dla Elek tro cie płow -
ni Kra ków -Łęg. Li czy na zle ce nia te go sek to ra.

Ko niunk tu ra
Pol ska jest w oko wach spo wol nie nia go spo dar cze go, czy jak kto

wo li wręcz kry zy su. Sta gna cja, we dle wie lu ana li ty ków, szyb ko się
nie za koń czy. A Bi pro met ma się świet nie. Mo że się po chwa lić do -
dat nim wy ni kiem go spo dar czym. Przy cho dy net to w 2011 r. by ły
bli skie 91 mln zł (w ro ku po przed nim wy nio sły za le d wie nie speł -
na 19 mln). W ub.r. spa dły do 58, 5 mln, ale za rów no w tym ro ku
jak i w 2014, zda niem sze fa fir my, znacz nie wzro sną (vi de port fel
za mó wień). Spół ka się roz wi ja, sło wem moż na bez prze sa dy po -
wie dzieć, że to czas jej pro spe ri ty. Do ce nia ją ją in we sto rzy gieł do -
wi, wska zu jąc, że ak cje spół ki są nie do sza co wa ne. Przy obec nym
kur sie wskaź nik C/WK wy no si tyl ko ok. 0,7, więc mi mo ogra ni -
czo ne go w ostat nim okre sie za in te re so wa nia in we sto rów gieł dą,
ce ny ak cji Bi pro me tu za czę ły ro snąć.

– W bran ży me ta li nie że la znych nie ma de ko niunk tu ry, sprze daż
jest sta bil na, wa ha nia cen są nie zbyt du że, ostat nio znacz ny spa dek
do ty czy sre bra, w mniej szym stop niu mie dzi i cyn ku – twier dzi pre -
zes Ta de usz Baj. – Dzię ki tej sy tu acji nie od czu wa my kry zy su.

KGHM wszedł stra te gicz nie w no we „zło ża”, ja ki mi są zło my. Hu -
ta Le gni ca zo sta nie prze kształ co na, jak wcze śniej mó wi łem, w hu -
tę zło mo wą – to du ża in we sty cja w no wy ry nek zwa ny przez An gli -
ków urban mi ning (ko pal nia w mie ście), co ozna cza prze top zło mu
nie tyl ko po wsta ją ce go w hu cie, ale rów nież elek tro nicz ne go (re cy -
kling). Jest go co raz wię cej. W Pol sce skup zu ży te go sprzę tu (ko -
mór ki, kom pu te ry itp.) nie jest, w prze ci wień stwie do Za cho du
na wy so kim po zio mie, ale to ule ga zmia nie. Od zy sku je się z nie go
nie tyl ko miedź – tak że me ta le szla chet ne (zło to, sre bro, pla ty na).
Zwłasz cza w trud nych cza sach so lid ność, rze tel ność, pro fe sjo na -
lizm jest szcze gól nie ce nio ny.

Tu tak że moż na się do pa try wać suk ce su ślą skie go przed się bior -
stwa.

– Wal czy my by utrzy mać wy so ką ja kość i ter mi no wość usług
pro jek to wych. Pa mię ta my, że ja kość na szej pra cy de cy du je o no -
wo cze sno ści i wy daj no ści za kła dów prze my sło wych – za pew nia
Ta de usz Baj.

Ka dry
Ha słem jed ne go z ko re ań skich gi gan tów go spo dar czych, kon -

cer nu LG jest: „Naj waż niej si są lu dzie”. Bez wąt pie nia jest ono bli -
skie kie row nic twu Bi pro me tu.

– Na szą si łą są lu dzie, to do sko na ła ka dra; sprze da je my fak tycz -
nie myśl in ży nier ską, za tem pra cow ni cy sta no wią naj więk szy ka pi -
tał spół ki, bez nich nie od nie śli by śmy suk ce su – za uwa ża Ta de usz
Baj. – Zmie ni ła się wy raź nie i bar dzo ko rzyst nie struk tu ra wie ko -
wa. Ma my wie lu mło dych i obie cu ją cych pra cow ni ków. Oprócz
tych, któ rzy ma ją upraw nie nia pro jek to we i bu dow la ne ma my sze -
reg osób, któ re je zdo by wa ją lub są na stu diach dok to ranc kich. Po -
zy ska li śmy wie lu war to ścio wych fa chow ców, pro jek tan tów z in -
nych sek to rów prze my słu m.in. hut nic twa że la za i sta li. Chy ba
zbyt nio nie prze sa dzę, je śli po wiem, że w Bi pro me cie zgro ma dzi li -
śmy czo łów kę pro jek tan tów prze my sło wych. Po trzeb ni są naj lep si,
bo sto pień trud no ści pro ce sów, któ re u nas się pro jek tu je te go wy -
ma ga.

Pre zes Bi pro me tu ma swo ją kon cep cję do sko na le nia kadr. I tak
ty tu łem przy kła du, miast wy sy łać pra cow ni ków na szko le nia (ich
po ziom by wa nie jed no krot nie da le ki od do sko na ło ści) i od ry wać
od miej sca pra cy, za trud nił kil ku in struk to rów. A za tem pra cow ni -
cy ma ją ich w sys te mie on li ne, czy li w każ dej chwi li są do stęp ni.
Ten po mysł spo tkał się z apro ba tą pro jek tan tów, bez wąt pie nia uła -
twia pra cę (głów ne na rzę dzia fir my Au to Desk, Cad, Me cha ni cal,
In ven tor są wy ko rzy sty wa ne do dwu - i trzy wy mia ro we go kom pu -
te ro we go wspo ma ga nia pro jek to wa nia). In struk to rzy słu żą po mo -
com pro jek tan tom, a w wol nych chwi lach uczest ni czą w edy cji
pro jek tów (kom ple to wa nie, agre ga cja).

Bi pro met współ pra cu je z czo ło wy mi uczel nia mi tech nicz ny mi
oraz jed nost ka mi na uko wo-ba daw czy mi tej czę ści kra ju – Po li -
tech ni ką Ślą ską, Aka de mia Gór ni czo -Hut ni czą, In sty tu tem Me ta li
Nie że la znych. 

– Mie li śmy gro no ab sol wen tów, któ rzy by li za in te re so wa ni pra -
cą w fir mie, ale nie zna li za rów no na rzę dzi Au to CAD, jak i geo me -
trii wy kreśl nej (nie po tra fią „czy tać” ry sun ku). Cóż to za in ży nier,
któ ry nie po siadł tych umie jęt no ści? Stu den ci idą na ła twi znę, geo -
me tria wy kreśl na jest trud na, to się jej nie uczą, wy bie ra ją in ne
przed mio ty, w efek cie uczel nie re zy gnu ją z jej wy kła da nia. Oczy wi -
ście, jak za wsze są i „ro dzyn ki”, sło wem do nas tra fia ją stu den ci,
któ rym da je my zle ce nia i nie jed no krot nie oka zu ją się per spek ty -
wicz nie do bry mi pro jek tan ta mi. Ma my swój bank kadr – in for mu -
je Ta de usz Baj.

To co mó wi pre zes ko re spon du je z ogól no pol ską dys ku sją
o szkol nic twie wyż szym nad Wi słą. Jak waż na jest edu ka cja ukie -
run ko wa na na rze czy wi ste po trze by ryn ku pra cy, wi dać na przy -
kła dzie Bi pro me tu. Fir my z tra dy cja mi, no wo cze snej, otwar tej
na świat i lu dzi.

AU

OFERTA
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TA DE USZ BAJ – Pre zes Za rzą -
du Bi pro met S.A. Ab sol went
Wy dzia łu Me cha nicz no -Tech -
no lo gicz ne go Po li tech ni ki Ślą -
skiej (1991 r.). Po sia da sto pień
Exe cu ti ve MBA war szaw skiej
SGH i ty tuł ma gi stra za rzą dza -
nia ka na dyj skie go uni wer sy te -
tu UQAM. W la tach 1981–1996
zwią za ny z Mo sto sta lem Za -
brze: pra cow nik Biu ra Eks por tu
(kon trak ty na Bli skim Wscho -
dzie), tłu macz ję zy ka an giel -
skie go, spe cja li sta ds. ofert,
przed sta wi ciel na ryn kach Bli -
skie go Wscho du. Na stęp nie
Czło nek i Pre zes Za rzą du

w spół kach Mo sto sta lu Za brze: Bu dlo cum Sp. z o.o. i Za kład Ele men tów
Alu mi nio wych S.A. W ro ku 2000 zo stał Dy rek to rem Biu ra Ofert i Mar ke -
tin gu Mo sto sta lu Za brze Hol ding S. A., a dwa la ta póź niej Dy rek to rem
Biu ra Re gio nal ne go Po łu dnie spół ki ELIN EBG Elek tro tech ni ka z sie dzi bą
w War sza wie. Z fir mą Bi pro met S.A. zwią za ny od 2002 r., naj pierw ja ko
Dy rek tor ds. Mar ke tin gu, a od ma ja 2003 ro ku w cha rak te rze Pre ze sa Za -
rzą du, Dy rek to ra spół ki. W mię dzy cza sie, i do chwi li obec nej, Czło nek
i Prze wod ni czą cy rad nad zor czych wie lu spół ek ak cyj nych i z ogra ni czo -
ną od po wie dzial no ścią. Prze wod ni czą cy Ra dy Izby Go spo dar czej Me ta li
Nie że la znych i Re cy klin gu, Czło nek Za rzą du Sto wa rzy sze nia In ży nie rów
i Tech ni ków Me ta li Nie że la znych.



L u cjan Neh re bec ki uro dził się w koń -
cu wie ku XIX, w dniu 13 li sto pa da
1900 ro ku, da le ko od Pol ski, w miej -
sco wo ści Lep sińsk (obec nie Ka zach -

stan), po ło żo nej na sto kach Dżun gar Ala -
tau. Pierw sze ob ra zy świa ta, któ re za pa -
mię tał na ca łe ży cie: dzie wi cza, ale bar dzo
su ro wa dla czło wie ka przy ro da, la sy,
ośnie żo ne wierz choł ki gór, wart kie po to ki
i stru mie nie gór skie. Lu cjan do 13 ro ku ży -
cia uczęsz czał do szko ły ty pu woj sko we go
fun da cji księ cia Ol den bur skie go. Je go oj -
ciec Hie ro nim peł nił obo wiąz ki woj sko we -
go le ka rza w nad gra nicz nym ro syj skim
gar ni zo nie nie opo dal gra ni cy z Chi na mi.
Do pie ro w 1913 ro ku z ro dzi ca mi (ma ma
Łu cja z Nar tow skich) przy je chał do Kow -
na, a póź niej po wy bu chu I woj ny świa to -
wej w 1914 ro ku ca ła ro dzi na zo sta ła ewa -
ku owa na do Bia łej Ce re kwi.

Uczęsz czał do tam tej szych gim na zjów,
był człon kiem taj ne go har cer stwa w stop niu
dru ży no we go i wkrót ce zo stał człon kiem
Pol skiej Or ga ni za cji Woj sko wej. Je go prze -
ło żo nym w POW był inż. Pa weł Ne stryp ke,
po I woj nie świa to wej dy rek tor przed się bior -
stwa tram wa jo wych w Za głę biu Dą brow -
skim, a na stęp nie w Po zna niu, a po II woj nie
świa to wej wy kła dow ca Wy dzia łu Elek trycz -
ne go Po li tech ni ki Ślą skiej. Wła śnie kon takt
z in ży nie rem Ne stryp ke za owo co wał póź -
niej wy bo rem przez Lu cja na stu diów na Wy -
dzia le Elek trycz nym Po li tech ni ki War szaw -
skiej. Ale naj pierw by ła ochot ni cza służ ba
w woj sku pol skim w 2. Ko wień skim Puł ku
Strzel ców i udział w stop niu pod cho rą że go
w woj nie pol sko -so wiec kiej w I dy wi zji Li -
tew sko -Bia ło ru skiej WP do wo dzo nej przez
gen. Lu cja na Że li gow skie go. Brał udział
w wal kach z woj ska mi so wiec kim na fron cie
pół noc nym. W 1920 ro ku od de le go wa ny
z woj ska na kurs przy go to waw czy, ce lem
przy stą pie nia do ma tu ry, któ rą zdał w Wil -
nie 1920 ro ku. Zde mo bi li zo wa ny w 1921 ro -
ku – za ra dą inż. Ne stryp ke – po dej mu je stu -
dia na Wy dzia le Elek trycz nym Po li tech ni ki
War szaw skiej. Nie by ły to na pew no stu dia
ła twe, a tym bar dziej wy ma ga ły od nie go
wzmo żo ne go wy sił ku, bo wiem zda wał ma -
tu rę z za kre su gim na zjum fi lo lo gicz ne go.
Bez po śred nio po ich ukoń cze niu w czerw -
cu 1927 ro ku po dej mu je pra cę w ener ge ty ce.

Wier ny Ślą sko wi
Osia da na Ślą sku i te mu re gio no wi

od 1927 ro ku po zo sta je wier ny przez wie le
dzie sią tek lat, za skar bia jąc so bie ogrom ny

sza cu nek prze ło żo nych, współ pra cow ni -
ków i stu den tów, zy sku jąc za szczyt ne mia -
no or ga ni za to ra ener ge ty ki pol skiej na
Gór nym Ślą sku.

Lu cjan Neh re bec ki ja ko świe żo dy plo -
mo wa ny in ży nier roz po czy na pra cę od sta -
no wi ska re wi den ta w Od dzia le Elek trycz -
nym Sto wa rzy sze nia Do zo ru Ko tłów Pa ro -
wych w Ka to wi cach. By ła to bar dzo od po -
wie dzial na pra ca.

Inż. Neh re bec kie mu zle ca no oce nę pro -
jek tów urzą dzeń elek trycz nych w ko pal -
niach, hu tach i za kła dach prze my słu che -
micz ne go oraz ba da nie ich sta nu tech nicz -
ne go na te re nie Gór ne go Ślą ska. Du że za -
an ga żo wa nie w pra cę mło de go in ży nie ra
do strzegł doc. inż. Jan Ob rą pal ski, dy rek -
tor na czel ny Sto wa rzy sze nia Do zo ru Ko -
tłów Pa ro wych (SDKP) w Ka to wi cach. Po -
mi mo róż ni cy wie ku (bli sko 20 lat) pa no -
wie szyb ko za przy jaź ni li się. W 1929 ro ku
inż. Neh re bec ki ob jął sta no wi sko kie row -
ni ka wy dzia łu ma szy no wo -elek trycz ne go
elek trow ni ko pal ni Knu rów, zdo by wa jąc
ko lej ne do świad cze nia za wo do we. Pro wa -
dził tak że roz bu do wę elek trow ni w ko pal ni
„Foch”. W 1931 ro ku prze niósł się na po -
dob ne sta no wi sko w ko pal ni Sie mia no wi -
ce, gdzie przy jął tak że sta no wi sko kie row -
ni ka roz bu do wy wa nej w tym cza sie elek -
trow ni na szy bie „Fi ci nus”. Inż. Neh re bec -
ki za ło żył jed no z pierw szych na Ślą sku la -
bo ra to riów (prze kaź ni ko we i licz ni ko we).
W la tach 1937–39 pra co wał w Ge ne ral nej
Dy rek cji Hut Wspól no ty In te re sów Gór ni -
czo -Hut ni czych w Ka to wi cach na sta no wi -
sku kie row ni ka wy dzia łu elek trycz ne go,
gdzie zaj mo wał się ca ło kształ tem za gad -
nień ener ge tycz nych w hu tach. Opra co wał
m.in. za ło że nia pro jek to we do ob słu gi
wiel kie go pie ca w Hu cie Ko ściusz ko w
Cho rzo wie. W ten spo sób zdo by wał wie -
dzę o ko lej nej klu czo wej bran ży prze my słu
cięż kie go. 

Trud ny czas oku pa cji
Ja ko po rucz nik re zer wy – ar ty le rzy sta,

zo sta je zmo bi li zo wa ny 26 lip ca 1939 ro ku
i przy dzie lo ny do od dzia łów do wo dzo -
nych przez gen. Fran cisz ka Kle eber ga.
Po ka pi tu la cji ar mii gen. Kle eber ga 6 paź -
dzier ni ka 1939 ro ku do sta je się do nie wo -
li nie miec kiej. Zo sta je osa dzo ny w tzw.
obo zie przej ścio wym („Ge fan ge nen la ger
Ra dom”), ja ki Niem cy utwo rzy li w Ra do -
miu bę dą cym wte dy sie dzi bą dys tryk tu
w Ge ne ral nej Gu ber ni. W li sto pa dzie

1939 ro ku uda je się mu zbiec z obo zu.
W cza sie oku pa cji prze by wa naj pierw
w Ni sku, a po tem w Kra ko wie. Po ja kimś
cza sie po szu ki wa nia pra cy w za wo dzie
uda je się mu za trud nić ja ko in ży nier -ener -
ge tyk w Fa bry ce Sztucz ne go Je dwa biu
w To ma szo wie Ma zo wiec kim. By ła tam
du ża – jak na owe cza sy elek trow nia za -
kła do wa (4 tur bi ny – łącz nie 16 MW)
i inż. Neh re bec ki spra wo wał funk cję sze -
fa wy dzia łu ener ge tycz ne go fa bry ki. Ten
okres pra cy inż. Neh re bec kie go wspo mi -
nał bar dzo cie pło mgr inż. Zbi gniew Ma -
kow ski, któ remu inż. Lu cjan Neh re bec ki
umoż li wił na ukę na taj nych kom ple tach
i zda nie ma tu ry, a na stęp nie: „dzię ki du żej
życz li wo ści i po mo cy wła śnie inż. Lu cja na
Neh re bec kie go w 1943 ro ku zda łem
na Wy dział Elek trycz ny Pań stwo wej Szko -
ły Tech nicz nej w War sza wie”. Jak wia do -
mo oku pan ci zli kwi do wa li Po li tech ni kę
War szaw ską, a na jej ba zie ze zwo li li tyl ko
na utwo rze nie za wo do wej szko ły tech -
nicz nej, ale od by wa ły się tam – oczy wi -
ście w try bie taj ne go na ucza nia – za ję cia
na po zio mie po li tech ni ki.

