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• Jak wy glą da re ali za cja w ra mach Kra jo we -
go Pro gra mu Ba dań jed ne go ze stra te gicz nych
pro gra mów ba dań na uko wych i prac roz wo jo -
wych „Za awan so wa ne tech no lo gie po zy ski wa -
nia ener gii”?

– Pro gram obej mu je czte ry za da nia ba daw -
cze, któ re kon cen tru ją się na ob ni że niu emi sji
za nie czysz czeń, w tym prze do sta wa niu się dwu -
tlen ku wę gla do at mos fe ry przy pro duk cji ener -
gii elek trycz nej i pa liw. Je go łącz ny bu dżet wy -
no si bli sko 300 mln zł. Pro gram roz po czął się
w po ło wie 2010 r. i po trwa jesz cze do 2015 r. Je -
ste śmy za tem na pół met ku, co nie po zwa la jesz -
cze na pod su mo wa nie osią gnięć, któ re jak
wska zu je wstęp na oce na są bar dzo istot ne.
Szcze gól nie w od nie sie niu do ga zy fi ka cji wę gla
i wy ko rzy sta nia bio ma sy.
• Ja kie fir my i na co uzy ska ły wspar cie

NCBiR?
– Pro gram re ali zu ją czte ry kon sor cja zło żo ne

z czo ło wych w kra ju uczel ni i in sty tu tów oraz
firm zwią za nych z sek to rem ener ge ty ki. Kon -
sor cjum, któ re mu prze wod ni czy Po li tech ni ka
Ślą ska, otrzy ma ło 70 mln zł na opra co wa nie
tech no lo gii dla wy so ko spraw nych „ze ro -emi -
syj nych” blo ków wę glo wych zin te gro wa nych
z wy chwy tem CO2 ze spa lin. Kon sor cjum, któ -
re mu prze wod ni czy Po li tech ni ka Czę sto chow -
ska, otrzy ma ło z ko lei 80 mln zł na opra co wa nie
tech no lo gii spa la nia tle no we go dla ko tłów py ło -
wych i flu idal nych zin te gro wa nych z wy chwy -
tem CO2. Ko lej ne kon sor cjum, któ re mu prze -
wod ni czy Aka de mia Gór ni czo -Hut ni cza im. St.
Sta szi ca, rów nież otrzy ma ło 80 mln zł na opra -
co wa nie tech no lo gii zga zo wa nia wę gla dla wy -
so ko efek tyw nej pro duk cji pa liw i ener gii elek -
trycz nej. Na to miast kon sor cjum, któ re mu prze -
wod ni czy In sty tut Ma szyn Prze pły wo wych im.
Ro ber ta Sze wal skie go PAN, otrzy ma ło 70 mln zł
na opra co wa nie zin te gro wa nych tech no lo gii
wy twa rza nia pa liw i ener gii z bio ma sy, od pa -
dów rol ni czych i in nych.
• Li de ra mi zwy cię skich kon sor cjów są uczel -

nie i in sty tu ty. Czy ła two im by ło zna leźć part -
ne rów z prze my słu? 

– Klu czo we zna cze nie mia ły nie wąt pli wie
do świad cze nie i kon tak ty oso bi ste kie row ni ków
po szcze gól nych za dań ba daw czych. Dzię ki te -
mu w każ dym kon sor cjum jest po kil ka przed -

się biorstw, a np. Tau ron jest aż w trzech z nich.
Cie szy tak du że za in te re so wa nie pol skich firm
pro jek ta mi ba daw czo -roz wo jo wy mi. 
• A kie dy zo sta nie ogło szo ny no wy kon kurs

w ob sza rze „Car bon Cap tu re and Sto ra ge
(CCS)”?

– W naj bliż szej przy szło ści pla nu je my ogła -
sza nie kon kur su de dy ko wa ne go tym za gad nie -
niom w ra mach Nor we skie go Me cha ni zmu Fi -
nan so we go. Szcze gó ły po da my już nie ba wem.
• Co mo że pan po wie dzieć o re ali zo wa nym

w ra mach KPB stra te gicz nym pro jek cie ba -
daw czym „Tech no lo gie wspo ma ga ją ce roz wój
bez piecz nej ener ge ty ki ją dro wej”?