Zno wu Śląsk
W 1945 ro ku inż. Lu cjan Neh re bec ki po -

wra ca na Śląsk, gdzie włą cza się w or ga ni -
zo wa nie ener ge ty ki. Od spraw no ści elek -
trow ni i sta nu sie ci elek tro ener ge tycz nych
za le ża ło tem po roz wo ju go spo dar cze go
Gór no ślą skie go Okrę gu Prze my sło we go.
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W ma ju 1945 ro ku zo stał po wo ła ny na sta -
no wi sko na czel ne go dy rek to ra przed się -
bior stwa „Elek trow nie Gór no ślą skie EL -
GÓR” w Gli wi cach. W skład EL GÓR -u
wcho dzi ły elek trow nie: Bę dzin, Cho rzów,
Ła zi ska, Za brze, Szom bier ki. Przez na stęp -
ne 2 la ta był dy rek to rem eks plo ata cji (od -
po wied nik na czel ne go in ży nie ra) Cen tral -
ne go Za rzą du Ener ge ty ki w War sza wie.
W tym cza sie kie ro wał ze spo łem opra co -
wu ją cym pro gram pra cy i za sa dy or ga ni za -
cji no wo po wsta łej służ by dys po zy tor skiej
Głów ne go Roz rzą du Mo cy (póź niej sza
Pań stwo wa Dys po zy cja Mo cy). Znisz -
czenia w ener ge ty ce spo wo do wa ne dzia ła -
nia mi wo jen ny mi wy ma ga ły ba zy po mia -
ro wo -ba daw czej, któ rej ener ge ty ka kra-
jo wa nie po sia da ła. Z ini cja ty wy Lu cja -
na Neh re bec kie go utwo rzo no w 1950 ro-
ku od dział Po mia rów Ener ge tycz nych
w przed się bior stwie Ener go bu do wa. Na je -
go ba zie po wsta ło po tem sa mo dziel ne
– dzia ła ją ce do dziś – przed się bior stwo Za -
kład Ba dań i Po mia rów „Ener go po miar”
z sie dzi bą w Gli wi cach. „Ener go po miar”
od po cząt ku swe go ist nie nia spe cja li zo wał
się w po mia rach kon tro l nych, awa ryj nych
i od bior czych z za kre su ener ge ty ki elek -
trycz nej oraz ciepl nej w elek trow niach i za -
kła dach sie cio wych. W tym za kła dzie inż.
Neh re bec ki był w la tach 1952–1956 głów -
nym in ży nie rem, a na stęp nie przez wie le
lat do rad cą na uko wym.

W 1955 ro ku prof. Lu cjan Neh re bec ki
zo stał lau re atem ze spo ło wej Na gro dy Pań -
stwo wej III stop nia za opra co wa nie pro ble -
mu sa mo czyn ne go za łą cza nia re zer wy
(SZR) w elek trow niach.

Od in ży nie ra
do dok to ra h.c.

Już po cząw szy od li sto pa da 1946 ro ku
inż. Neh re bec ki roz po czął pra cę na uko wo -
-dy dak tycz ną na Po li tech ni ce Ślą skiej
w Gli wi cach, któ rą kon ty nu ował do 1971
ro ku, kie dy prze szedł na eme ry tu rę. Po -
cząt ko wo był wy kła dow cą, od 1952 ro ku
za stęp cą pro fe so ra i kie row ni kiem Ka te dry
Urzą dzeń Elek trycz nych, a po re or ga ni za -
cji Po li tech ni ki – kie row ni kiem Ka te dry
Elek trow ni i Go spo dar ki Ener ge tycz nej.
W 1955 ro ku otrzy mał no mi na cję na pro fe -
so ra nad zwy czaj ne go, a w 1961 ro ku na
pro fe so ra zwy czaj ne go. W ro ku 1983
otrzy mał za szczyt ny ty tuł dok to ra ho no ris
cau sa Po li tech ni ki Ślą skiej.

Pod Je go kie run kiem wdro żo no wie le
no wa tor skich roz wią zań tech nicz nych
w kra jo wej ener ge ty ce. Pro fe sor ja ko je den
z pierw szych pod jął za gad nie nia sys te mo -
wej go spo dar ki ener ge tycz nej do ty czą cej
pra cy elek trow ni i ca łe go sys te mu ener go -
elek trycz ne go, kwe stii zcen tra li zo wa ne go
cie płow nic twa, wdro że nia au to ma ty ki
w ukła dzie po trzeb wła snych elek trow ni,
me tod opty ma li zu ją cych do bór ukła dów

na pę do wych, wy zna cza nia współ czyn ni ka
strat w kon den sa cyj nych elek trow niach
blo ko wych etc.

Przy ja ciel mło dzie ży
Pro fe sor Neh re bec ki wy cho wał oko ło

400 ma gi strów in ży nie rów, pro mo wał 16
dok to rów na uk tech nicz nych oraz był opie -
ku nem 6 prze wo dów ha bi li ta cyj nych. Te -
ma ty prac ma gi ster skich i dok tor skich by ły
ści śle zwią za ne z funk cjo no wa niem ener -
ge ty ki. Był opie ku nem prze wo dów dok tor -
skich tak że po for mal nym przej ściu na
eme ry tu rę. Był m.in. pro mo to rem obro nio -
nej w 1975 ro ku pra cy dok tor skiej An to -
nie go Kra we ta: „Me to dy do sto so wa nia
pra cy pod sta wo wych blo ków ener ge -
tycz nych z ko tła mi wal cza ko wy mi i mię -
dzy stop nio wym prze grze wa niem pa ry
do po kry wa nia zmien nej czę ści ob cią że -
nia sys te mu El -en”. 

Je den z Je go licz nych stu den tów, póź -
niej szy hi sto ryk tech ni ki, inż. Zbi gniew
Bia łec ki pod kre ślał, iż Pro fe sor Lu cjan
Neh re bec ki był „wiel kim przy ja cie lem mło -
dzie ży i to za rów no stu diu ją cej, jak i mło -
dych nie do świad czo nych jesz cze ży cio wo
in ży nie rów, a za ra zem przy kła dem pra we -
go czło wie ka i Po la ka, któ re go każ dy z je go
uczniów sta rał się na śla do wać. Prze ka zy -
wał stu den tom nie tyl ko wia do mo ści tech -
nicz ne, ale uczył sza cun ku i wpa jał na wy ki
do brej, rze tel nej ro bo ty. Był wy ma ga ją cy
nie tyl ko dla in nych, ale i dla sie bie. In te re -
so wał się lo sem swo ich wy cho wan ków tak -
że w cza sie ich póź niej szej pra cy w prze my -
śle, po ma gał im czę sto zna leźć za trud nie -
nie zgod ne z pre dys po zy cja mi. Cie szył się
wśród nich po wszech nym wiel kim sza cun -
kiem”. Jest ze wszech miar zna mien ne, iż
Je go po ja wie nie się na uro czy sto ściach ju -
bi le uszo wych wi ta ne by ło za wsze przez je -
go by łych uczniów burz li wą spon ta nicz ną
owa cją.

Do le gen dy Po li tech ni ki Ślą skiej prze -
szły już eg za mi ny zda wa ne u pro fe so ra
Neh re bec kie go. Pro fe sor był nie stru dzo ny
i do pó ki cze ka li jesz cze ko lej ni stu den ci,
nie prze kła dał ter mi nu eg za mi nu na dzień
na stęp ny, nie za leż nie od po ry, w któ rej od -
by wał się eg za min. W efek cie nie rzad ko
eg za mi ny w ka te drze Pro fe so ra koń czy ły
się o go dzi nie dru giej, po pół no cy.

Swą wie dzą i do świad cze niem dzie lił się
ze śro do wi skiem in ży nier skim w licz nych
pu bli ka cjach. Był au to rem ośmiu skryp tów
uczel nia nych, dwu na stu ksią żek i po nad
czter dzie stu ar ty ku łów, w tym re fe ra tów
kon fe ren cyj nych m.in. w ję zy ku fran cu -
skim (Ge ne wa 1962, We ne cja 1963), czy
an giel skim (Mel bo ur ne 1962). Licz niej sze
są Je go nie opu bli ko wa ne pra ce: re fe ra ty,
re cen zje, eks per ty zy, w su mie oko ło 300
po zy cji. Na szcze gól ne wy róż nie nie za słu -
gu je je go ak tyw ność przy opra co wa niu
i zre da go wa niu trzech to mów „Hi sto rii

Elek try ki Pol skiej”, od jej po cząt ków aż
do 1986 ro ku. Sta no wi ona fun da men tal ną
mo no gra fię ener ge ty ki kra jo wej uzu peł -
nio ną do dat ko wo „Ze szy tem hi sto rycz nym
SEP” nr 6 pt: „Elek tro ener ge ty ka
– Okrę gi Ener ge tycz ne”.

Ce nio ny eks pert
Po za pra cą dy dak tycz ną pro wa dził bar -

dzo oży wio ną dzia łal ność w licz nych ko -
mi te tach, ra dach na uko wych i ze spo łach.
Był dwu krot nie z ra mie nia Pol ski eks per -
tem w Ko mi sji Eko no micz nej ONZ w Ge -
ne wie, wie lo let nim prze wod ni czą cym Ra -
dy Na uko wej In sty tu tu Ener ge ty ki w War -
sza wie (w la tach 1953–75), człon kiem
Rad Na uko wych In sty tu tu Ener ge ty ki Po -
li tech ni ki Wro cław skiej i Głów ne go In -
sty tu tu Gór nic twa, wi ce prze wod ni czą cym
Ko mi te tu Ener ge ty ki PAN, wi ce prze wod -
ni czą cym Pań stwo wej Ra dy ds. Pa liw
i Ener ge ty ki (w la tach 1960–72), wi ce -
prze wod ni czą cym Pol skie go Ko mi te tu
Świa to wej Kon fe ren cji Ener ge tycz nej
(WPC), człon kiem Pań stwo wej Ra dy ds.
wy ko rzy sta nia Ener gii Ato mo wej, wi ce -
prze wod ni czą cym Ko mi te tu Ener ge ty ki
Prze my sło wej w Ko mi te cie Na uki i Tech -
ni ki (w la tach 1963–72), człon kiem Ra dy
Tech nicz no -Eko no micz nej Mi ni ster stwa
Gór nic twa i Ener ge ty ki i in nych. Jed no -
cze śnie prof. L. Neh re bec ki był człon kiem
Ko mi sji Elek try fi ka cji przy Ko mi te cie
Elek tro tech ni ki PAN, a po jej usa mo dziel -
nie niu się – Ko mi te tu Elek try fi ka cji Pol -
ski przy Pre zy dium PAN, gdzie peł nił
funk cję se kre ta rza na uko we go w la tach
1956–1961. (Pra ce Ko mi te tu zo stał ogło -
szo ne dru kiem w 38 spe cjal nych ze szy -
tach na uko wych).

Spo łecz nik
Na pod kre śle nie za słu gu je rów nież pra ca

prof. Neh re bec kie go w SEP, do któ re go
wstą pił już w 1928 ro ku w OZW. W 1938
ro ku brał udział w X Wal nym Zgro ma dze -
niu SEP. W 1945 ro ku uczest ni czył w re ak -
ty wo wa niu od dzia łu Za głę bia Wę glo we go
SEP w Ka to wi cach. Na I Wal nym Zgro ma -
dze niu Od dzia łu w 1946 ro ku, zo stał wy -
bra ny pierw szym po wo jen nym pre ze sem
OZW. Po prze nie sie niu się do Gli wic zor -
ga ni zo wał w 1953 ro ku Od dział Gli wic ki
SEP i zo stał je go pierw szym pre ze sem.
W uzna niu je go za sług dla SEP i pol skiej
ener ge ty ki XX Wal ny Zjazd SEP nadał Mu
god ność Człon ka Ho no ro we go Sto wa rzy -
sze nia. Był od zna czo ny Krzy żem Ofi cer -
skim i Ka wa ler skim OOP, Or de rem Sztan -
dar Pra cy II kla sy i ty tu łem „Za słu żo ny Na -
uczy ciel PRL”. Prof. Lu cjan Neh re bec ki
zmarł w listopadzie 1990 ro ku w War sza -
wie i zo stał po cho wa ny, zgod nie z ostat nią
wo lą, na Cmen ta rzu Cen tral nym w Gli wi -
cach.

Opr. An na Biel ska, Ma rek Biel ski
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W
dniach 24–25. kwiet nia od by ło się w Wa szyng to nie pol sko -ame ry -
kań skie spo tka nie okrą głe go sto łu po świe co ne pro ble mom ener ge -
tycz nym. Spo tka nie zo sta ło zor ga ni zo wa ne na zle ce nie Mi ni ster -
stwa Go spo dar ki przez Izbę Go spo dar czą Ener ge ty ki i Ochro ny

Śro do wi ska we współ pra cy z Uni ted Sta tes Ener gy As so cia tion (Sto wa rzy -
sze nie Ener ge tycz ne Sta nów Zjed no czo nych). Pa tro nat nad spo tka niem, któ re -
go ob ra dy to czy ły się w Ro nald Re agan Bu il ding (Bu dyn ku im. Ro nal da Re -
aga na) oraz In ter na tio nal Tra de Cen ter (Cen trum Han dlu Mię dzy na ro do we go)
w Wa szyng to nie, ob ję ło Mi ni ster stwo Go spo dar ki RP. W pierw szym dniu
ob rad, stro ny przed sta wi ły re fe ra ty wio dą ce w za kre sie wspól nie wy bra nych,
waż nych dla nich za gad nień do ty czą cych pro ble ma ty ki ener ge tycz nej, był
rów nież czas na krót ką, wstęp ną dys ku sję na te mat pre zen to wa nej pro ble ma -
ty ki i po glą dów. Dru gi dzień za re zer wo wa ny zo stał na po głę bio ną roz mo wę
w ści słym gro nie za in te re so wa nych osób, na na wią za nie i roz sze rze nie kon tak -
tów mię dzy de le ga ta mi in sty tu cji i firm oraz omó wie nie moż li wo ści współ pra -
cy, a tak że na spo tka nia in dy wi du al ne po mię dzy eks per ta mi oby dwóch stron. 

Spo tka nie zo sta ło otwar te przez Rad cę Han dlo we go Am ba sa dy Sta nów
Zjed no czo nych w War sza wie, Wil lia ma Czaj kow skie go; na stęp nie za brał
głos dr Pa weł Pie tra sień ski Rad ca -Mi ni ster, Kie row nik Sek cji Han dlo wo -
-Eko no micz nej Am ba sa dy Pol skiej w Wa szyng to nie oraz Lau ren Dic ker son,
Ko or dy na tor Pro gra mo wy Uni ted Sta tes Ener gy As so cia tion. W póź niej szym
ter mi nie, ze wzglę dów tech nicz nych (opóź nie nie lo tów) do gro na osób otwie -
ra ją cych spo tka nie do łą czy ła Ilo na An to ni szyn -Klik, Pod se kre tarz Sta nu
w Mi ni ster stwie Go spo dar ki. W swo im re fe ra cie przed sta wi ła ona za ło że nia
pol skiej po li ty ki ener ge tycz nej na naj bliż sze i dal sze la ta oraz omó wi ła ba zę
kra jo wych su row ców ener ge tycz nych, a tak że uwa run ko wa nia mię dzy na ro do -
we i geo po li tycz ne roz wo ju sek to ra ener ge tycz ne go w Pol sce (na tle po li ty ki
ener ge tycz nej Unii Eu ro pej skiej, przy uwzględ nie niu ener ge tycz ne go bez pie -
czeń stwa kra ju).

Ukła da jąc pro gram spo tka nia prze wi dzia no w nim ob ra dy w se sjach te ma -
tycz nych – szcze gól ną wa gę nada no pro ble mom po zy ski wa nia ga zu ziem ne go
z po kła dów łup ków, ze wzglę du na suk ce sy stro ny ame ry kań skiej w roz wo ju
tej tech no lo gii oraz po ten cjal ne moż li wo ści jej za sto so wa nia w Pol sce. Se sja
ta od by ła się bez po śred nio po otwar ciu spo tka nia i zo sta ły na nią za pro szo ne
wszyst kie oso by bio rą ce w nim udział. Dwie rów no le gle pro wa dzo ne se sje po -
po łu dnio we do ty czy ły: „nie wę glo wych” tech no lo gii ener ge tycz nych (Se sja A:
Ener ge tycz ne wy ko rzy sta nie źró deł od twa rzal nych oraz Se sja B: Ener ge ty ka
ją dro wa) i zmniej sze nia emi sji po cho dzą cych z sek to ra ener ge tycz ne go (Se -
sja C: Efek tyw ność ener ge tycz na oraz Se sja D: No wo cze sne tech no lo gie
w sek to rze ener ge tycz nym opar tym na wę glu).

Roz wój tech no lo gii po zy ski wa nia
ga zu ziem ne go z po kła dów łup ków

Se sji tej współ prze wod ni czy li: ze stro ny ame ry kań skiej – Sal ly Korn feld,
Kie row nik Ze spo łu ds. Dzia łań Mię dzy na ro do wych w/s Ro py i Ga zu (Te am Le -
ader, In ter na tio nal Oil and Gas Ac ti vi ties), re pre zen tu ją cy De par ta ment Ener gii
Sta nów Zjed no czo nych (U.S. DoE), ze stro ny pol skiej – Mar ta Wą grodz ka,
De par ta ment Geo lo gii i Kon ce sji Geo lo gicz nych, Mi ni ster stwo Śro do wi ska RP.

Wy gło szo no re fe ra ty wpro wa dza ją ce (po ni żej przed sta wio no ich ory gi nal -
ne ty tu ły w ję zy ku an giel skim oraz w na wia sach tłu ma cze nie pol skie ty tu łów
re fe ra tów): 
• Mar ta Wą grodz ka – Upda te on Hy dro car bon Law and Pro jec tions of Sha -

le Gas Re so ur ces (Ak tu ali za cja pra wa o pa li wach wę glo wo do ro wych i prze -
wi dy wa nia nt źró deł ga zu z łup ków);

• Sal ly Korn feld – Sha le Gas De ve lop ment (Po stęp w po zy ski wa niu ga zu
z łup ków);

• Alo ulou Faw zi (Pro ject Ma na ger, World Sha le Oil&Gas Re so ur ce As ses -
sment, U.S. DoE) – Glo bal Sha le Gas & Ti ght Oil De ve lop ment, Sta tus &
Outlo ok (Świa to wy po stęp w po zy ski wa niu ga zu z łup ków i ro py „za mknię -
tej”. Sta tus i per spek ty wy);

• Tho mas Mur phy (Co -Di rec tor, Penn Sta te Mar cel lus Cen ter for Outre ach
and Re se arch) – Envi ron men tal Best Prac ti ces (Naj lep sze roz wią za nia po -
dej mo wa ne dla ochro ny śro do wi ska).
W re fe ra tach tych opi sa no obec nie sto so wa ne tech no lo gie wy do by wa nia

ga zu z po kła dów łup ków, ich hi sto rycz ny roz wój na te re nie Sta nów Zjed no -
czo nych, roz sze rza nie się za się gu i wzrost wiel ko ści wy do by cia, a tak że
wpływ zwięk szo ne go wy do by cia na obec ną sy tu ację ce no wą na ryn ku su row -
ców ener ge tycz nych w USA i na świe cie. W na wią za niu do re fe ra tu stro ny
ame ry kań skiej, stro na pol ska opi sa ła po stęp prac na te re nie Pol ski, omó wio -
no rów nież za kres i stan prac nad no wy mi re gu la cja mi praw ny mi do ty czą cy -
mi wy do by cia ga zu z łup ków. Oby dwie stro ny pod kre śla ły ko niecz ność wy -
ko na nia zna czą cej licz by od wier tów ja ko wa run ku wia ry god nej pro gno zy za -
so bów (po nad 100 od wier tów). Stro na ame ry kań ska przed sta wi ła rów nież,
w opar ciu o wła sne do świad cze nia, obiek tyw ne aspek ty ry zy ka eko lo gicz ne -
go wy stę pu ją ce go w trak cie wy do by cia ga zu z uży ciem tech no lo gii szcze li -
no wa nia. Krót ka dys ku sja do ty czy ła, mię dzy in ny mi, po li ty ki Unii Eu ro pej -
skiej do ty czą cej eks plo ata cji ga zu z łup ków, w szcze gól no ści na ci sków or ga -
ni za cji eko lo gicz nych, któ rych ce lem jest mak sy mal ne ogra ni cze nie za kre su
tej eks plo ata cji.

Ener ge tycz ne wy ko rzy sta nie
źró deł od na wial nych

Se sji tej współ prze wod ni czy li: ze stro ny ame ry kań skiej – Tri cia Wil liams,
Star szy Ko or dy na tor Pro gra mu (Se nior Pro gram Co or di na tor), Uni ted Sta tes
Ener gy As so cia tion, ze stro ny pol skiej – Ja nusz Pi li tow ski, Dy rek tor, De par -
ta ment Ener gii Od na wial nej, Mi ni ster stwo Go spo dar ki RP.

Wy gło szo no re fe ra ty wpro wa dza ją ce: 
• Ja nusz Pi li tow ski – Upda te on Po land’s Re ne wa ble Ener gy Law and Expec -

ta tions (Ak tu ali za cja pra wa ener ge tycz ne go dla od na wial nych źró deł ener gii
i pro gno zy);

• Mar cin Ści gan (De par ta ment Ener gii Od na wial nej, Mi ni ster stwo Go spo -
dar ki) – Cur rent Sta tus of Re no wa ble Po wer Ge ne ra tion in Po land (Bie żą cy
sta tus wy twa rza nia ener gii ze źró deł od na wial nych w Pol sce);

• Joe Con do (Se nior Vi ce Pre si dent and Ge ne ral Co un sel, In ve ner gy LLC) –
Tech no lo gy Upda tes. Wind Po wer (Ak tu al no ści tech no lo gicz ne: ener ge ty ka
wia tro wa);

• Walt Childs (In te gro Earth Fu els, Inc.) – Tech no lo gy Upda tes. Bio mass Po -
wer Ge ne ra tion & Co -fi ring (Ak tu al no ści tech no lo gicz ne. Ener ge tycz ne wy -
ko rzy sta nie bio ma sy i współ spa la nie).
Pra cow ni cy De par ta men tu Ener gii Od na wial nej Mi ni ster stwa Go spo dar -

ki RP przed sta wi li za ło że nia po li ty ki ener ge tycz nej rzą du, któ rej ce lem
jest roz wój ener ge ty ki od na wial nej w Pol sce oraz pro gno zy wzro stu udzia -
łu ener gii po zy ski wa nej ze ZRE w ogól nym bi lan sie ener ge tycz nym kra ju.
Ze stro ny ame ry kań skiej, osią gnię cia w za kre sie dwóch tech no lo gii
wy ko rzy stu ją cych źró dła ener gii od na wial nej: wia tru oraz bio ma sy (rów -
nież w ob sza rze współ spa la nia z wę glem) przed sta wio ne zo sta ły przez
przed sta wi cie li wio dą cych firm ame ry kań skich: In ve ner gy i In te gro, Earth
Fu els.
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Ener ge ty ka ją dro wa

Se sji tej współ prze wod ni czy li: ze stro ny ame ry kań skiej – Brent Har tley,
Za stęp ca Se kre ta rza Ge ne ral ne go ds. Spraw Eu ro pej skich i Eu ro azja tyc kich
(De pu ty As si stant Se cre ta ry for Eu ro pe an and Eu ra sian Af fa irs), z De par ta -
men tu Sta nu Sta nów Zjed no czo nych, ze stro ny pol skiej – Zbi gniew Ku bac ki,
Dy rek tor, De par ta ment Ener ge ty ki Ją dro wej, Mi ni ster stwo Go spo dar ki RP.

Wy gło szo no re fe ra ty wpro wa dza ją ce: 
• Zbi gniew Ku bac ki – Po land’s Pro gress in Com mer cial Nuc le ar Po wer

De ve lop ment (Po stęp w za kre sie roz wo ju za wo do wej ener ge ty ki ją dro wej
w Pol sce);

• Adam Jan czak (Z -ca Dy rek to ra Biu ra ds. Spraw Nad zo ru, PGE EJ S.A.) –
The first NPP’s Pro ject in Po land – Sta te of Play (Pierw szy pro jekt elek trow -
ni ją dro wej w Pol sce – stan bie żą cy);

• Grze gorz Wroch na (Dy rek tor, Na ro do we Cen trum Ba dań Ją dro wych
w Świer ku) – Na tio nal Cen ter for Nuc le ar Re se arch in Po land (Na ro do we
Cen trum Ba dań Ją dro wych w Świer ku);

• Ed McGin nis (De pu ty As si stant Se cre ta ry, In ter na tio nal Nuc le ar Ener gy Po -
li cy and Co ope ra tion, U.S. DoE), Na der Ma mish, (Di rec tor, Of fi ce of In ter -
na tio nal Pro grams, U.S. Nuc le ar Re gu la to ry Com mis sion), Ste ven Mayo
(Bu si ness De ve lop ment Spe cia list and Se nior Lo an Of fi cer, Export -Im port
Bank) – U.S. In ter na tio nal Nuc le ar Co ope ra tion (Mię dzy na ro do wa Współ -
pra ca Ją dro wa Sta nów Zjed no czo nych).
Pol ska, ja ko je den z nie licz nych kra jów eu ro pej skich, nie po sia da ener ge ty ki

ją dro wej,  mi mo że w jej naj bliż szym oto cze niu dzia ła 23 blo ki ją dro we, 6 jest
w bu do wie a bu do wa dal szych 9-ciu jest pla no wa na. Pol ska po dej mu je in ten syw -
ne dzia ła nia aby w naj bliż szym cza sie przy stą pić do bu do wy elek trow ni ją dro wej,
tak aby by ła ona za koń czo na w ro ku 2023 lub 2024. Przed sta wio no szcze gó ło wy
plan prac, w wy ni ku któ rych ten cel zo sta nie osią gnię ty w pla no wa nym okre sie,
obej mu je on dzia ła nia ad mi ni stra cyj ne, praw ne, tech nicz ne i szko le nio we. Przed -
sta wio no rów nież za ple cze na uko wo -ba daw cze Pol ski w za kre sie fi zy ki ją dro -
wej. Stro na ame ry kań ska za de kla ro wa ła chęć współ pra cy z Pol ską w roz wi ja niu
cy wil nej ener ge ty ki ją dro wej, wska zu jąc na jej istot ne za le ty a tak że na łą czą ce
oby dwa kra je wspól ne ce le, po trze by i wy zwa nia. Ame ry ka nie omó wi li rów nież
wa run ki ja kie Pol ska mu si speł nić zgod nie z wy mo ga mi U.S. Nuc le ar Re gu la to -
ry Com mis sion aby uzy skać do stęp do tech no lo gii ją dro wych.

Efek tyw ność ener ge tycz na
Se sji tej współ prze wod ni czy li: ze stro ny ame ry kań skiej – Al bert Do ub, Za -

stęp ca Kie row ni ka Pro gra mu (De pu ty Pro gram Ma na ger), Uni ted Sta tes Ener -
gy As so cia tion, ze stro ny pol skiej – To masz Dą brow ski, Dy rek tor, De par ta -
ment Ener ge ty ki, Mi ni ster stwo Go spo dar ki RP.

Wy gło szo no re fe ra ty wpro wa dza ją ce: 
• To masz Dą brow ski – Im ple men ting the Eu ro pe an Union Di rec ti ve on Ener gy

Ef fi cien cy – Po lish Go vern ment Per spec ti ve (Wpro wa dza nie dy rek ty wy Unii
Eu ro pej skiej o efek tyw no ści ener ge tycz nej – per spek ty wa pol skie go rzą du);

• Mar cin Ja mioł kow ski (Ko or dy na tor Pro jek tów, De par ta ment Przed się -
wzięć Prze my sło wych, Na ro do wy Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Wod nej) – Fi nan cing Ener gy Ef fi cien cy in Po land (Fi nan so wa nie efek -
tyw no ści ener ge tycz nej w Pol sce);

• Le szek Gla dek (Bo nEf fi ce LLC) – Unit Ef fi cien cy and Ma na ge ment Pro -
blems (Efek tyw ność blo ku i pro ble my za rzą dza nia);

• Ma rek Sa mo tyj (Elec tric Po wer Re se arch In sti tu te) – Trans mis sion Sys -
tem/smart Grid Im pro ve ments (Sys tem prze ka zu/udo sko na la nia in te li gent -
nych sie ci ener ge tycz nych) – Smart Grid De mon stra tions Show Ener gy
Ef fi cien cy Po ten tial (Pro jek ty de mon stra cyj ne sie ci in te li gent nych wska zu -
ją, że tą dro gą moż na po pra wić efek tyw ność ener ge tycz ną);

• Chris King (eMe ter Sie mens Bu si ness) – Sta tus of Po land Smart Grid De -
ve lop ment (Sta tus roz wo ju pol skich in te li gent nych sie ci ener ge tycz nych),
Smart me te ring and Po land. What, why, when (In te li get ny po miar zu ży cia
i Pol ska. Co, dla cze go i kie dy);

• Omar Sid di qui (Di rec tor of Ener gy Ef fi cien cy, Elec tric Po wer Re se arch In -
sti tu te) – Ener gy Uti li za tion (Użyt ko wa nie ener gii).
Zgod nie z dy rek ty wą UE o efek tyw no ści ener ge tycz nej, Pol ska stoi przed ko -

niecz no ścią wpro wa dze nia no wych roz wią zań tech no lo gicz nych i re gu la cji ad -
mi ni stra cyj nych, któ re ma ją do pro wa dzić do ob ni że nia kra jo we go zu ży cia ener -

gii o 20% do 2020 ro ku. Rząd Pol ski pod jął na stę pu ją ce dzia ła nia, któ re zmie -
rza ją do oszczę dza nia ener gii: po pra wa izo la cji ter micz nej, ter mo mo der ni za cja
bu dyn ków, mo der ni za cja wy po sa że nie prze my sło we go i w go spo dar stwach do -
mo wych, oświe tle nia, sys te mów ogrze wa nia, od zysk ener gii w pro ce sach prze -
my sło wych oraz re duk cja strat w sie ciach i na li niach prze sy ło wych. Dzia ła nia
te wspie ra ją pro gra my Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar -
ki Wod nej: „So wa”, „Ga ze la”, „Le mur” i „Ge kon”. Dzia ła nia na ko rzyść efek -
tyw no ści ener ge tycz nej obej mu ją też kro ki zmie rza ją ce do po pra wy efek tyw no -
ści jej wy twa rza nia w elek trow niach ciepl nych – wpro wa dze nie ta kich pro ce dur
jest moż li we dzię ki od po wied nim sys te mom po mia ro wo -in for ma tycz nym, uwa -
run ko wa nia w tym ob sza rze przed sta wio ne zo sta ły przez f irmę Bo nEf fi ce. Stro -
na ame ry kań ska omó wi ła za gad nie nia sie ci in te li gent nych (smart grids), ich roz -
wój, ko rzy ści i efek ty ich za sto so wa nia. Przed sta wio no rów nież osią gnię cia
EPRI w za kre sie efek tyw ne go wy ko rzy sta nia ener gii.

No wo cze sne tech no lo gie w sek to rze
ener ge tycz nym opar tym na wę glu

Se sji tej współ prze wod ni czy li: ze stro ny ame ry kań skiej – Mark Ac kie wicz,
Dział Ba dań CCS, Biu ro Ener gii z Pa liw Ko pal nych (Di vi sion of CCS Re se -
arch, Of fi ce of Fos sil Ener gy), U.S. DoE, ze stro ny pol skiej – Piotr Ki siel, De -
par ta ment Ener ge ty ki, Mi ni ster stwo Go spo dar ki RP.
• Piotr Ki siel – Sta tus of Co al -Fi red Po wer Plants in Po land (Sta tus elek trow -

ni wę glo wych wPol sce);
• Ja ro sław Zu wa ła (In sty tut Che micz nej Prze rób ki Wę gla, Za brze) – Cle an

Co al Tech no lo gy – R&D Pro gram (Tech no lo gie „czy ste go wę gla” – pro gram
ba daw czo -roz wo jo wy);

• Kon rad Świr ski (Pre si dent, Trans i tion Tech no lo gies) – Po lish -Ame ri can
Co ope ra tion in the Field of Mo dern Co al -Fi red Bo ilers Opti mi za tion Tech ni -
qu es (Ar ti fi cial Im mu ne Sys tems), (Pol sko -ame ry kań ska współ pra ca w ob -
sza rze no wo cze snych tech nik opty ma li za cji pra cy ko tłów wę glo wych
(sztucz ny układ im mu no lo gicz ny);

• Phil Ra der (Bu si ness Sa les Ma na ger, Envi ron men tal Con trol Sys tems,
Al stom Po wer) – U.S. Tech no lo gy Upda te. In no va tion in Envi ron men tal
Con trol for Co al Plants,

• Mark Ac kie wicz – Tech no lo gy Upda te. Car bon Cap tu re, Uti li za tion and
Sto ra ge Re se arch.
Sek tor ener ge tycz ny w Pol sce opar ty jest głów nie na wę glu ka mien nym

i bru nat nym, nie ste ty wy po sa że nie elek trow ni jest w znacz nym stop niu prze sta -
rza łe, w 40–50% skła da się z urzą dzeń li czą cych 30 i wię cej lat – wy ni ka stąd
ko niecz ność szyb kiej mo der ni za cji te go sek to ra. Jed ną z wio dą cych in sty tu cji,
pra cu ją cych na rzecz mo der ni za cji ener ge ty ki w Pol sce, pro wa dzą cą ba da nia
w za kre sie prze twór stwa wę gla, se kwe stra cji CO2 oraz no wo cze snych tech no -
lo gii ener ge tycz nych jest In sty tut Che micz nej Prze rób ki Wę gla w Za brzu. In -
sty tut ten na wią zał już owoc ną współ pra cę z ośrod ka mi w Sta nach Zjed no czo -
nych. In nym przy kła dem pol sko -ame ry kań skiej współ pra cy w za kre sie tech no -
lo gii wę glo wych jest wspól ny pro jekt Trans i tion Tech no lo gy i Emer son Pro cess
Ma na ge ment. W pro jek cie wy ko rzy sty wa ne są za sa dy dzia ła nia sy te mu od por -
no ścio we go, w opar ciu o ten mo del moż li wa jest opty ma li za cja pro ce sów prze -
my sło wych, w tym pro ce sów wy ko rzy sty wa nych w sek to rze ener ge tycz nym
(SI LO II). Stro na ame ry kań ska przed sta wi ła pro gram ba dań i wdro żeń obej mu -
ją cy pro ble my se pa ra cji dwu tlen ku wę gla, je go uty li za cji i ma ga zy no wa nie
(CCUS: Car bon Cap tu re, Uty li za tion and Sto ra ge) – pro jek ty obec nie re ali zo -
wa ne w Sta nach Zjed no czo nych, w tym ukie run ko wa ne na do dat ko we wy do -
by cie ro py i ga zu (EOR) oraz przed sta wi ła ce le ja kie po win ny zo stać osią gnię -
te w tym ob sza rze w okre ślo nej per spek ty wie cza so wej. Fir ma Al stom przed -
sta wi ła swo je naj now sze osią gnię cia w za kre sie tech no lo gii ener ge tycz nych
i ochro ny śro do wi ska przed skut ka mi dzia ła nia sek to ra ener ge tycz ne go.

Prze źro cza przed sta wio ne pod czas więk szo ści wy mie nio nych wy żej pre -
zen ta cji do stęp ne są na stro nie in ter ne to wej Uni ted Sta tes Ener gy As so cia tion:
http://www.usea.org/event/us -po land -ener gy -ro und ta ble oraz Izby Go spo dar -
czej Ener ge ty ki i Ochro ny Środowiska www.igeos.pl.