– Jest to pro jekt ści śle po wią za ny z re ali za cją
„Po li ty ki ener ge tycz nej Pol ski do 2030 ro ku”
oraz z przy ję ciem przez Unię Eu ro pej ską Pa kie -
tu Kli ma tycz no -Ener ge tycz ne go. Sta no wi on
od po wiedź na po stu lat zwięk sze nia bez pie czeń -
stwa ener ge tycz ne go kra ju w wa run kach wdro -
że nia w Pol sce ener ge ty ki ją dro wej i jest wy ni -
kiem ini cja ty wy śro do wi ska pol skich fi zy ków,
che mi ków i tech no lo gów ją dro wych. Bu dżet
pro jek tu wy no si 50 mln zł i w je go ra mach re ali -
zo wa nych jest 10 za dań ba daw czych. Wśród
nich znaj du ją się pra ce nad roz wo jem wy so ko -
tem pe ra tu ro wych re ak to rów oraz ba da nia i pra -
ce tech no lo gicz ne dla kon tro lo wa nej fu zji ter -
mo ją dro wej. Jest tak że za da nie ma ją ce na ce lu
przy go to wa nie pol skie go prze my słu do do staw
spe cja li stycz nych ma te ria łów na po trze by ener -
ge ty ki ją dro wej. 
• Dla cze go pro gram „Blue Gas – Pol ski Gaz

Łup ko wy” re ali zu je cie wspól nie z Agen cją
Roz wo ju Prze my słu SA?

– W tak sze ro ko za kro jo nym przed się wzię ciu
waż nym jest by łą czyć si ły dla wspól ne go suk -
ce su. Pro gram Blue Gas ukie run ko wa ny jest
na wspie ra nie du żych, zin te gro wa nych przed -
się wzięć ba daw czo -roz wo jo wych, obej mu ją -
cych tak że w swo im za kre sie prze te sto wa nie
opra co wa ne go roz wią za nia w ska li pi lo ta żo wej,
a na stęp nie ko mer cja li za cji in no wa cyj nych
tech no lo gii. Ce lem pro gra mu jest za tem nie tyl -
ko roz wój tech no lo gii w ob sza rze zwią za nym
z wy do by ciem ga zu łup ko we go w Pol sce, ale
i ich wdro że nie w dzia łal no ści go spo dar czej
pol skich przed się biorstw. To wy ma ga ogrom -
nych na kła dów fi nan so wych. My mo gli śmy

przy znać środ ki na ba da nia i roz wój. ARP na to -
miast by ło w sta nie za ofe ro wać przed się bior -
com ko rzyst ną po życz kę na im ple men ta cję wy -
pra co wa nych tech no lo gii w prak ty ce go spo dar -
czej. Sta li śmy się na tu ral ny mi part ne ra mi. 
• Jak pan oce nia pro po zy cje lau re atów

pierw sze go kon kur su ogło szo ne go w ra mach
te go pro gra mu, któ ry zo stał roz strzy gnię ty
w ma ju?

– W kon kur sie po ja wi ło się sto sun ko wo du żo
apli ka cji nie tyl ko od du żych firm – li de rów ryn -
ku ener ge tycz ne go, jak PGNiG, Lo tos czy Or -
len, ale tak że od ma łych i śred nich przed się -
biorstw. Ma łe i śred nie fir my ma ją szan sę na re -
ali za cję du żych pro jek tów zwią za nych z ga zem
łup ko wym przy współ pra cy z naj pręż niej szy mi
kor po ra cja mi w bran ży, po przez do star cza nie
im nie któ rych pro duk tów czy usług. Ta ki mi fir -
ma mi są przy kła do wo Bal tic Ce ra mics Sp z o.o.
czy Po ly med Ltd Sp. z o.o., zaj mu ją ce się do -
star cza niem wy so ko spe cja li stycz nych pro duk -
tów wy ko rzy sty wa nych przy wy do by ciu ga zu
łup ko we go. Tak du że za in te re so wa nie po ka zu je
ogrom ny po ten cjał roz wo ju pol skiej go spo dar ki
opar tej na ga zie łup ko wym.
• A kie dy zo sta nie ogło szo ny na stęp ny kon -

kurs?
• Spo dzie wa my się ogło sić dru gi kon kurs

na je sie ni te go ro ku. 
• Dzia łal ność Cen trum fi nan so wa na jest ze

środ ków Skar bu Pań stwa i fun du szy Unii Eu -
ro pej skiej. Ja ki jest bu dżet NCBiR na 2013 r.?