Po za koń cze niu pierw sze go dnia spo tka nia, je go uczest ni cy zo sta li za pro -
sze ni na ban kiet do Am ba sa dy Pol skiej w Wa szyng to nie, gdzie, po krót kim
pod su mo wa niu pierw sze go dnia ob rad, kon ty nu owa no, już w spo sób mniej
for mal ny, dys ku sję istot nych dla oby dwóch stron pro ble mów i uści śla no te ma -
ty i ter mi ny spo tkań w na stęp nym dniu po by tu de le ga cji pol skiej.

Z DZIAŁALNOŚCI IZBY
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Kalendarz Imprez (plan) Izby Gospodarczej Energetyki
i Ochrony Środowiska w drugim 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. wrzesień Seminarium – zmiany w ustawie Warszawa IGEiOŚ

o zamówieniach publicznych
2. wrzesień Plany inwestycyjne i rozwojowe Tauronu Jaworzno IGEiOŚ, 

– Jaworzno Tauron Polska Energia
3. wrzesień Targi Energetab Bielsko-Biała IGEiOŚ i ZIAD
4. październik Budowa bloku w Elektrowni Kozienice Kozienice IGEiOŚ, Hitachi
5. październik Efektywność energetyczna Warszawa IGEiOŚ 
6 październik– Szkolenie „Energetyka – podstawy wiedzy” Gliwice IGEiOŚ

–luty
7. 7–10 Targi Poleko w Poznaniu Poznań IGEiOŚ i MTP

październik
8. październik Szkolenie „Podstawy wiedzy prawniczej Warszawa IGEiOŚ

w energetyce”
9. listopad Seminarium dla dyspozytorów mocy Zakopane lub Bielsko Biała IGEiOŚ 

10. 21–22 listopad Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec Sulechów IGEiOŚ, LTnREE, E.On
11. 12 grudzień Spotkanie integracyjne wigilijno-noworoczne Warszawa – Hotel Radisson IGEiOŚ

Blu Sobieski

XXIWal ne Zgro ma dze nie Spra woz daw czo -Wy bor cze Izby Go -
spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, zwo ła ne

zo sta ło na mo cy uchwa ły Za rzą du na dzień 12 czerw ca 2013 ro ku,
o godz. 13.00.

Miej scem Wal ne go Zgro ma dze nia bę dzie sa la kon fe ren cyj na
„Wi la nów”, w Ho te lu Ra dis son Blu So bie ski, Plac Za wi szy 1
w War sza wie. W przy pad ku bra ku kwo rum usta lo ny zo stał II ter -
min Wal ne go Zgro ma dze nia na dzień 12 czerw ca 2013 ro ku
o godz. 13.15.

Ni żej pro po no wa ny po rzą dek dzien ny Wal ne go Zgro ma dze nia. Po -
zo sta łe ma te ria ły są do stęp ne na stro nie in ter ne to wej www.ige os.pl

PRO PO NO WA NY PO RZĄ DEK OB RAD 
XXI WAL NE GO ZGRO MA DZE NIA

1. Otwar cie ob rad i po wi ta nie go ści.
2. Uchwa le nie po rząd ku dzien ne go.
3. Wy bór prze wod ni czą ce go, se kre ta rza i 2. człon ków Pre zy dium

Wal ne go Zgro ma dze nia, Ko mi sji Man da to wo -Wy bor czej, Skru -
ta cyj nej i Uchwał i Wnio sków.

4. Wy stą pie nie Prze wod ni czą ce go Ko mi sji Man da to wo -Wy bor -
czej w spra wie fre kwen cji i kwo rum.

5. Wy stą pie nia za pro szo nych go ści.
6. Spra woz da nie Za rzą du z dzia łal no ści Izby w ro ku 2012.
7. Spra woz da nie fi nan so we za rok 2012.
8. Spra woz da nie Ko mi sji Re wi zyj nej za rok 2012.
9. Spra woz da nie Są du Ko le żeń skie go za rok 2012.
10. Pro jekt no we go Re gu la mi nu Wal ne go Zgro ma dze nia i Re gu la -

mi nu Za rzą du IGE iOŚ.
11. Dys ku sja nad spra woz da nia mi.

12. Gło so wa nie w spra wie udzie le nia ab so lu to rium za rok 2012
ustę pu ją cym wła dzom.

13. Wy bór Pre ze sa IGE iOŚ.
14. Wy bo ry człon ków Za rzą du, Ko mi sji Re wi zyj nej i Są du Ko le -

żeń skie go.
15. Wy stą pie nie Ko mi sji Uchwał i Wnio sków i przy ję cie uchwał.
16. Ogło sze nie wy ni ków wy bo rów.
17. Ukon sty tu owa nie się władz.
18. Wol ne wnio ski.
19. Za koń cze nie ob rad.

Po za koń cze niu Wal ne go Zgro ma dze nia, oko ło godz. 15.30, od -
będzie się spo tka nie in te gra cyj ne człon ków i sym pa ty ków Izby.

XXI Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo-Wyborcze Izby

W dniach 14–16 ma ja br. od by ły sie w Po zna niu Mię dzy na ro do -
we Tar gi Ener ge ty ki EXPO PO WER. By ła to już siód ma

edy cja tych tar gów, któ rych Izba Go spo dar cza Ene re ty ki
i Ochro ny Śro do wi ska by ła współ za ło ży cie lem. Izba po dob nie,
jak pod czas po przed nich edy cji tar gów i na te go rocz nych wy stą pi -
ła ze swo im sto iskiem, w któ rym wy sta wiał się tak że In sty tut Au -
to ma ty ki Sys te mów Ener ge tycz nych Sp. z o.o. z Wro cła wia.
Sto isko Izby, po dob nie jak w po przed nich la tach, by ło miej scem
wie lu spo tkań biz ne so wych, ale rów nież i in te gra cyj nych.

EXPOPOWER 2013



Z DZIAŁALNOŚCI IZBY

29

I zba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska zor ga ni -
zo wa ła kon fe ren cję nt. „Pla ny roz wo jo we i in we sty cyj ne elek -

tro cie płow ni Łódź i Po znań S.A.”, która odbyła się w sie dzi bie
Dal kii ŁÓDŹ, 18 kwiet nia 2013 r.

Kon fe ren cja stwo rzyła moż li wość za po zna nia się z pla na mi in -
we sty cyj ny mi i roz wo jo wy mi oraz z pro gra mem mo der ni za cji pol -
skich elek tro cie płow ni na le żą cych do kon cer nu Dal kia: Łódź i Po -
znań.

Re fe ren ta mi po szcze gól nych te ma tów byli naj bar dziej kom pe -
tent ni przed sta wi cie le szcze bla kie row ni cze go tych firm.

PROGRAM KONFERENCJI
• „Zmia ny w pra wie ener ge tycz nym w od nie sie niu do ryn ku

cie pła”, „Spra wa cer ty fi ka tów żół tych i czer wo nych” – To -
masz Dą brow ski – Dy rek tor De par ta men tu Ener ge ty ki, Mi ni -
ster stwo Go spo dar ki.

• „Pla ny roz wo jo we i in we sty cyj ne Gru py Dal kia”, „Wdra ża -
nie dy rek ty wy IED w elek tro cie płow niach – na przy kła dzie
Ło dzi i Po zna nia” – Fre de ric Fa ro che, Czło nek Za rzą du Dal -
kia Pol ska, Pa weł Bo row ski, Dyr. ds. In we sty cji i Re mon tów
Dal kia Łódź, Ma riusz Wro na, Gł. Spe cja li sta ds. Tech ni ki Dal -
kia Po znań ZEC.

• „Spa la nie bio ma sy w elek tro cie płow niach w Ło dzi i Po zna -
niu” – Ja cek Chmie lec ki, Gł. Inż. EC4 Dal kia Łódź, Pa weł
Woź niak, Gł. Spe cja li sta ds. Pla no wa nia i Eko no mi ki Pro duk cji
Dal kia Po znań ZEC.

• „Ko rzy ści po wią za nia wy twa rza nia cie pła z dys try bu cją
w Dal kii Łódź” – Wie sław Adam ski, Dyr. ds. Sie ci Cie płow ni -
czej Dal kia Łódź.
Materiały na stronie internetowej Izby www.igeos.pl.

Plany rozwojowe
i inwestycyjne

Elektrociepłowni
Łódź i Poznań S.A.

I zba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska przy
współ pra cy part ner skiej z fir mą Al stom Po wer, zor ga ni zo wa ła

kon fe ren cję nt. „Do świad cze nia z bu do wy i eks plo ata cji blo -
ku 858 MW w Beł cha to wie”, któ ra od by ła się w Ho te lu Wod nik
w Sło ku k/Beł cha to wa, w dniach 14–15 ma ja 2013 r.

Przed sta wi cie le dy rek cji Elek trow ni Beł cha tów i in ży nie ro wie Al -
stom Po wer re ali zu ją cy bu do wę blo ku 858 MW omó wi li or ga ni za -
cję i prze bieg bu do wy oraz do świad cze nia z je go do tych cza so wej
eks plo ata cji. Wy stą pi li też przed sta wi cie le Ener go pro jek tu War -
sza wa, in we sto ra za stęp cze go El bis oraz Ener go po mia ru Gli wi ce.

Kon fe ren cji to wa rzy szy ło zwie dza nie blo ku 858 MW w Beł cha -
to wie, pod prze wod nic twem in ży nie rów z Elek trow ni Beł cha tów
i fir my Al stom Po wer.

PROGRAM KONFERENCJI
• „Oce na i do świad cze nia z do tych cza so wej eks plo ata cji blo -

ku” – Ro bert Mły nar ski, Gł. Inż. ds. Wy twa rza nia Ener gii PGE
GiEK SA Elek trow nia Beł cha tów.

• „Or ga ni za cja i prze bieg bu do wy blo ku 858 MW – cha rak te -
ry sty ka kon trak tu – hi sto ria za kres ter mi ny itp.” – An drzej
Twar dow ski, Al stom Po wer.

• „Ko cioł” – Bo gu sław Pie kar ski, An drzej Młot kow ski, Al stom
Po wer.

• „Au to ma ty ka i część elek trycz na” – To masz Chmiel, Krzysz -
tof Go łą bek, Al stom Po wer.

• „Usłu gi do rad czo -pro jek to we Ener go pro jek tu -War sza wa
na rzecz In we sto ra od wstęp nych stu diów do pod pi sa nia kon -
trak tu z kon sor cjum firm Al stom” – An drzej Pa try cy, Pre zes
Za rzą du, Ener go pro jekt War sza wa S.A. 

• „Ro la in we sto ra za stęp cze go” – Edward Cza rza sty, Wi ce pre -
zes Za rzą du, EL BIS Sp. z o.o. 

• „Po mia ry gwa ran cyj ne blo ku i oce na” – Adam Smo lik, Pre -
zes Za rzą du, Ener go po miar Sp z o.o.

• Zwie dza nie blo ku.
Materiały na stronie internetowej Izby www.igeos.pl.

Doświadczenia
z budowy i eksploatacji

bloku 858 MW
w Bełchatowie

Pod czas po sie dze nia Za rzą du Izby, któ re od by ło się w dniu 28
mar ca br., w Ka to wi cach, w po czet człon ków Izby przy ję te zo -

sta ły jed no gło śnie na stę pu ją ce fir my:
• Mostostal Puławy S.A.,
• Zakład Konstrukcji Stalowych Lubstal – oddział Spółki Carbo

Holding Sp. z o.o., Zielona Góra,.
• Uniserv – Piecbud Sp. z o.o., Katowice.

Rów no cze śnie Za rząd pod jął jed no myśl ną de cy zję o skre śle niu
z li sty człon ków Izby czte rech człon ków, któ rzy od 3–4 lat za le ga ją
z płat no ścią skła dek człon kow skich:
• Bovis Lend Lease Sp. z o.o.,
• IDS Sheer Polska Sp. z o.o.,
• TERMOIZOLACJA ENTER-EKO Sp. z o.o.,
• TRANS-ENERGO S.A.

Nowi członkowie Izby
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.
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WARSZ TA TY KO MI SJI EU RO PEJ SKIEJ
PO ŚWIĘ CO NE WE WNĘTRZ NE MU

RYN KO WI ENER GII

Przy szłość we wnętrz ne go ryn ku ener gii UE by ła głów nym
przed mio tem roz mów pod czas warsz ta tów zor ga ni zo wa nych
przez Ko mi sję Eu ro pej ską. Ce lem by ło ze bra nie wnio sków do -
ty czą cych Ko mu ni ka tu KE w spra wie we wnętrz ne go ryn ku
ener gii, opu bli ko wa ne go w li sto pa dzie 2012 ro ku.

W po wi tal nym prze mó wie niu Ko mi sarz UE ds. Ener gii,
Günther Oet tin ger, wy szcze gól nił dzia ła nia ja kie po dej mu je
Ko mi sja, aby roz wi jać we wnętrz ny ry nek ener gii. Ko mi sarz
wska zy wał na pró by wy eli mi no wa nia re gu lo wa nych cen ener -
gii, któ re są sto so wa ne w 22 pań stwach UE, uspraw nia nie pro -
ce dur zwią za nych z bu do wą po łą czeń mię dzy sys te mo wych
oraz pra ce nad stra te gią dla prze my słu ener ge tycz ne go w per -
spek ty wie ro ku 2030. W ro ku 2013 Ko mi sja za mie rza za jąć się
ryn ka mi mo cy, m.in. w kon tek ście po trze by za pew nie nia mo cy
re zer wo wych wy ni ka ją cych z ro sną cej ge ne ra cji ze źró deł od -
na wial nych. Jed no cze śnie pan Ko mi sarz ostrzegł przed moż li -
wą frag men ta cją ryn ków, wy ni ka ją cą z roz wią zań przyj mo wa -
nych na po zio mie po szcze gól nych państw.

Pod czas se sji po świę co nej zmia nom w sys te mach elek tro -
ener ge tycz nych pod kre śla no, że mi mo te go, iż od na wial ne źró -
dła ener gii od dzia łu ją na pra cę sys te mów elek tro ener ge tycz -
nych, po li ty ka ener ge tycz na UE wciąż po zo sta je nie do sto so wa -
na. Po szcze gól ne pań stwa mu szą prze stać dzia łać lo kal nie. Po -
trzeb na jest lep sza ko or dy na cja za sad wspie ra nia roz wo ju zie -
lo nych źró deł ener gii, ryn ków mo cy oraz in we sty cji in fra struk -
tu ral nych na szcze blu UE, tak aby moż li wa by ła bu do wa rze -
czy wi ste go we wnętrz ne go ryn ku ener gii.

Przed sta wi cie le prze my słu wska zy wa li na oba wy zwią za ne
z za bu rze nia mi ryn ku, skut ku ją cy mi ni skim po zio mem cen
i nad mier ny mi kosz ta mi ogra ni cza nia emi sji CO2. W od nie sie -
niu do in we sty cji in fra struk tu ral nych, pod no szo no fakt, że
z ryn ku nie pły ną ja sne sy gna ły do ty czą ce dłu go okre so wych in -
we sty cji. Ja ko moż li we po wo dy po da wa no brak ujed no li co -
nych re gu la cji do ty czą cych od na wial nych źró deł ener gii oraz
na sta wie nie na bi lan so wa nie ryn ków na po zio mie po szcze gól -
nych kra jów.

Ostat nia se sja warsz ta tów po świę co na zo sta ła ro li od bior ców
w funk cjo no wa niu ryn ków ener gii w przy szło ści. Pod kre śla no
brak wie dzy kon su men tów na te mat te go, jak mo gą od no sić ko -
rzy ści z ryn ku. 

Źró dło – Eu re lec tric, Da ily News 12.04.2013

ENT SO -E – PO TRZEB NE 38 GW
NO WYCH MO CY PRO DUK CYJ NYCH

DO RO KU 2020 
Wy star czal ność pro duk cji ener gii elek trycz nej w Eu ro pie do

2020 ro ku bę dzie utrzy ma na je dy nie pod wa run kiem, że – nie -
za leż nie od już po twier dzo nych in we sty cji – zbu do wa nych zo -
sta nie do dat ko wo 38 GW no wych mo cy wy twór czych. Ta kie są

wy ni ki ostat nich pro gnoz Eu ro pej skie go Sto wa rzy sze nia Ope -
ra to rów Sys te mów Prze sy ło wych (ENT SO -E), opu bli ko wa ne
w do ku men cie „Sce na rio Outlo ok & Ade qu acy Fo re cast 2013”.
Więk sza pro duk cja ener gii ze źró deł od na wial nych czy też nie -
prze wi dzia ne za mknię cia elek trow ni ciepl nych mo gły by do dat -
ko wo zwięk szyć za po trze bo wa nie na no we in we sty cje.

Wspo mnia na wy żej pu bli ka cja słu ży eu ro pej skim ope ra to -
rom sys te mów prze sy ło wych (OSP) do opra co wa nia ich wła -
snych pla nów roz wo ju sie ci na na stęp ną de ka dę oraz do oce ny
wy star czal no ści ge ne ra cji wzglę dem za po trze bo wa nia do ro -
ku 2020. Pro gno za obej mu je trzy sce na riu sze: pierw szy, na zwa -
ny „EU 2020”, zgod ny jest z pla na mi dzia łań w za kre sie od na -
wial nych źró deł ener gii i ce la mi EU do ro ku 2020; sce na riusz
„Best Es ti ma te” ba zu je na naj lep szych osza co wa niach OSP, na -
to miast „Kon ser wa tyw ny”, zbu do wa ny zo stał na pod sta wie
„Best Es ti ma te”, ale uwzględ nia tyl ko te in we sty cje w roz wój
mo cy wy twór czych, któ re oce nia ne są ja ko pew ne.