– Dys po nu je my bu dże tem ok. 4,5 mld zł,
z cze go 3,3 mld zł sta no wią środ ki unij ne.
•Czy pla no wa ne są no we pro gra my w za kre -

sie elek tro ener ge ty ki?
– Obec nie nie pla nu je my uru cha mia nia de dy -

ko wa ne go elek tro ener ge ty ce pro gra mu. Nie sta -
no wi to jed nak prze szko dy dla fi nan so wa nia ta -
kich pro jek tów. Be ne fi cjen ci mo gą sta rać się
o wspar cie pro jek tów z te go ob sza ru w Pro gra -
mie Ba dań Sto so wa nych, In no te chu, a tak że ze
środ ków unij nych w nad cho dzą cej ko lej nej per -
spek ty wie fi nan so wej.
• Dzię ku ję za roz mo wę.

Wsparcie dla branży
elektroenergetycznej

– W 2012 r. Na ro do we Cen trum Ba dań i Roz wo ju ogło si ło 19 no wych pro gra mów

i prze pro wa dzi ło 47 kon kur sów na łącz ną kwo tę 3,7 mld zł. Pro jek ty z bran ży elek tro -

ener ge tycz nej sta no wią istot ny udział przed się wzięć do fi nan so wa nych z bu dże tu

Cen trum. Obec nie jest ich po nad 40, a łącz na ich war tość prze kra cza 400 mln zł. Ob -

ra zu je to roz mach tych pro jek tów: śred nio po nad 10 mln zł na każ dy z nich – mó wi
prof. dr hab. inż. KRZYSZ TOF JAN KU RZY DŁOW SKI, dy rek tor Na ro do we go Cen trum Ba -
dań i Roz wo ju, w roz mo wie z Je rzym Bo ja no wi czem.
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Po nad 90% kra jo wej ener gii po cho dzi z wę gla ka mien ne go i bru nat ne -
go. Wy ni ka to oczy wi ście z na szych naj więk szych w Eu ro pie za so bów wę -
gla, któ re przez de ka dy po zwa la ły pla no wać kra jo wy bi lans ener gii
bazując na spa la niu te go za so bu. Był to oczy wi sty wy bór do pó ty, do pó ki
w Eu ro pie nie mó wi ło się o ogra ni cze niu emi sji CO2. Rząd zmu szo ny
umo wa mi mię dzy na ro do wy mi, w ce lu re ali za cji unij nych ce lów w za kre -
sie emi sji spa lin, sty mu lu je zmniej sze nie za leż ności pol skiej ener ge ty ki
od wę gla po przez zwięk sze nie ilo ści pro du ko wa nej ener gii ze źró deł od -
na wial nych. 

Ko mi sja Eu ro pej ska kształ tu je swo ją ak tu al ną po li ty kę ener ge tycz ną
w opar ciu o na by te wcze śniej do świad cze nia. Po py cha ją one po li ty ków
do sil ne go ak cen to wa nia efek tyw no ści ener ge tycz nej ja ko jed ne go ze
spo so bów ogra ni cze nia emi sji CO2. Od na wial ne źró dła ener gii, wy mie -
nia ne na dru gim miej scu w kon tek ście ob ni że nia emi sji CO2, co raz czę -
ściej są ro zu mia ne ja ko bio ma sa, a do pie ro póź niej wiatr i świa tło. Po mi -
mo, że Unia Eu ro pej ska dysponuje po nad 75% cał ko wi tej mo cy fo to wol -
ta icz nej (sa ma Ba wa ria ma jej wię cej niż Ame ry ka Pół noc na), a np. Niem -
cy po tro iły moc ener gii wia tro wej w ostat niej de ka dzie, to wła śnie bio -
ma sa upa try wa na jest ja ko wio dą ce pa li wo od na wial ne dla Eu ro py. Już
te raz w Unii Eu ro pej skiej po nad 50% ener gii ze źró deł od na wial nych ba -
zu je na bio ma sie, a w Pol sce, obok Fin lan dii, drew nia na bio ma sa pro wa -
dzi do wy two rze nia po nad 80% ener gii od na wial nej.

Do świad cze nia w za kre sie ener ge ty ki wia tro wej dla Eu ro py, któ re
trze ba brać pod uwa gę wno szą cho ciaż by Niem cy. Ich am bit ne pla ny, aby
do 2022 r. za stą pić ener gię z ato mu (16% ich ak tu al ne go cał ko wi te go za -
po trze bo wa nia) ener gią od na wial ną, a do 2050 r. pro du ko wać ener gię
w 80% ze źró deł od na wial nych, mo że bu dzić po dziw. Ener gia ta mia ła by
po cho dzić z wykorzystania słoń ca i wia tru. Jed nak, je śli wziąć pod uwa gę
nie sta łość i nie prze wi dy wal ność po da ży tych za so bów, na le ża ło by stwo -
rzyć sys te my back -upo we i ma ga zy no we, któ re na ten mo ment są roz wią -
za nia mi dro gi mi al bo wręcz nie do stęp ny mi na wy ma ga ną ska lę. Ak tu al -
nie w dni, w któ rych au ra sprzy ja pro duk cji ener gii z wia tru lub słoń ca
Niem cy zmu szo ne są od sprze da wać wy pro du ko wa ny prąd po ni żej kosz -
tu wy two rze nia (po mi mo, że pro du cen ci ma ją za pew nio ną ce nę gwa ran -
to wa ną na 20 lat). W po chmur ne i bez wietrz ne dni Niem cy co raz sil niej
na to miast eks plo atu ją ja ko źró dło ener gii wę giel bru nat ny, z któ re go po -
cho dzą cy CO2 jest z ro ku na rok emi to wa ny w co raz więk szych ilo ściach.
Do dat ko wo nie do po mi nię cia jest fakt, że re kon struk cja po li ty ki ener ge -
tycz nej Nie miec pro wa dzi do ko niecz no ści prze bu do wy ich sie ci prze sy -
ło wej, co wią że się z gi gan tycz ny mi in we sty cja mi. Te czyn ni ki spo wo do -
wa ły, że ener gia elek trycz na dla go spo darstw do mo wych zdro ża ła o 25%
w ostat nich trzech la tach i jej ce ny kształ tu ją się o oko ło 50% po wy żej
śred niej eu ro pej skiej.

Przy kła dem ry zy ka, ja kie nie sie ze so bą sil ne sty mu lo wa nie do ta cja mi
(czy taj: pie niędz mi po dat ni ków) in we sty cji w ener gię od na wial ną jest
Hisz pa nia. W 2007 r. chcąc po bu dzić pro duk cję zie lo nej ener gii za im ple -
men to wa no tam sys tem za chęt, któ ry spro wa dzał się do gwa ran to wa nia
ce ny prą du wy two rzo ne go z pro mie ni sło necz nych na po zio mie
12-krot nie wyż szym, niż ryn ko we ce ny prą du w tam tym cza sie. Oczy wi -
ście przy nio sło to spek ta ku lar ny re zul tat – w 2012 r. Hisz pa nia by ła
czwar tą po tę gą świa ta w za kre sie pro duk cji prą du z ener gii sło necz nej.
Roz wój ten po cią gnął jed nak rów nież za so bą, jak się oka za ło, nie kon tro -
lo wa ny wzrost ob cią żeń bu dże to wych – war tość do płat tyl ko do ener gii
sło necz nej wzro sła z 190 mi lio nów eu ro w 2007 r. do 3,5 mi liar da eu ro
w 2012 r.. W tym okre sie cał ko wi ty koszt do płat do sys te mu wy twa rza nia
ener gii po cho dzą cej z pro mie ni sło necz nych kosz to wał Hisz pa nię 26 mi -
liar dów eu ro. Są to kwo ty, któ re by ły by trud ne do udźwi gnię cia przez eko -
no mię te go kra ju na wet w cza sach pro spe ri ty. Ale na ło żył się do te go kry -
zys eu ro, co zmu si ło rząd do zna czą ce go wy co fa nia się z wcze śniej zło żo -
nych obiet nic dla in we sto rów. Spo wo do wa ło to utra tę moż li wo ści płyn ne -
go re gu lo wa nia przez przed się bior stwa zo bo wią zań z ty tu łu po wzię tych
in we sty cji w pa ne le sło necz ne (sza cu je się, że ak tu al nie za tor ma war tość
po nad 30 mi liar dów eu ro), a dzie siąt ki ty się cy osób stra ci ło pra cę. 