Sce na riusz „Best Es ti ma te” prze wi du je śred ni rocz ny wzrost
po bo ru ener gii na po zio mie 1% w la tach 2013–2020 oraz przy -
rost mo cy źró deł od na wial nych o 50% w okre sie 7 lat. Mo ce
wy twór cze wy ko rzy stu ją ce pa li wa ko pal ne po sta ną na po zio -
mie nie zmie nio nym do ro ku 2015, a w 2016 ro ku ule gną
zmniej sze niu o 1%. Sce na riusz za kła da wzrost mo cy za in sta lo -
wa nej net to. Aby moż li we by ło utrzy ma nie nie za wod no ści do -
staw na obec nym po zio mie, po trzeb na bę dzie bu do wa do dat ko -
wych 38 GW mo cy za in sta lo wa nych. Ope ra to rzy sys te mów
prze sy ło wych spo dzie wa ją się de cy zji o no wych in we sty cjach
na bie żą co i w związ ku z tym nie prze wi du ją trud no ści w przy -
szłym bi lan so wa niu za po trze bo wa nia i po da ży ener gii elek -
trycz nej, mi mo że spo dzie wa ne są za mknię cia elek trow ni ją -
dro wych w Niem czech, Szwaj ca rii i Bel gii. 

Źró dło – Eu re lec tric, Da ily News 9.04.2013

FO RUM MA DRYC KIE OMA WIA
PO STĘ PY NA WE WNĘTRZ NYM

RYN KU GA ZU I PRZY SZŁĄ RO LĘ GA ZU
W dniach 17–18 kwiet nia b.r. od by ła się 23. se sja Fo rum Ma -

dryc kie go, po świę co na wy zwa niom zwią za nym z two rze niem
we wnętrz ne go eu ro pej skie go ryn ku ener gii. Uczest ni cy spo tka -
nia dys ku to wa li m.in. nad in struk cja mi sie cio wy mi do ty czą cy -
mi me cha ni zmów alo ka cji mo cy i bi lan so wa nia, a tak że ra mo -
wy mi wy tycz ny mi w spra wie ta ryf. Waż nym te ma tem by ły po -
nad to kwe stie do ty czą ce mo cy przy ro sto wych, dla któ rych Sto -
wa rzy sze nie Kra jo wych Re gu la to rów Ener gii (CE ER) opra co -
wu je wła śnie ra mo wą stra te gię.

Dys ku sja po świę co na ro li ga zu w przy szło ści oka za ła się być
bar dzo oży wio na. Przed sta wi cie le Ko mi sji Eu ro pej skiej przy -
zna li, iż gaz odgry wać bę dzie istot ną ro lę w mik sie ener ge tycz -
nym UE, cho ciaż praw do po dob nie nie we wszyst kich kra jach.
Przy zna li oni rów nież, że po trzeb ne są spój ne po dej ście i jed no -
znacz ne sy gna ły co do stra te gii w dłu gim okre sie. Obec ne da ne
z ryn ku nie są do bre. Za ra dzić ma te mu bu do wa do brze funk -
cjo nu ją ce go we wnętrz ne go ryn ku ga zu, któ ry po zwo li uzy skać

Energetyka na świecie
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kon ku ren cyj ne ce ny. Prze mysł po wi nien roz wi jać no we na rzę -
dzia mar ke tin go we, od po wia da ją ce zmie nia ją cym się wa run -
kom, po pra wiać swą kon ku ren cyj ność i znaj do wać no wych
klien tów.

Źró dło – Eu re lec tric, Da ily News 24.04.2013

KON SUL TA CJE W SPRA WIE
STRA TE GII PRZE CHWY TY WA NIA

I SKŁA DO WA NIA CO2

W związ ku z na ra sta ją cy mi pro ble ma mi z uru cho mie niem
pro gra mu de mon stra cyj ne go tech no lo gii wy chwy ty wa nia
i prze cho wy wa nia CO2 (CCS), 27 mar ca te go ro ku Ko mi sja Eu -
ro pej ska opu bli ko wa ła dłu go wy cze ki wa ny ko mu ni kat po świę -
co ny przy szło ści CCS w Eu ro pie. 

Ko mu ni kat jest czę ścią pa kie tu do ku men tów, w skład któ re -
go wcho dzi pro jekt po li ty ki kli ma tycz nej i ener ge tycz nej do ro -
ku 2030 oraz ra port z po stę pów w roz wo ju ener ge ty ki od na -
wial nej.

Mi mo ogól nej zgo dy, że CCS jest klu czo wym na rzę dziem,
któ re mo że po móc Eu ro pie zwal czyć zmia ny kli ma tu i za pew -
nić bez piecz ne za opa trze nie w ener gię, stan fak tycz ny nie jest
za do wa la ją cy. Cho dzi głów nie o fi nan so wa nie i kwe stie re gu la -
cyj ne. Jak do tąd ża den z pro jek tów de mon stra cyj nych nie
otrzy mał po zy tyw nej de cy zji in we sty cyj nej; pań stwa człon -
kow skie nie chcą lub nie po tra fią za an ga żo wać fun du szy i dzie -
lić ry zy ka z prze my słem. Na dzie je zwią za ne z tech no lo gia mi
CCS wy czer pu ją się. 

Ko mi sja Eu ro pej ska upa tru je po raż ki pro jek tów de mon stra -
cyj nych w ni skich ce nach upraw nień do emi sji CO2. Przy po -
zio mie cen du żo po ni żej 40 EUR za to nę CO2, gdy brak le gal -
nych ogra ni czeń czy bodź ców, in we sty cje w CCS po zo sta ją
eko no micz nie nie uza sad nio ne. Wy da je się, że Ko mi sja po dzie -
la po glą dy przed sta wi cie li prze my słu, że sto so wa nie CCS mu si
się opła cać, przy zna jąc że zre ali zo wa ne z po wo dze niem ko mer -
cyj ne pro jek ty de mon stra cyj ne do wio dły by, że tech no lo gie te
mo gą być efek tyw nym pod wzglę dem kosz tów środ kiem
do ogra ni cza nia emi sji ga zów cie plar nia nych.

Ko mi sja pró bu je obec nie ze brać opi nie in te re sa riu szy m.in.
na te mat prze wi dy wa nych zmian w mik sie ener gii w kra jach
człon kow skich oraz po trzeb w za kre sie kra jo wych pla nów
dzia łań dla CCS, wpły wu wzmoc nie nia Eu ro pej skie go Sys te -
mu Ob ro tu Emi sja mi (ETS) na opła cal ność in we sto wa nia
w CCS, moż li wo ści wpro wa dze nia do dat ko wych na rzę dzi re -
gu la cyj nych i me cha ni zmów bodź co wych, a tak że prze ła ma -
nia ne ga tyw ne go na sta wie nia opi nii pu blicz nej do skła do wa -
nia CO2.

Źró dło – Eu re lec tric, Da ily News 05.04.2013

PRZY GO TO WA NIA DO KON FE REN CJI
KLI MA TYCZ NEJ 2015

W na stęp stwie ko mu ni ka tu Ko mi sji Eu ro pej skiej do ty czą ce -
go stra te gii w za kre sie mię dzy na ro do wych zmian kli ma tu
do 2020 ro ku, 17 kwiet nia b.r. Ko mi sja zor ga ni zo wa ła kon fe -
ren cję w tej spra wie. Ko mi sarz UE ds. Dzia łań Kli ma tycz nych,
Con nie He de ga ard, wska zy wa ła, że pro ble mem jest ro sną cy
roz dź więk po mię dzy po li tycz ny mi zo bo wią za nia mi a koń co -
wy mi uzgod nie nia mi. Wy pra co wa nie po ro zu mie nia po trzeb ne
jest przed kon fe ren cją kli ma tycz ną w ro ku 2015.

We wpro wa dze niu do dys ku sji przy wo ła no fak ty na uko we,
wy ja śnia jąc, że na świe cie ro śnie emi sja ga zów cie plar nia nych
oraz ma miej sce wzrost tem pe ra tu ry. Od nie sio no się do ar gu -
men tów pod no szo nych przez scep ty ków, ta kich jak spo wol nie -
nie efek tów zmian kli ma tycz nych, oraz moż li wo ści przy ję -
cia 2°C ja ko ce lu w za kre sie ogra ni cze nia wzro stu prze cięt nej
glo bal nej tem pe ra tu ry. Z ostat nich wy li czeń po czy nio nych
z uwzględ nie niem kosz tów ada pta cji i ogra ni cza nia zmian kli -
ma tycz nych wy ni ka, iż 2°C by ły by osią gal ne przy po zio mie na -
kła dów wy no szą cych 1% PKB po cząw szy od ro ku 2020. Ja ka -
kol wiek zwło ka wpły nie zna czą co na wzrost kosz tów.

W oce nie pa ni Ko mi sarz He de ga ard, Eu ro pa po win na dą żyć
do uzy ska nia wia ry god ne go po ro zu mie nia w kwe stiach kli ma -
tu. Uzgod nie nia win ny być wią żą ce, tak aby za pew nić ich sku -
tecz ną im ple men ta cję. Istot ne jest że by uzgod nie nia by ły trans -
pa rent ne i obej mo wa ły wszyst kie waż niej sze kra je, nie za leż nie
od te go, że zna cze nie każ de go z nich mo że być in ne. Cho dzi
głów nie o du że uprze my sło wio ne pań stwa, ta kie jak USA i Chi -
ny. Eu ro pa nie za mierz ule gać na ci skom kra jów roz wi ja ją cych
się, któ re od wo łu ją się do jej hi sto rycz nej od po wie dzial no ści
za zmia ny kli ma tycz ne. Sta no wi sko pa ni Ko mi sarz jest ta kie,
że roz pa try wać na le ży obec ny wzrost go spo dar czy i żad ne
z państw nie jest wol ne od od po wie dzial no ści za kli mat.

Źró dło – Eu re lec tric, Da ily News 19.04.2013

NO WE PRO PO ZY CJE
DLA SZE RO KIE GO PA SMA 

26 mar ca b. r. Ko mi sja Eu ro pej ska za pro po no wa ła wpro wa -
dze nie no we go roz po rzą dze nia z in ten cją ob ni że nia o 30%
kosz tów roz wo ju szyb kie go in ter ne tu. Ce lem no we go ure gu lo -
wa nia ma być re duk cja kosz tów i zwięk sze nie efek tyw no ści
upo wszech nia nia sze ro kie go pa sma po przez wy ko rzy sta nie już
ist nie ją cych naj lep szych prak tyk w UE. Ma to po pra wić wa run -
ki do two rze nia i funk cjo no wa nia we wnętrz ne go ryn ku. Że by
wy ko rzy stać efekt sy ner gii po mię dzy róż ny mi sie cia mi, roz po -
rzą dze nie do ty czy nie tyl ko do staw ców usług te le ko mu ni ka cyj -
nych, ale rów nież wła ści cie li fi zycz nej in fra struk tu ry, włą cza -
jąc w to ope ra to rów elek tro ener ge tycz nych sie ci roz dziel czych. 

Pro po no wa ne za sa dy ma ją spo wo do wać zmniej sze nie kosz -
tów in we sty cyj nych, co zwięk szy kon ku ren cję na ryn ku do -
staw ców. No wi ofe ren ci bę dą mo gli świad czyć usłu gi z uży -
ciem już ist nie ją cych urzą dzeń, co za po wie dzia ła pa ni Ko mi -
sarz UE ds. agen dy cy fro wej, Ne elie Kro es. Wy stą pie nie pa ni
Ko mi sarz mia ło miej sce pod czas prze glą du „Cy fro we go Pla nu
dla Eu ro py”, któ ry ma za pew nić wzrost go spo dar czy i za trud -
nie nie w opar ciu o szyb kie sie ci ko mu ni ka cyj ne. Re ali za cja
Pla nu wy ma ga jesz cze wie lu wy sił ków; je go am bit ne ce le obej -
mu ją: pa smo pod sta wo we dla wszyst kich Eu ro pej czy ków
do 2013 ro ku, na to miast do ro ku 2020 do stęp dla wszyst kich
oby wa te li i biz ne su do In ter ne tu o pręd ko ści co naj mniej 30
Mb/s oraz mi ni mum 50% go spo darstw do mo wych przy łą czo -
nych do sie ci o pręd ko ści po wy żej 100 Mb/s.

Sza cu je się, że 80% kosz tów upo wszech nia nia szyb kich sie -
ci sta no wią kosz ty ro bót zwią za nych z ukła da niem sie ci. Kosz -
ty te ma ją ulec re duk cji dzię ki te mu, że Ko mi sja ze zwo li
na uży wa nie przez ope ra to rów usług te le ko mu ni ka cyj nych in -
fra struk tu ry na le żą cej do in nych ope ra to rów, na przy kład sie ci
elek tro ener ge tycz nych.

Źró dło – Eu re lec tric, Da ily News 18.04.2013



Pod wzglę dem udzia łu w środ kach po cho dzą cych z fun du szy
unij nych prze zna czo nych na re ali za cję pro gra mu, sek tor ener ge ty ki
zaj mu je trze cie miej sce z kwo tą 1 722 317 701 eu ro. To pie nią dze
prze zna czo ne na sfi nan so wa nie pro jek tów re ali zo wa nych w ra mach
prio ry te tu IX In fra struk tu ra ener ge tycz na przy ja zna śro do wi sku
i efek tyw ność ener ge tycz na, który obej mu je (dzia ła nia: 9.1 Wy so -
ko spraw ne wy twa rza nie ener gii, 9.2 Efek tyw na dys try bu cja ener -
gii, 9.3 Ter mo mo der ni za cja obiek tów uży tecz no ści pu blicz nej,
9.4 Wy twa rza nie ener gii ze źró deł od na wial nych, 9.5 Wy twa rza nie
bio pa liw ze źró deł od na wial nych i 9.6 Sie ci uła twia ją ce od biór ener -
gii ze źró deł od na wial nych) i prio ry te tu X Bez pie czeń stwo ener ge -
tycz ne, w tym dy wer sy fi ka cja źró deł ener gii (dzia ła nia: 10.1 Roz -
wój sys te mów prze sy ło wych ener gii elek trycz nej, ga zu ziem ne go
i ro py naf to wej oraz bu do wa i prze bu do wa ma ga zy nów ga zu ziem -
ne go, 10.2 Bu do wa sys te mów dys try bu cji ga zu ziem ne go na te re -
nach nie zga zy fi ko wa nych i mo der ni za cja ist nie ją cych sie ci dys try -
bu cji i 10.3 Roz wój prze my słu dla od na wial nych źró deł ener gii).

Kon kur sy na do fi nan so wa nie in we sty cji or ga ni zu ją Na ro do wy
Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej (dzia ła -
nia 9.1, 9,2 i 9,3), Mi ni ster stwo Go spo dar ki (dzia ła nia 9.4, 9.5, 9.6
i 10.3) i In sty tut Naf ty i Ga zu (dzia ła nia 10.1 i 10.2).

27 grud nia 2012 r. mi ni ster roz wo ju re gio nal ne go Elż bie ta Bień -
kow ska pod pi sa ła zak tu ali zo wa ną wer sję (3.11) Szcze gó ło we go
opi su prio ry te tów Pro gra mu In fra struk tu ra i Śro do wi sko, w któ rym
wpro wa dzo no zmia ny w za pi sach do ty czą cych m.in. prio ry te -
tów IX i X. 

I tak w prio ry te cie IX In fra struk tu ra ener ge tycz na przy ja zna śro do -
wi sku i efek tyw ność ener ge tycz na z dzia łań 9.5 Wy twa rza nie bio pa -
liw ze źró deł od na wial nych oraz 9.6 Sie ci uła twia ją ce od biór ener gii
ze źró deł od na wial nych prze nie sio no środ ki UE (w wy so ko ści od po -
wied nio ok. 0,38 mln eu ro oraz ok. 9,96 mln eu ro) do dzia łań 9.2
Efek tyw na dys try bu cja ener gii oraz 9.3 Ter mo mo der ni za cja obiek -
tów uży tecz no ści pu blicz nej (w wy so ko ści od po wied nio ok. 2,82
mln eu ro oraz ok. 7,52 mln eu ro). Pro po no wa ny kie ru nek i ska la
zmian wy ni ka z prze pro wa dzo nej oce ny moż li wo ści ab sorp cyj nych
w ra mach po szcze gól nych dzia łań, ogra ni cza jąc w ten spo sób ry zy -
ko bra ku peł ne go wy ko rzy sta nia w sek to rze ener ge ty ki do stęp nej
alo ka cji. W prio ry te cie X Bez pie czeń stwo ener ge tycz ne, w tym dy -
wer sy fi ka cja źró deł ener gii z dzia łań 10.2 Bu do wa sys te mów dys try -
bu cji ga zu ziem ne go na te re nach nie zga zy fi ko wa nych i mo der ni za -
cja ist nie ją cych sie ci dys try bu cji oraz 10.3 Roz wój prze my słu dla od -
na wial nych źró deł ener gii prze nie sio no środ ki UE (w wy so ko ści od -
po wied nio ok. 16,63 mln eu ro i ok. 6,76 mln eu ro) do dzia ła nia 10.1
Roz wój sys te mów prze sy ło wych ener gii elek trycz nej, ga zu ziem ne -
go i ro py naf to wej oraz bu do wa i prze bu do wa ma ga zy nów ga zu
ziem ne go. Pro po no wa ny kie ru nek i ska la zmian wy ni ka z prze pro -
wa dzo nej oce ny moż li wo ści ab sorp cyj nych w ra mach po szcze gól -
nych dzia łań, ogra ni cza jąc w ten spo sób ry zy ko bra ku peł ne go wy -
ko rzy sta nia w sek to rze ener ge ty ki do stęp nej alo ka cji.

Do tych czas, w ra mach PO IiŚ (prio ry te ty: Ja kość po wie trza, Zin te -
gro wa ny sys tem za po bie ga nia i kon tro li za nie czysz czeń, Ener gia od -
na wial na (wia tro wa i bio ma sa), Ener gia elek trycz na (sie ci TEN -E),
Efek tyw ność ener ge tycz na, pro duk cja sko ja rzo na (ko ge ne ra cja),
za rzą dza nie ener gią, po nad 350 pro jek tów o łącz nej war to ści
13 507 154 540,39 zł (wy dat ki kwa li fi ko wa ne: 9 525 100 845,64),
otrzy ma ło do fi nan so wa nie UE na łącz ną kwo tę 3 896 563 762,85 zł.