Do świad cze nia te po ka zu ją, że po szu ki wa nie ener ge tycz nych roz wią -
zań przy ja znych dla śro do wi ska mu si iść w pa rze z za pew nie niem zrów -
no wa żo ne go bez pie czeń stwa ma kro eko no micz ne go. Jest rze czą oczy wi -
stą, że chcąc spro stać wy mo gom ogra ni cze nia emi sji ga zów cie plar nia -
nych, przy pol skim umiej sco wie niu geo po li tycz nym oraz uwzględ nia jąc
jed no kie run ko we za pro jek to wa nie prze sy łu ga zu ze wscho du na za chód
trud no jest do szu ki wać się eko no micz nie uza sad nio nych moż li wo ści za -
stę po wa nia elek trow ni wę glo wych ga zo wy mi. Przy naj mniej do cza su,
kie dy gaz łup ko wy nie sta nie się u nas do stęp ny na ocze ki wa ną ska lę.

Źró dła od na wial ne, ta kie jak wiatr czy słoń ce, jak po ka zu ją przy kła dy
z in nych kra jów mo gą nieść ze so bą po waż ne za sadz ki. Dla te go nie do po -
mi nię cia sta je się kie ru nek bio ma sy, ja ko no śni ka ener gii, któ ry mo że po -
zwo lić w spro sta niu mię dzy na ro do wym wy ma ga niom, pod któ ry mi Pol -
ska się pod pi su je. 

W zna czą cym roz wo ju wy ko rzy sta nia bio ma sy, w re ali za cji ce lów na -
kła da nych na ener ge ty kę mo gą nam po móc pro gra my po mo co we przy -
go to wa ne przez Ko mi sję Eu ro pej ską na okres 2014–2020, ma ją ce na ce -
lu wzmoc nie nie efek tyw no ści ener ge tycz nej (EE) Eu ro py i jesz cze sil niej -
sze mu opar ciu ener ge ty ki na OZE. Pro po no wa ne roz po rzą dze nie Eu ro -
pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go (EFRR) na la ta 2014–2020
za kła da wy od ręb nie nie środ ków EFRR w na stę pu ją cych ob sza rach te ma -
tycz nych: ba da nia na uko we i in no wa cje, kon ku ren cyj no ści MSP, go spo -
dar kę ni sko emi syj ną (w tym efek tyw ność ener ge tycz na i OZE) oraz in te -
li gent ne sie ci. W bar dziej roz wi nię tych re gio nach UE, co naj mniej 20%
cał ko wi tych środ ków z EFRR na szcze blu kra jo wym po win no być przy pi -
sa ne do go spo dar ki ni sko emi syj nej, a w re gio nach mniej roz wi nię tych co
naj mniej 6%. Na pod sta wie ogól nych kwot wie lo let nich ram fi nan so wych
za pro po no wa nych przez Ko mi sję, moż na ocze ki wać ok. 17 mld EUR
na wspar cie roz wo ju zrów no wa żo nej ener gii. 