Jed ną z ostat nich in we sty cji jest uro czy ście otwar ty 10 ma ja
2013 r. no wy bu dy nek Cie płow ni Łę żań ska w Kro śnie, w któ rej źró -
dłem ener gii, obok wę gla, bę dą rów nież od pa dy drew na, a ener gia
elek trycz na i ciepl na bę dą wy twa rza nie w sko ja rze niu. W ra mach
zre ali zo wa ne go pro jek tu po wstał no wy bu dy nek elek tro cie płow ni,
w któ rym za in sta lo wa ny zo stał blok ko ge ne ra cyj ny z tur bo ge ne ra -
to rem ORC, za si la ny ko tłem opa la nym bio ma są, wy bu do wa no wia -
tę ma ga zy no wą pa li wa oraz za ku pio no nie zbęd ny sprzęt i wy po sa -
że nie do trans por tu i roz drab nia nia bio ma sy.

Koszt pro jek tu „Blok ko ge ne ra cyj ny cie pła (6,8 MWt) i ener gii
elek trycz nej (1,225 MWe) opa la ny bio ma są w cie płow ni Łę żań ska
w Kro śnie” wy niósł nie mal 40,1 mln zł, z cze go po nad 11,5 mln zł
to wspar cie fi nan so we z Unii Eu ro pej skiej w ra mach Pro gra mu
Ope ra cyj ne go „In fra struk tu ra i Śro do wi sko”.

Wy czer pa ne alo ka cje
Nie ste ty, środ ki z obec nej per spek ty wy fi nan so wej UE prak -

tycz nie się skoń czy ły. W ogło szo nych przez MRR „Pla no wa nych
na bo rach wnio sków o do fi nan so wa nie w ra mach PO IiŚ” (stan na
15 ma ja 2013 r.) nie ma dzia łań zwią za nych z ener ge ty ką. Tak że
NFO ŚiGW nie pla nu je kon kur sów w ra mach Dzia łań 9.1, 9.2 i 9.3,
przy czym w tym ostat nim alo ka cja jest już wy czer pa na, a na stro -
nie MG moż na prze czy tać: Obec nie nie są pla no wa ne żad ne na bo -
ry do kon kur sów w ra mach wdra ża nych dzia łań. Jed nak je śli oka że
się, że do fi nan so wa ne pro jek ty kosz to wa ły mniej niż za kła da no, to
NFO ŚiGW i MG za osz czę dzo ne pie nią dze prze zna czą na do dat ko -
we kon kur sy.

Po za tym bran ża ener ge tycz na mo że jesz cze ubie gać się o do fi -
nan so wa nie w ra mach in nych pro gra mów, a tak że sta rać się o środ -
ki przy zna wa ne bez po śred nio przez Bruk se lę. 

Kon kurs Ko mi sji Eu ro pej skiej
W Dzien ni ku Urzę do wym Unii Eu ro pej skiej Ko mi sja Eu ro pej -

ska opu bli ko wa ła ogło sze nie o uru cho mie niu po stę po wa nia ad -
mi ni stra cyj ne go w spra wie dru gie go za pro sze nia do skła da nia
wnio sków na mo cy de cy zji Ko mi sji C (2010) 7499, z 3 li sto pa da
2010 r., usta na wia ją cej kry te ria i środ ki do ty czą ce fi nan so wa nia
ko mer cyj nych pro jek tów de mon stra cyj nych ma ją cych na ce lu
bez piecz ne dla śro do wi ska wy chwy ty wa nie i geo lo gicz ne skła -
do wa nie CO2 oraz pro jek tów de mon stra cyj nych w za kre sie in -
no wa cyj nych tech no lo gii ener ge ty ki od na wial nej re ali zo wa -
nych w ra mach sys te mu han dlu upraw nie nia mi do emi sji ga -
zów cie plar nia nych we Wspól no cie, usta no wio ne go dy rek ty wą
2003/87/WE Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy (2013/C 94/07).
W od po wie dzi na to ogło sze nie Mi ni ster stwo Go spo dar ki ogła sza
kon kurs na pol skie pro jek ty, któ re bę dą mo gły ubie gać się o gran ty
kon kur su NER 300.

Zgło sze nia pro jek tów speł nia ją cych kry te ria ww. De cy zji KE
(wraz z wy peł nio ny mi for mu la rza mi apli ka cyj ny mi) po win ny być
kie ro wa ne:
• dla pro jek tów de mon stra cyj nych (CCS) tj. w za kre sie wy -

chwy ty wa nia i geo lo gicz ne go skła do wa nia dwu tlen ku wę gla
CO2 do De par ta men tu Ener ge ty ki Mi ni ster stwa Go spo dar ki,
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Resztki unijnych euro
W koń czą cej się per spek ty wie fi nan so wej Unii Eu ro -
pej skiej, w la tach 2007–2013 do Pol ski – w ra mach
fun du szy unij nych – wpły nie 65,5 mld eu ro, któ re
roz dy spo no wa no w róż nych pro gra mach ope ra cyj -
nych. Dla bran ży ener ge tycz nej naj waż niej szy jest
„In fra struk tu ra i Śro do wi sko”, na któ re go re ali za cję
prze zna czo no 37,7 mld eu ro, z cze go wkład unij ny
to 28,3 mld eu ro, a kra jo wy – 9,4 mld eu ro.



• dla pro jek tów de mon stra cyj nych w za kre sie in no wa cyj nych
tech no lo gii ener ge ty ki od na wial nej do De par ta men tu Ener gii
Od na wial nej Mi ni ster stwa Go spo dar ki

w ter mi nie do 10 czerw ca 2013 r. (z do pi skiem NER 300).
Po do ko na niu wstęp nej oce ny i ewen tu al nej se lek cji za kwa li fi ko -

wa ne pro jek ty bę dą do 3 lip ca 2013 r. skie ro wa ne do Eu ro pej skie go
Ban ku In we sty cyj ne go w ce lu do ko na nia ewa lu acji na po zio mie
wspól no to wym, po czym Ko mi sja Eu ro pej ska bę dzie mo gła pod jąć
de cy zję o przy zna niu gran tów w obec nej run dzie kon kur su
NER 300.

„In no wa cyj na Go spo dar ka”
i Re gio nal ne Pro gra my Ope ra cyj ne

W ra mach tych pro gra mów moż na ubie gać się o mniej sze pie nią -
dze, ale też nie do po gar dze nia. Jesz cze 11 kon kur sów w ra mach
pro gra mu In no wa cyj na Go spo dar ka ogło si w tym ro ku Pol ska
Agen cja Roz wo ju Przed się bior czo ści. 

– Wśród nich jest kon kurs na do ta cje na pro jek ty o wy so kim stop -
niu in no wa cyj no ści (4.4), któ re cie szy ły się naj więk szym za in te re so -
wa niem przed się bior ców spo śród wszyst kich dzia łań PO IG. Ta ki
kon kurs to na sza re ak cja na nie naj lep sze pro gno zy go spo dar cze.
Przed się bior com bar dzo przy da się ta kie źró dło fi nan so wa nia in we -
sty cji. Bę dą też kon kur sy w ra mach dzia ła nia 3.1 -na ini cjo wa nie
dzia łal no ści in no wa cyj nej. Do świad cze nia z re ali za cji te go dzia ła -
nia po zwa la ją na bar dzo po zy tyw ne wnio ski – stwo rzo no sieć 43 in -
ku ba to rów przed się bior czo ści. Kwo ta do tych czas za in we sto wa na
to 600 mln zł. Sza cu je my, że na ko niec re ali za cji pro gra mu po wsta -
nie po nad 600 in no wa cyj nych firm – in for mu je Mi łosz Mar czuk,
rzecz nik pra so wy PARP.

Na to miast w ma ju br. Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa Opol -
skie go przyj mo wał wnio ski o do fi nan so wa nie pro jek tów w ra mach
dzia ła nia 4.3 Ochro na po wie trza, od na wial ne źró dła ener gii, Re gio -
nal ne go Pro gra mu Wo je wódz twa Opol skie go, a obej mu ją cych: in -
sta la cje słu żą ce do wy twa rza nia, prze twa rza nia, ma ga zy no wa nia
oraz prze sy łu ener gii ze źró deł od na wial nych: bu do wa, prze bu do wa
obiek tów bu dow la nych; za kup lub mo der ni za cja urzą dzeń; bu do -
wy/mo der ni za cji/wy po sa że nia sys te mów cie płow ni czych, w tym
sie ci cie płow ni czych i in sta la cji (urzą dzeń) – je dy nie gdy jest re ali -
zo wa ny łącz nie z ro dza jem pro jek tu wy mie nio nym w punk cie 1
oraz za ku pu in sta la cji (urzą dzeń) i ro bót bu dow la nych ma ją cych
na ce lu ogra ni cze nie ener go chłon no ści, ogra ni cze nie emi sji py łów
i ga zów (w tym „ni skiej emi sji”) w obiek tach pu blicz nych – je dy nie
gdy jest re ali zo wa ny łącz nie z ro dza jem pro jek tu wy mie nio nym
w punk cie 1.

Na do fi nan so wa nie pro jek tów prze zna czo no 7 460 742,52 zł,
a mak sy mal na kwo ta do fi nan so wa nia: 0,25–3 mln zł.

No wa per spek ty wa
Po za twier dze niu przez Par la ment Eu ro pej ski przy ję te go przez

Ra dę Eu ro pej ską bu dże tu unij ne go na la ta 2014–2020 na re ali za cję
po li ty ki spój no ści Pol ska otrzy ma 72,9 mld eu ro. Już war to się przy -
go to wać do udziału w pla no wa nych kon kur sach. Cze go bę dą do ty -
czy ły?

14 marca 2013 r. roz po czę ła pra ce gru pa ro bo cza ds. przy go to wa -
nia pro gra mu do ty czą ce go go spo dar ki ni sko emi syj nej, ochro ny śro -
do wi ska, prze ciw dzia ła nia i ada pta cji do zmian kli ma tu, trans por tu
i bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go na per spek ty wę fi nan so -
wą 2014–2020.

– Li czy my, że eks per ci po mo gą nam w przy go to wa niu pro gra mu
naj le piej do pa so wa ne go do sto ją cych przed na mi wy zwań i ocze ki -
wań Ko mi sji Eu ro pej skiej – po wie dział Adam Ździe bło, wi ce mi ni -
ster roz wo ju re gio nal ne go, pod czas in au gu ra cyj ne go po sie dze nia.
Przed sta wio no na nim uwa run ko wa nia dla ko or dy na cji fun du szy
UE zwią za ne z re ali za cją ce lów te ma tycz nych okre ślo nych w pro -
jek tach roz po rzą dzeń dla po li ty ki spój no ści na la ta 2014–2020. Wy -

ni ka ją ce z nich ob sza ry, istot ne dla zrów no wa żo ne go roz wo ju kra ju
i pla no wa ne do wspar cia w tym pro gra mie, to – je śli cho dzi o pro -
jek ty ener ge tycz ne – przede wszyst kim: pro gram do ty czą cy go spo -
dar ki ni sko emi syj nej, śro do wi ska, trans por tu oraz bez pie czeń stwa
ener ge tycz ne go (na stęp ca obec ne go Pro gra mu „In fra struk tu ra i Śro -
do wi sko”).

O wspar ciu sek to ra ener ge tycz ne go w no wej per spek ty wie fi nan -
so wej 2014–2020 mó wił Pa weł Or łow ski, wi ce mi ni ster roz wo ju
re gio nal ne go, pod czas pa ne lu „Po mor ski Mix Ener ge tycz ny: wę -
giel, gaz, gaz łup ko wy, atom i OZE”, któ ry od by wał się w ra mach
Ogól no pol skie go Szczy tu Ener ge tycz ne go w Gdań sku (24–25
kwiet nia).

– W no wym unij nym bu dże cie 2014–2020 wspar cie na po zio mie
kra jo wym bę dzie skie ro wa ne na re ali za cję du żych pro jek tów wy twa -
rza nia ener gii z od na wial nych źró deł wraz z pod łą cze niem ich
do sie ci. Do dał też, że po moc w szcze gól no ści zo sta nie skie ro wa na
na bu do wę du żych farm wia tro wych oraz in sta la cji na bio ma sę i bio -
gaz. – Na to miast na po zio mie re gio nal nym prze wi du je my bu do wę
elek trow ni wod nych, in sta la cji geo ter mal nych, in sta la cji fo to wol ta -
icz nych oraz ko lek to rów sło necz nych. Moż li we bę dzie rów nież do fi -
nan so wa nia ele men tów w za kre sie in fra struk tu ry przy łą cza OZE.

Środ ki z po li ty ki spój no ści bę dą wy ko rzy sty wa ne głów nie
na prze kształ ce nie go spo dar ki tra dy cyj nej na ni sko emi syj ną. – Moż -
li wa bę dzie rów nież, o co Pol ska za bie ga ła od po cząt ku ne go cja cji
pa kie tu roz po rzą dzeń, re ali za cja pro jek tów w za kre sie bez pie czeń -
stwa ener ge tycz ne go – za zna czył wi ce mi ni ster.

W za kre sie in fra struk tu ry bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go z pro -
gra mu kra jo we go prze wi du je się prze zna cze nie wspar cia m.in. na:
bu do wę i mo der ni za cję sie ci prze sy ło wych i dys try bu cyj nych oraz
in fra struk tu ry ma ga zy no wa nia ener gii elek trycz nej; bu do wę i mo -
der ni za cję sie ci prze sy ło wej i dys try bu cyj nej ga zu ziem ne go; bu do -
wę pod ziem nych ma ga zy nów ga zu ziem ne go oraz bu do wę/prze bu -
do wę ter mi na li LNG.

Trze ba też opa mię tać, że w no wej per spek ty wie – o czym mó wi -
ła mi ni ster Bień kow ska i pre zes NFO ŚiGW, Mał go rza ta Sku cha,
gros środ ków zo sta nie prze zna czo nych na po życz ki, a nie – jak do -
tych czas – do fi nan so wa nie in we sty cji. 

Je rzy Bo ja no wicz

WSPARCIE PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH
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1. In for ma cje ogól ne

Po ję ciem pa li wo ją dro we okre śla się sub stan cję za wie ra ją cą ma -
te riał roz sz cze pial ny, czy li ta ki, któ ry ule ga kon tro lo wa nej re ak cji
roz pa du po wy chwy cie przez ją dro neu tro nu (ter micz ne go bądź
pręd kie go), w któ rej to re ak cji wy zwa la się ta ka licz ba neu tro nów
(śred nio 2,5), by (re ak cja) mo gła sa ma się pod trzy my wać. Pa li wo
te go ty pu wy ko rzy sty wa ne jest w re ak to rach ją dro wych w ce lu uzy -
ska nia ener gii ciepl nej [1], [2]. Pa li wem ją dro wym na zy wa ne są
rów nież sub stan cje, któ re mo gą brać udział w kon tro lo wa nej re ak cji
syn te zy ter mo ją dro wej a w przy szło ści sta no wić bę dą pa li wo dla re -
ak to rów ter mo ją dro wych.

Naj po pu lar niej szym pa li wem po zo sta je obec nie uran, a kon kret -
nie je go izo top 235U. Ru da po wy do by ciu wy ma ga kon wer sji, jak
rów nież wzbo ga ce nia, ze wzglę du na fakt, iż za war tość w niej 235U
jest ni ska, a na ca łym świe cie je dy nie nie wiel ki od se tek ją dro wych
re ak to rów ener ge tycz nych mo że pra co wać na ura nie na tu ral nym.
Obok ura nu sto so wa ne jest tak że pa li wo za wie ra ją ce plu ton (239Pu),
od zy ski wa ny z wy pa lo ne go już pa li wa. Z uwa gi na układ o nie pro -
li fe ra cji bro ni ją dro wej, han del, wzbo ga ce nie pa li wa oraz za go spo -
da ro wa nie od pa dów pro mie nio twór czych są nad zo ro wa ne przez
Mię dzy na ro do wą Agen cję Ener gii Ato mo wej.

Obok pa liw ją dro wych, wy róż nia się ma te ria ły pa li wo rod ne, czy -
li ta kie, któ re za wie ra ją nu kli dy zdol ne w wy ni ku prze mian ją dro -
wych (po chła nia nia neu tro nów) przejść w nu klid roz sz cze pial ny.
Nie mo gą być roz sz cze pio ne za po śred nic twem neu tro nów ter micz -
nych. Do nu kli dów rod nych za li cza się izo to py ura nu i to ru, 238U
oraz 232Th. Pierw szy sta no wi po nad 99% na tu ral ne go ura nu, dru gi
na to miast wy stę pu je na Zie mi w ilo ściach znacz nie więk szych niż
uran. To ro wy cykl pa li wo wy stał się obiek tem ba dań ze wzglę du
na po ten cjal ną moż li wość po wie la nia pa li wa bez udzia łu re ak to ra
pręd kie go [2], [3].

2. Ma te ria ły roz sz cze pial ne
Uran jest pier wiast kiem we wnątrz przej ścio wym, me ta lem, o licz -

bie ato mo wej 92, ma sie ato mo wej 238,031 za li cza ją cym się do sze -
re gu ak ty now ców. Jest ak tyw ny che micz nie, ła two two rzy sto py
(np. z mo lib de nem lub plu to nem, rów nież ty ta nem), któ re w ener ge -
ty ce ją dro wej są wy ko rzy sty wa ne znacz nie czę ściej niż czy sty pier -
wia stek. Do brze prze wo dzi cie pło i prąd elek trycz ny. Je go gę stość
wy no si 19050 kg/m3, co czy ni go jed nym z cięż szych me ta li oraz
pier wiast ków wy stę pu ją cych na tu ral nie na Zie mi. Tem pe ra tu ra top -
nie nia to ok. 1132ºC, na to miast wrze nia – ok. 4000ºC [2]. Zna nych
jest po nad 20 izo to pów ura nu, jed nak na tu ral nie, w sko ru pie ziem -
skiej wy stę pu ją je dy nie trzy: 238U, 235U oraz 234U. War to do dać, iż ze
wzglę du na wy so ką za war tość w ru dzie izo to pu 238U, któ ry jest ni -
sko ra dio ak tyw ny, na tu ral ny uran jest ni sko ra dio tok sycz ny2. Fak tem
jest, że wy stę pu ją na tu ral nie rów nież izo to py o wyż szej ak tyw no ści,

lecz ich udział jest zni ko my, co kształ tu je ak tyw ność ura nu na tu ral -
ne go na po zio mie 13 kBq/g. Je dy nym, na tu ral nie wy stę pu ją cym
izo to pem ura nu, któ ry da je się roz sz cze pić za po mo cą neu tro nów
ter micz nych, jest 235U. Nie co lżej szy, o niż szej licz bie ato mo -
wej 233U rów nież da się roz sz cze pić neu tro na mi ter micz ny mi, lecz
jest on izo to pem sztucz nym po zy ski wa nym z to ru3.