Zgod nie z pro po zy cją KE, wy dzie lo na alo ka cja EFRR dla efek tyw no ści
ener ge tycz nej i OZE bę dzie prze zna czo na na:

• wspie ra nie pro duk cji i dys try bu cji ener gii z OZE;
• pro mo wa nie EE i wy ko rzy sta nia OZE przez MŚP;
• wspar cie EE i wy ko rzy sta nia OZE w in fra struk tu rze pu blicz nej i sek -

to rze miesz ka nio wym; 
• roz wój in te li gent nych sys te mów dys try bu cji ni skie go na pię cia;
• pro mo wa nie stra te gii ni sko emi syj nych dla ob sza rów miej skich.
Fun dusz Spój no ści rów nież prze zna czy część swo ich za so bów w ce lu

wspie ra nia in we sty cji w zrów no wa żo ną ener gię. W tym przy pad ku, ce le
wspar cia bę dą ta kie sa me, jak w ra mach EFRR, z wy jąt kiem sek to ra
miesz ka nio we go, któ ry enu me ra tyw nie zo stał wy łą czo ny.

Trze cim źró dłem, któ re mo że być bra ne pod uwa gę przez bran żę ener -
ge tycz ną, w jej roz wo ju w kie run ku wy peł nie nia zo bo wią zań Pol ski, jest
Eu ro pej ski Fun dusz Spo łecz ny. Bę dzie on wspie rać roz wój wie dzy i dzia -
łań zwią za nych z ochro ną śro do wi ska w kon tek ście spo łecz nych wy zwań
i przej ścia do go spo dar ki ni sko emi syj nej.

Do dat ko wo war to zwró cić uwa gę na dwa pro gra my pro wa dzo ne dla
be ne fi cjen tów bez po śred nio przez KE. Pierw szym z nich jest zna ny z po -
przed niej per spek ty wy bu dże to wej TEN -E i bę dzie kon ty nu owa ny w no -
wej per spek ty wie. Dru gi, po tęż ny pro gram to Ho ri zon 2020, na stęp ca
FP7 – pro gram, w któ rym z pew no ścią znaj dą się do ta cje, któ re we sprą
in no wa cje bran ży ener ge tycz nej.

Czy Bruksela sfinansuje innowacyjne projekty energetyczne?
Realne potrzeby przedsiębiorców w kontekście

formułowania dotacji
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• Ja ka jest ge ne ral na oce na Pa na Am -
ba sa do ra ko re ań sko -pol skich sto sun ków
go spo dar czych?

– Pol ska jest szó stym naj więk szym im -
por te rem ko re ań skich pro duk tów w Eu ro -
pie i jed no cze śnie na szym naj więk szym
part ne rem han dlo wym i in we sty cyj nym
w Eu ro pie Środ ko wej. W 2012 ro ku war -
tość ko re ań skie go eks por tu do Pol ski wy -
nio sła 3 mld 680 mln USD, a im por tu 530
mln USD, co da ło w su mie 4 mld 210 mln
USD ob ro tów han dlo wych. Ostat nio, z po -
wo du kry zy su stre fy eu ro, wy mia na han -
dlo wa po mię dzy na szy mi kra ja mi nie co
zwol ni ła, ale i tak od stycz nia do ma ja
2013 r. eks port ko re ań ski do Pol ski wzrósł
o 2,6%, a im port o po nad dzie sięć ra zy wię -
cej, czy li o 27,6%. Ocze ku je my, że w tym
ro ku na sze ob ro ty han dlo we po wró cą
do po zio mu sprzed kry zy su.

Je że li cho dzi o in we sty cje, w mar cu br.
sku mu lo wa na su ma in we sty cji ko re ań -
skich w Pol sce wy nio sła 1,330 mld USD,
co upla so wa ło Pol skę na pią tym miej scu
spo śród wszyst kich państw UE, w któ rych
in we stu je my. Obec nie dzia ła tu 138 firm
ko re ań skich, m.in. ta kie zna ne mar ki jak
LG Elec tro nics, LG Di splay, Sam sung
Elec tro nics, Hy un dai, Kia czy PO SCO.
Ko re ań skie fir my za trud nia ją w su mie oko -
ło 28 ty się cy pol skich pra cow ni ków.