W obie gu pier wot nym si łow ni PWR wo da o wy so kim ci śnie niu
tra fia do zbior ni ka re ak to ra, gdzie jest pod grze wa na w sta nie cie -
kłym, a na stęp nie kie ro wa na do wy twor nic pa ry, gdzie cie pło prze -
ka zy wa ne jest wo dzie o niż szym ci śnie niu – czyn ni ko wi obie gu
wtór ne go. W po sta ci pa ry, naj czę ściej na sy co nej lub nie znacz nie
prze grza nej czyn nik ten kie ro wa ny jest do tur bi ny. Blo ki ją dro we
z re ak to ra mi PWR funk cjo nu ją więc w ukła dzie dwu obie go wym.
Obieg pier wot ny, dzia ła ją cy pod wy so kim ci śnie niem (w gra ni -
cach 16 MPa) zwią za ny jest z ge ne ra cją i prze ka za niem cie pła
do obie gu wtór ne go, w któ rym re ali zo wa ny jest cykl prze mian czyn -
ni ka ro bo cze go si łow ni pa ro wej.

Plu ton jest pier wiast kiem me ta licz nym, o licz bie ato mo wej 94, za -
li cza ją cym się do sze re gu ak ty now ców. Plu ton two rzy sto py (np.
z ura nem, cyr ko nem, ko bal tem, ga lem, gli nem), któ re wy ko rzy sty wa -
ne są czę ściej niż czy sty me tal. Jest ak tyw ny che micz nie, do brze roz -
pusz cza się w kwa sach, bar dzo sła bo w za sa dach. Pod wpły wem wła -
sne go pro mie nio wa nia, je go związ ki mo gą ule gać au to ra dio li zie. Na -
tu ral nie na Zie mi wy stę pu je w śla do wych ilo ściach, rów nież ja ko po -
zo sta łość po te stach bro ni ją dro wej, głów nie w at mos fe rze. Pro du ko -
wa ny jest w ener ge tycz nych re ak to rach ją dro wych, po przez po chła -
nia nie przez izo top ura nu 238U neu tro nów ter micz nych. W ce lach mi -
li tar nych, pro du ko wa ny był rów nież w spe cjal nie skon stru owa nych
re ak to rach wy so ko stru mie nio wych, po przez na pro mie nio wy wa nie
ura nu przez oko ło 3 mie sią ce. Ist nie je oko ło 25 izo to pów plu to nu,

Grzegorz Niewiński
Instytut Techniki Cieplnej
Politechnika Warszawska

Przegląd paliw stosowanych
w elektrowniach jądrowych

Tabl. 1. Wy bra ne wła ści wo ści izo to pów ura nu na tu ral ne go [4], [5]

Izo top 238U 235U

Za war tość w ura nie na tu ral nym [%] 99,275 0,720

Ak tyw ność [kBq/g] 12,4 80

Czas po ło wicz ne go roz pa du [rok] 4,51 x 109 7,04 x 108

Prze krój czyn ny na roz sz cze pie nie
neu tro na mi ter micz ny mi (0,1 eV) [b] 2 x 10–5 300

Prze krój czyn ny na roz sz cze pie nie
neu tro na mi pręd ki mi (2 MeV) [b] 0,3 1

Prze krój czyn ny na po chła nia nie
neu tro nów ter micz nych [b] 2 6

2 Ja ko że po nad 99% sta no wi 238U, śred nia ma sa ato mo wa jest zbli żo na do ma sy te go
izo to pu.

2 Przez ra dio tok sycz ność ro zu mie się szko dli wy wpływ sub stan cji pro mie nio twór czej
na or ga nizm ży wy. W głów nej mie rze za le ży od ro dza ju emi to wa ne go pro mie nio wa -
nia oraz je go ener gii.

3 Cykl to ro wy omó wio no bar dziej szcze gó ło wo w ostat niej czę ści.
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lecz naj więk sze zna cze nie od gry wa pięć: 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu
oraz 242Pu, gdyż wcho dzą one w skład wy pa lo ne go pa li wa ją dro we go
z re ak to rów ter micz nych. Wszyst kie wy żej wy mie nio ne izo to py mo -
gą być roz sz cze pia ne za po mo cą neu tro nów pręd kich, na to miast 239Pu
oraz 241Pu do dat ko wo rów nież przez neu tro ny ter micz ne. Wy bra ne
wła ści wo ści po da nych nu kli dów przed sta wio no w tabl. 2. Wszyst kie
zna ne izo to py plu to nu są pro mie nio twór cze [2], [6].

3. Pa li wa ją dro we
Po nie waż pro ces roz sz cze pie nia jest sil nie eg zo ter micz ny, pa li wo

ją dro we mu si być zdol ne do pra cy w wy so kich tem pe ra tu rach oraz
od por ne na dzia ła nie pro mie nio wa nia. Wy ma ga nym jest, by przez
la ta eks plo ata cji nie tra ci ło spój no ści oraz utrzy my wa ło pier wot ny
kształt. Stan dar do wą wiąz kę pa li wo wą two rzą prę ty wy ko na ne ze
sto pu cyr ko nu (zir ca loy) za wie ra ją ce pa li wo ce ra micz ne tlen ko we
w po sta ci pa sty lek, sto so wa ne obec nie naj pow szech niej we wszyst -
kich ty pach ją dro wych re ak to rów ener ge tycz nych. Za wie ra uran lub
mie sza ni nę ura nu i plu to nu w po sta ci tlen ków (UO2 + Pu O2). Cha -
rak te ry zu je się ni ską ma są kry tycz ną, wy so ką, tem pe ra tu rą top nie -
nia (oko ło 3000ºC), do brym wła ści wo ścia mi me cha nicz ny mi,
szcze gól nie wy trzy ma ło ścią na dzia ła nie wy so kiej tem pe ra tu ry oraz
od por no ścią na ko ro zję oraz uszko dze nia ra dio lo gicz ne. Pa li wa ta -
kie po gar sza ją jed nak bi lans neu tro no wy re ak to ra ze wzglę du
na wyż sze niż w pa li wie me ta licz nym ab sorp cje pa so żyt ni cze oraz
wy ka zu ją ma łą od por ność na ude rze nia ciepl ne, dla te go, ja ko osło -
nę sto su je się, na ogół, me ta lo we ko szul ki [2], [7], [8]. Dla każ de go
ty pu re ak to ra sto so wa ne są róż ne ro dza je wią zek pa li wo wych.

Wiąz ka pa li wo wa dla re ak to ra PWR zbu do wa na jest na kwa dra -
to wej kra tow ni cy, o dłu go ści bo ku 20 cm, za wie ra ją cej miej sce
na mon taż dla 289 prę tów róż ne go prze zna cze nia, w głów nej mie -
rze pa li wo wych oraz za wie ra ją cych apa ra tu rę po mia ro wą, w ukła -
dzie 17 x 17. Mię dzy wy mie nio ny mi prę ta mi ist nie ją lu ki, miej sca
do pio no we go wpro wa dza nia prę tów kon tro l nych. Dłu gość wiąz ki
za wie ra się w gra ni cach 4–5 m a jej wa ga, w za leż no ści od mo cy re -
ak to ra to ok. 500–700 kg. Ele men ta mi za pew nia ją cy mi wy trzy ma -
łość me cha nicz ną oraz spój ność ze spo łu pa li wo we go są dwie siat ki
– gór na i dol na. Kon struk cja dol nej siat ki ma po nad to za pew nić
opty mal ny prze pływ chło dzi wa oraz od biór cie pła od wiąz ki. Ma te -
ria ły sto so wa ne do bu do wy ze spo łów to w głów nej mie rze zir ca loy
– stop cyr ko nu i cy ny, ze wzglę du na je go ni ski prze krój czyn ny
na ab sorp cję neu tro nów, po nad to, w mniej szym stop niu sto py nio -
bu, że la za, chro mu i ni klu [7], [8], [9]. Ele men tem ze spo łu pa li wo -
we go jest pręt pa li wo wy – rur ka ze sto pu zir ca loyu za wie ra ją ca pa -
styl ki pa li wa w po sta ci ce ra micz nej, do peł nia ne he lem, któ re go ci -
śnie nie we wnątrz wy no si 25–30 bar. Co 12–18 mie się cy na stę pu je
wy mia na od 25% do 30% ze spo łów pa li wo wych, resz ta zmie nia
swo ją lo ka li za cję w rdze niu. Z uwa gi na sto so wa nie w re ak to rze
PWR wo dy ja ko mo de ra to ra, wy ma ga on pa li wa wzbo ga co ne go,
zwy kle 2,5– 4,5%. Sto su je się trzy róż ne stop nie wzbo ga ce nia
– wiąz ki o naj wyż szym są umiesz cza ne na ze wnątrz rdze nia,

o mniej szym – we wnątrz. Świe że pa li wo umiesz cza się za wsze
na ze wnątrz. Ze 193 wią zek, 65 sta no wią ze spo ły o naj niż szym
wzbo ga ce niu, przy kła do wo (2,1% wag. 235U), 64 o wyż szym (2,6%
wag. 235U) oraz 64 o naj wyż szym (3,1% wag. 235U). Gę stość mo cy
w pa li wie wy no si ok. 38 MW/t [7], [8], [9].

Wiąz ka pa li wo wa re ak to ra BWR róż ni się nie co od sto so wa nej
w PWR. Prę ty umiesz czo ne są na kwa dra to wej siat ce, wy ko na nej ze
sta li nie rdzew nej, za pew nia ją cej wiąz ce spój ność oraz wy trzy ma -
łość me cha nicz ną, w ukła dzie od 6 x 6 do 10 x 10, przy czym naj -
czę ściej spo ty ka się układ 10 x 10. Prę ty pa li wo we, po dob nie jak
w wiąz ce dla re ak to ra ci śnie nio we go wy ko na ne są z zir ca loyu, wy -
peł nio ne pa styl ka mi z dwu tlen kiem ura nu w po sta ci ce ra micz nej
oraz he lem o ci śnie niu 30 bar, ich śred ni ca wy no si 12.3 mm, dłu -
gość 4 m, na to miast gru bość ścian ki 0.81 mm. Pa li wo jest wzbo ga -
co ne w gra ni cach 1,7–2%, za leż nie od po trzeb. W jed nej wiąz ce sto -
su je się róż ne stop nie wzbo ga ce nia, 0.711–2.2% wag. 235U. W cen -
trum wiąz ki umiesz cza ne są prę ty za wie ra ją ce pa li wo o wyż szym
wzbo ga ce niu, na ze wnątrz zaś te o niż szym. Za po bie ga to wy stę po -
wa niu w rdze niu skraj nie róż nych war to ści mo cy w od le głych
od sie bie stre fach. W jed nej wiąz ce wy stę pu ją trzy ty py prę tów: pa -
li wo we, wod ne oraz prę ty no śne. Aby za pew nić od po wied nie mo de -
ro wa nie neu tro nów w wiąz ce, śred ni ce ka na łów wod nych są wy raź -
nie więk sze [7], [8], [9]. Gę stość mo cy w pa li wie dla re ak to ra BWR
jest niż sza niż w PWR i wy no si ok. 32 MW/t. Czte ry wiąz ki two rzą
mo duł pa li wo wy. Wiąz ki od dzie lo ne są od sie bie przez ob szar wy -
peł nio ny wo dą, w któ rym umiesz cza ne są prę ty kon tro l ne, nie jak
w PWR od gó ry, lecz od do łu zbior ni ka re ak to ra. Każ da wiąz ka po -
nad to umiesz czo na jest w płasz czu (osło nie) ze sto pu zir ca loyu, któ -
ry kie ru je prze pływ chło dzi wa wzdłuż wiąz ki, by u jej szczy tu osią -
gnąć punkt wrze nia. Cykl pa li wa jest bar dzo po dob ny do te go
w PWR, prze ła du nek na stę pu je co 12–24 mie sią ce [7], [8], [9].

Bu do wa wiąz ki pa li wo wej re ak to ra CAN DU jest nie skom pli ko -
wa na, naj prost sza ze wszyst kich ty pów przed sta wio nych w ni niej -
szym ze sta wie niu. Zbu do wa na jest z kil ku kon cen trycz nych pier -
ście ni, któ re two rzą prę ty pa li wo we zbu do wa ne ze sto pu zir ca loyu,
wy peł nio ne pa styl ka mi dwu tlen ku ura nu. Wiąz ka ma dłu gość 50 cm
oraz 10 cm śred ni cy. Ilość prę tów jest za leż na od kra ju, w ja kim eks -
plo ato wa ny jest blok – mo że skła dać się z 28, 37 lub 43 prę tów.
Przy kła do wo, wa ga wiąz ki z 37 prę ta mi to 24 kg, z cze go po -
nad 90% sta no wi wa ga pa sty lek. Z ra cji sto so wa nia ura nu na tu ral -
ne go oraz z uwa gi na fakt, iż w sa mym rdze niu prze by wa ją krót ko,
osią ga się ni ski sto pień wy pa le nia pa li wa [7], [9].

Wiąz ka pa li wo wa re ak to ra RBMK zbu do wa na jest z prę tów pa li -
wo wych, uło żo nych w dwa kon cen trycz ne pier ście nie, wo kół ru ry
no śnej, w któ rej mo że znaj do wać się apa ra tu ra po mia ro wa, naj czę -
ściej do po mia ru stru mie nia neu tro nów. O ta kim kształ cie de cy du je
geo me tria ka na łu pa li wo we go, któ ry po sia da prze krój ko ło wy. Prę -
ty zbu do wa ne są ze sto pu cyr ko nu i nio bu, któ ry cha rak te ry zu je się
do brą od por no ścią na ko ro zję oraz po sia da ni ski prze krój czyn ny
na ab sorp cję neu tro nów. We wnątrz prę tów znaj du ją się ce ra micz ne
pa styl ki UO2, oraz hel pod ci śnie niem 5 bar. Pa styl ki w pio nie utrzy -
my wa ne są przez sprę ży ny, w po zio mie – pier ście nie wspor cze.
Dwa seg men ty ze spo łów pa li wo wych po łą czo ne są przy po mo cy
łącz ni ka, w środ ko wej czę ści. Sto su je się pa li wo wzbo ga co ne, śred -
nio 2.8%, mak sy mal ne war to ści nie prze kra cza ją 3.2%. Po cząt ko wo
wzbo ga ce nie wy no si ło je dy nie 2%, lecz po ka ta stro fie w Czar no by -
lu, z ogól nych wzglę dów bez pie czeń stwa zde cy do wa no się je pod -
nieść. Zwięk szy ło to rów nież sto pień wy pa le nia pa li wa [10].

Pa li wo ty pu TRI SO (tri struc tu ral iso tro pic fu el) wy na le zio ne zo -
sta ło w la tach 60 w Niem czech, ja ko pa li wo dla wy so ko tem pe ra tu -

Tabl. 2. Wybrane własności niektórych izotopów plutonu [6]

Izo top 238Pu 239Pu 240Pu 241Pu 242Pu

Za war tość w wy pa lo -
nym pa li wie PWR [%] 2 53 25 15 5

Ak tyw ność [kBq/kg] 629 000 2331 8510 3,7 x 106 148

Czas po ło wicz ne go
roz pa du [rok] 88 24 000 6560 14,4 374 000

Ro dzaj emi to wa ne go
pro mie nio wa nia Al fa Al fa Al fa Be ta Al fa
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ro wych re ak to rów ga zo wych. Obec nie sto so wa ne głów nie w re ak -
to rach eks pe ry men tal nych. Nie ma ono za sto so wa nia w re ak to rach
ener ge tycz nych obec nie eks plo ato wa nych [3], [7]. TRI SO są to ku -
li ste gra nul ki pa li wa, skła da ją ce się z trzech po włok: gra fi tu pi ro li -
tycz ne go, we wnątrz oraz na ze wnątrz gra nul ki, a tak że wę gli ku
krze mu, po mię dzy war stwa mi gra fi tu, ota cza ją cych ma te riał roz sz -
cze pial ny (lub pa li wo rod ny). Śred ni ca jed nej gra nul ki za wie ra się
w gra ni cach 650–850 µm. Pa li wo ta kie jest bar dzo do brze od por ne
na ko ro zję w wa run kach wy so kiej tem pe ra tu ry, wy trzy ma łe me cha -
nicz nie oraz do brze za trzy mu je pro duk ty roz sz cze pie nia, za rów no
sta łe jak i ga zo we. Ze wnętrz na war stwa gra fi tu chro ni je
przed uszko dze nia mi w trak cie for mo wa nia wią zek pa li wo wych.
Sto pień wzbo ga ce nia oraz kształt wiąz ki pa li wo wej za le żą od ty pu
re ak to ra, w ja kim umiesz cza się pa li wo. Mo gą to być hek sa go nal ne
lub cy lin drycz ne blo ki lub gra fi to we ku le wy peł nio ne gra nul ka mi
TRI SO. Prze wi du je się, że te go ty pu pa li wo sto so wa ne bę dzie
w wy so ko tem pe ra tu ro wych re ak to rach IV ge ne ra cji, któ re re ali zo -
wa ły bę dą cykl ura no wo-to ro wy [3], [5], [7].

4. Cykl pa li wa ją dro we go
Cy klem pa li wa ją dro we go na zy wa się pro ce sy, któ re obej mu ją

wszel kie czyn no ści zwią za ne z wy do by ciem ura nu, prze two rze niem
ru dy, wy two rze niem pa li wa ją dro we go, po wie la niem pa li wa w re -
ak to rze, pro duk cją ener gii elek trycz nej w blo ku ją dro wym, prze twa -
rza niem zu ży tych wią zek, oraz skła do wa nia pa li wa po je go uprzed -
nim wy pa le niu w re ak to rze [11]. W otwar tym cy klu, pa li wo po wy -
pa le niu jest chło dzo ne w ba se nach przy re ak to rze, a na stęp nie skła -
do wa ne w szczel nych po jem ni kach w miej scu do te go prze zna czo -
nym. W cy klu za mknię tym, pa li wo po wy stu dze niu kie ru je się
do prze two rze nia, czy li od zy ska nia ma te ria łu roz sz cze pial ne go.

Uran wy stę pu je w róż ne go ro dza ju ska łach lub mi ne ra łach. Wy -
do by wa ny jest głów nie ja ko ura ni nit, mi ne rał pro mie nio twór czy
o skła dzie che micz nym w po sta ci mie sza ni ny UO2 (w głów nej mie -
rze) oraz UO3 lub blen da ura no wa, któ rej po nad 50% skła du sta no -
wi UO2. Ru dę wy do by wa się me to dą od kryw ko wą, gdy znaj du je się
ona bli sko po wierzch ni, lub pod ziem ną, gdy usy tu owa na jest na głę -
bo ko ści prze kra cza ją cej 120 m [5], [7].

Po wy do by ciu, a przed ob rób ką che micz ną, w po bli żu ko pal ni, ru -
da ura no wa pod da wa na jest roz drab nia niu w mły nach ku lo wych.
Po zmie le niu pod da wa na jest łu go wa niu za po mo cą sil ne go kwa su
(H2SO4 + Na ClO3) lub roz two rem za sa do wym (Na CO3 + Na HCO3).
Na stęp nie roz pusz czal nik jest od zy ski wa ny, a tle nek ura nu strą ca ny
w re ak cji, w za leż no ści, czy łu go wa nie od by ło się za po mo cą kwa -
su czy za sa dy, od po wied nio przy po mo cy NH4OH lub Mg(OH)2.
Roz twór fil tru je się oraz su szy i ogrze wa. Od pa da mi w pro ce sie są
ma te ria ły ra dio ak tyw ne oraz me ta le cięż kie, któ re prze cho wu je się
w szczel nych po jem ni kach w po bli żu ko palń. W ten spo sób otrzy -
mu je się tzw. „yel low ca ke”, pro szek o cha rak te ry stycz nym, żół tym
za bar wie niu, za wie ra ją cy ok. 80% ośmio tlen ku trój u ra nu U3O8, któ -
ry jest dal szym sub stra tem w pro duk cji pa li wa ją dro we go [5], [7].

Więk szość eks plo ato wa nych współ cze śnie si łow ni ją dro wych, ze
wzglę du na sto so wa nie ja ko mo de ra to ra (lek kiej) wo dy, wy ma ga pa li -
wa wzbo ga co ne go. Do ty czy to re ak to rów lek ko wod nych PWR (lub je -
go ro syj skiej od mia ny VVER), BWR czy RBMK, któ re sta no wią
znacz ną część eks plo ato wa nych re ak to rów ją dro wych na świe cie.
Uran wzbo ga co ny za wie ra po wy żej 0.7% roz sz cze pial ne go neu tro na -
mi ter micz ny mi izo to pu 235U, czy li wię cej niż wy ni ka to z je go na tu ral -
ne go skła du. Je go za war tość w pa li wie kształ tu je się zwy kle na po zio -
mie 3–5%, lecz nie mo że prze kra czać 20%. Uran o naj wyż szym wzbo -
ga ce niu, ok. 19.8%, sto su je się w re ak to rach ba daw czych [5], [7].

Wła ści wo ści che micz ne izo to pów ura nu 238U oraz 235U są ta kie sa -
me, na to miast róż ni ca w ich wła sno ściach fi zycz nych, przede
wszyst kim nie wiel kiej róż ni cy mas, po zwa la na pro wa dze nie pro ce -
su wzbo ga ca nia pa li wa. Naj po pu lar niej szy mi, sto so wa ny mi na naj -
więk szą ska lę me to da mi są dy fu zja ga zo wa oraz me to da wi rów ko wa.
Oby dwie me to dy wy ma ga ją, by uran był w for mie ga zo wej. Sto so -
wa ne są dwie me to dy prze pro wa dza nia ura nu w stan ga zo wy. Me to -
da su cha, w któ rej kon cen trat tlen ku ura nu jest kal cy no wa ny (moc no
ogrza ny), w ce lu usu nię cia za nie czysz czeń, sca lo ny oraz kru szo ny.
W me to dzie mo krej, kon cen trat roz pusz cza się w kwa sie azo to wym,
otrzy mu jąc azo tan ura ny lu, któ ry to pod da je się prze ciw prą do we mu
pro ce so wi eks trak cji. Uran zbie ra ny jest przez eks tra hent or ga nicz ny,
z któ re go wy my wa ny jest przez roz cień czo ny kwas or ga nicz ny, a na -
stęp nie kal cy no wa ny w re ak to rze ze zło żem flu idal nym. Otrzy mu je
się w ten spo sób UO3, któ ry pod da je się re duk cji do UO2 w pie cu na -
grza nym do wy so kiej tem pe ra tu ry. Dwu tle nek ura nu pod da wa ny jest
ko lej no re ak cji z flu oro wo do rem, da jąc czte ro flu orek ura nu. UF4.
Na stęp nie wpro wa dza się go do re ak to ra ze zło żem flu idal nym lub
do ko lum ny pło mie nio wej, wraz z ga zo wym flu orem, gdzie w wy ni -
ku re ak cji ga zów otrzy mu je się sze ścio flu orek ura nu, UF6, któ ry
w wa run kach nor mal nych jest ga zem [5], [12].

Me to da dy fu zji ga zo wej po le ga na prze cho dze niu sze ścio flu or ku
ura nu UF6 przez po ro wa tą mem bra nę, lub prze po nę. Izo top 235U
z ra cji te go, że jest czą stecz ką o mniej szej wiel ko ści, ła twiej prze -
cho dzi przez po ry mem bra ny (ma więk sze szan se na przej ście). Gaz,
któ ry dy fun du je za wie ra wię cej wzbo ga co ne go UF6, ten zaś, któ ry
nie dy fun du je tak szyb ko, jest zu bo żo nym. Pro ces po wta rza ny jest
kil ka set ra zy, wie le eta pów two rzy tzw. ka ska dę dy fu zji. Me to dą dy -
fu zji ga zo wej wzbo ga ca się ok. 25% pa li wa do star cza ne go do elek -
trow ni ją dro wych. Jest to me to da spraw dzo na i nie za wod na, lecz nie
bu du je się no wych za kła dów wzbo ga ca nia tym spo so bem, a kon -
cen tru je się na me to dzie wi rów ko wej [5], [7], [12].

Po dob nie jak w me to dzie dy fu zyj nej, wi rów ki wy ko rzy stu ją róż -
ni cę w ma sie czą ste czek ga zu UF6 za wie ra ją cych po szcze gól ne izo -
to py ura nu. Gaz za tła cza ny jest do próż nio we go cy lin dra, na pę dza -
ne go wy so ko obro to wym sil ni kiem, któ re go wir nik ob ra ca się
z pręd ko ścią 50–70 tys. ob ro tów na mi nu tę. W ten spo sób uzy sku je
się si łę od środ ko wą o war to ści ok. mi lion ra zy więk szą od si ły cięż -
ko ści w ziem skim po lu gra wi ta cyj nym. Cięż sze czą stecz ki, za wie -
ra ją ce 238U, gro ma dzą się w oko li cy ze wnętrz nej ścia ny cy lin dra,
lżej sze kon cen tru ją się wo kół osi. Wzbo ga co ny gaz kie ro wa ny jest
do ko lej ne go eta pu, zu bo żo ny – do po przed nie go. Po rów nu jąc je den
etap, zdol ność do roz dzie la nia izo to pów w wi rów kach jest po nad 10
ra zy więk sza niż w me to dzie dy fu zyj nej [5], [7], [12].

Na stęp nie, UF6 kon wer to wa ny jest z po wro tem do UO2, któ ry to
pra so wa ny jest w pa styl ki, a te spie ka ne są w pie cu w tem pe ra tu -
rze 1750ºC w re du ku ją cej at mos fe rze, w obec no ści mie sza ni ny ar -
go nu i wo do ru. Pa styl ki ob ra bia ne są do wła ści wych wy mia rów po -
przez skra wa nie, a od pa dy z ob rób ki za wra ca ne do po przed niej fa -
zy pro ce su. Pa styl ki for mu je się w kształt wal ca, o śred ni cy 1 cm
oraz ta kiej sa mej wy so ko ści. Wy mia ry te są do kład nie kon tro lo wa -
ne, w ce lu uzy ska nia opty mal nych wła sno ści pa li wa. Na tym eta pie,
do pa li wa mo że być do da ny ga do lin (w po sta ci tlen ku), aby we
wcze snej fa zie wy pa la nia się pa li wa ogra ni czyć je go re ak tyw ność
[4], [5], [7], [9], [12], [13].

Po za ła do wa niu świe że go pa li wa, oraz osią gnię ciu wy ma ga ne go
stop nia wy pa le nia w re ak to rze (po ok. ro ku lub dwóch), na stę pu je
prze ła du nek czę ści pa li wa. W skład wy pa lo ne go pa li wa wcho dzą,
w głów nej mie rze, ak ty now ce, oraz lżej sze pro duk ty roz sz cze pie -
nia. Wiąz ki wy pa lo ne go pa li wa skła do wa ne są w ba se nach z wo dą,



gdzie w cza sie okre su skła do wa nia spa da je go ak tyw ność oraz
zmniej sza się wydzielanie cie pła. Po tym okre sie, naj czę ściej kil ku
la tach, kie ro wa ne są na skła do wi sko od pa dów pro mie nio twór czych
(w cy klu otwar tym) lub do za kła du prze ro bu wy pa lo ne go pa li wa
(cykl za mknię ty), gdzie na stę pu je od zysk ma te ria łu roz sz cze pial ne -
go oraz wy twa rza nie świe że go pa li wa MOX (mi xed – oxi de fu el).

Pro ces od zy ski wa nia pa li wa z pa li wa wy pa lo ne go zmniej sza ilość
od pa dów wy so ko ra dio ak tyw nych oraz jest cha rak te ry stycz ną, uni ka -
to wą ce chą ener ge ty ki ato mo wej, po zwa la na unik nię cie stra ty izo to -
pów roz sz cze pial nych ze zu ży te go już pa li wa. 93% od zy ska ne go
ma te ria łu sta no wi 238U, ok. 1% 235U oraz 239Pu, po wsta ły w wy ni ku
wy chwy tu neu tro nów. Naj wię cej zu ży te go pa li wa do póź niej sze go
prze two rze nia po cho dzi z re ak to rów lek ko wod nych ty pu PWR
i BWR. Nu kli dy roz sz cze pial ne, w głów nej mie rze izo to py 235U
oraz 239Pu wraz z nie roz sz cze pial nym 238U, od dzie la ne są od nu kli -
dów nie na da ją cych się do po now ne go roz sz cze pie nia, za kwa li fi ko -
wa nych ja ko od pa dy. Im wyż szy sto pień wy pa le nia pa li wa, tym bar -
dziej opła cal ne jest od zy ski wa nie plu to nu. Zwy kle oko ło po ło wy
plu to nu, któ ry wy two rzy się w re ak to rze z 238U prze cho dzi do wy pa -
lo ne go pa li wa [7], [14], [15]. Tak od zy ska ne nu kli dy roz sz cze pial ne
mie sza ne są z ura nem zu bo żo nym, uzy ska nym ja ko pro dukt od pa do -
wy w pro ce sie wzbo ga ca nia pa li wa, a na stęp nie for mo wa ne są wiąz -
ki świe że go pa li wa MOX. Od pa dy, w głów nej mie rze dłu go ży cio we
ak ty now ce oraz nu kli dy sil nie pro mie nio twór cze, pod da wa ne są pro -
ce so wi wi try fi ka cji (ze szkle nia) oraz skła do wa ne pod zie mią [6]. 

Waż nym, wspo mnia nym wcze śniej wskaź ni kiem jest sto pień
wy pa le nia pa li wa, czy li mak sy mal na osią ga na głę bo kość wy pa le -
nia. Okre śla on ilość ma te ria łu roz sz cze pial ne go ja ka mo że być wy -
pa la na w cza sie jed nej kam pa nii pa li wo wej re ak to ra. Ob li cza ny jest
ja ko ilość cie pła ja ką moż na uzy skać z jed ne go ki lo gra ma bądź to -
ny ura nu, po da wa ny w me ga wa tod niach na ki lo gram (lub od po -
wied nio to nę) pa li wa. Po ten cjał pro por cjo nal ny jest do stop nia
wzbo ga ce nia – sto pień 40 MWd/t moż na osią gnąć dla ok. 4%, 55
MWd/t dla 5%. 70 MWd/t wy ma ga ło by ok. 6% wzbo ga ce nia pa li -
wa. Ko rzy ści ze wzbo ga ce nia to mię dzy in ny mi, dłuż szy cykl pa li -
wo wy, co wią że się z rzad szym prze ła dun kiem wią zek w re ak to rze,
krót sze pla no wa ne po sto je elek trow ni, a co za tym idzie, ko rzy ści
eko no micz ne [11].

5. Cykl to ro wy
Tor jest me ta lem, o licz bie ato mo wej 90, roz po czy na ją cym sze reg

ak ty now ców. Śred nio ak tyw ny che micz nie, naj trwal sze związ ki che -
micz ne two rzy na +4 stop niu utle nie nia. Nie roz pusz cza się ła two
w więk szo ści kwa sów, oprócz kwa su sol ne go. W wy so kich tem pe ra -
tu rach two rzy ha lo gen ki, wo dor ki, wę glik, siar czek, azo tek oraz
dwu tle nek, któ ry ma naj wyż szą ze wszyst kich tlen ków tem pe ra tu rę
top nie nia – 3300ºC. Do brze prze wo dzi cie pło i prąd elek trycz ny.
Zna nych jest 13 izo to pów, z któ rych wszyst kie są pro mie nio twór cze.
W przy ro dzie wy stę pu je je den – 232Th, naj czę ściej ja ko fos fo ran to ru
lub to ryt (ThSiO4). Roz pa da się bar dzo po wo li emi tu jąc pro mie nio -
wa nie al fa. Czas po ło wicz ne go za ni ku izo to pu 232Th to ok. 14 mi -
liar dów lat, czy li trzy krot ny wiek Zie mi. Za so by to ru w sko ru pie
ziem skiej prze kra cza ją ok. czte ro krot nie za so by ura nu [2], [3], [16].

Ba da nia nad cy klem to ro wym oraz je go przy dat no ścią w ener ge -
ty ce ato mo wej pro wa dzo ne są od lat 60. Tor, ja ko ma te riał rod ny,
mo że być umiesz czo ny wraz z ma te ria łem roz sz cze pial nym w re ak -
to rze ją dro wym. Ce lem ba dań jest opra co wa nie tech no lo gii two rze -
nia izo to pu 233U w re ak to rach ter micz nych tak, aby pro du ko wa ne
by ło wię cej te go izo to pu niż spa la ne. Aby pro ces był wy daj ny, ja ko
pa li wo – wsad po cząt ko wy (dri ver), po wi nien być sto so wa ny, o ile

to moż li we i eko no micz nie uza sad nio ne, uran 233U. Ma te riał roz sz -
cze pial ny po wsta ły w pro ce sie mo że być od ra zu spa la ny, lub wy -
dzie la ny po prze ła dun ku pa li wa [3], [16].

Po wsta wa nie no wych nu kli dów z to ru za ini cjo wa ne zo sta je
w cza sie wy chwy tu ra dia cyj ne go neu tro nu ter micz ne go przez ją dro
to ru 232Th. Na stęp nie mo że zajść jed na z dwóch re ak cji: ją dro 233Th
mo że po chło nąć ko lej ny neu tron, two rząc wzbu dzo ne ją dro pro tak -
ty nu 234mPa lub wy emi to wać dwie cząst ki β- two rząc uran 233U.
Uran 233U da lej mo że ulec roz sz cze pie niu (jest to re ak cja naj bar dziej
praw do po dob na) lub da lej po chła niać neu tro ny, aż do 235U,
przy czym prze kro je czyn ne tych zda rzeń są znacz nie mniej sze.
Na wy daj ność pro duk cji ura nu 233U wpły wa rów nież sto pień wy pa -
le nia pa li wa oraz stru mień neu tro nów [2], [3], [17].

Za le ta mi cy klu to ro we go jest to, iż po wsta je ok. 1000 ra zy mniej
dłu go ży cio wych trans u ra now ców niż z pa li wa ura no we go, czy
MOX. W cy klu nie jest pro du ko wa ny plu ton, czy li brak jest obaw
o nie po żą da ne wy ko rzy sta nie od pa dów. Zwięk sza ne są jed no cze -
śnie świa to we za pa sy ma te ria łu roz sz cze pial ne go oraz wy dłu ża się
czas kam pa nii pa li wo wej. Po nad to, z ura nu 233U w cza sie roz sz cze -
pie nia emi to wa ne jest wię cej neu tro nów niż z 235U oraz 239Pu, co po -
pra wia bi lans re ak to ra. Prze cho wy wa nie 233U jest tań sze oraz tech -
nicz nie ła twiej sze, ze wzglę du na je go in ne wła ści wo ści fi zycz ne
i che micz ne niż ura nu na tu ral ne go. Izo top 233U uzy ska ny w ten spo -
sób nie na da je się do pro duk cji bom by ją dro wej, ze wzglę du na du -
że ilo ści za nie czysz cza ją ce go go ma te ria łu gam ma – pro mie nio -
twór cze go. Po nad to, tor nie wy ma ga wzbo ga ca nia, gdyż je dy ny wy -
stę pu ją cy na tu ral nie na Zie mi izo top, to 232Th [2], [3], [17].
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