Na sze in we sty cje są obec ne w Pol sce
od po ło wy lat 90-tych; po cząt ko wo by ła to
głów nie pro duk cja sa mo cho dów oraz
sprzę tu RTV i AGD. Obec nie, oprócz pro -
duk cji, fir my ko re ań skie pro wa dzą w Pol -
sce dzia łal ność w za kre sie ba dań i roz wo ju.
Sam sung Elec tro nics ma w Pol sce trzy cen -
tra R&D: w War sza wie, Po zna niu i Ło dzi.
Do koń ca te go ro ku fir ma pla nu je za trud nić
w nich po nad dwa ty sią ce wy kwa li fi ko wa -
nych pol skich spe cja li stów.
• Re pu bli ka Ko rei jest jed nym z naj bar -

dziej uprze my sło wio nych państw świa ta.
Jak kształ tu je się jej mix ener ge tycz ny
i ja ki jest w nim udział ener ge ty ki ją dro -
wej?

– Mix ener ge tycz ny Ko rei przed sta wia
się na stę pu ją co: ener gia uzy ski wa na z wę -
gla sta no wi 36.9%, ener gia ją dro wa –
31,1%, ener gia uzy ski wa na z ga zu skro plo -
ne go (LNG) – 20,5%, ener gia uzy ski wa na
z ro py – 2,5%, ener gia wod na – 1,6%, na -
to miast po zo sta łe 4% sta no wią in ne po -
mniej sze źró dła ener gii.

Pierw sza elek trow nia ją dro wa po wsta ła
w Ko rei w 1978 ro ku, i od tam te go cza su
zbu do wa li śmy 23 ta kie obiek ty. Wszyst kie
na dal pra cu ją. Ener gia ją dro wa po kry wa
oko ło jed nej trze ciej na szych po trzeb ener -
ge tycz nych. W 2012 ro ku ko re ań skie elek -
trow nie ją dro we wy pro du ko wa ły 169 000
GWh ener gii. Po mi mo ka ta stro fy w elek -
trow ni Fu ki shi ma w Ja po nii, ener ge ty ka
ją dro wa wciąż po zo sta je naj bar dziej efek -
tyw nym spo so bem po zy ski wa nia ener gii
w ska li glo bal nej, dla te go je stem prze ko -
na ny, że w przy szło ści wciąż bę dzie za po -
trze bo wa nie na te go ty pu elek trow nie, za -
rów no w Ko rei, w Pol sce, jak i na ca łym
świe cie.
• Jak wy glą da sy tu acja prze my słu ją -

dro we go w Re pu bli ce Ko rei?
– Obec nie Ko rea jest pią tym naj więk -

szym pro du cen tem ener gii ją dro wej na
świe cie (po USA, Fran cji, Ja po nii i Ro sji).
Współ czyn nik wy daj no ści (ca pa ci ty fac -
tor) ko re ań skiej ener ge ty ki ją dro wej wy no -
si 91%, czy li jest o 15% wyż szy niż śred nia
glo bal na, na to miast czyn nik nie prze wi -
dzia nej utra ty wy daj no ści (unplan ned ca -
pa ci ty loss fac tor) wy no si rocz nie 0,6%,
pod czas gdy śred nia glo bal na to 5,3%.

Ko rea po sia da wła sną tech no lo gię ją dro -
wą, co po zwa la na sa mo dziel ne bu do wa nie
re ak to rów ją dro wych. W ostat nich la tach
ko re ań scy spe cja li ści skon stru owa li naj -
now szy mo del re ak to ra APR1400 o mo -
cy 1400 MW, któ ry moż na wy bu do wać
w cią gu za le d wie 54 mie się cy, czy li w naj -
krót szym cza sie w glo bal nej ska li. Na sza
wła sna tech no lo gia po z wa la nam na cał ko -
wi cie sa mo dziel ną ob słu gę peł ne go cy klu
ży cia elek trow ni ją dro wej (Who le Nuc le ar
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Piąty producent
energii jądrowej

Z Jego Ekscelencją PAEK YOUNG-SUN,
Ambasadorem Republiki Korei w Polsce,

rozmawia Andrzej Uznański

PA EK YOUNG -SUN uro dził się 3 sierp nia 1954
ro ku. W 1978 r. otrzy mał li cen cjat na Wy dzia -
le Sto sun ków Mię dzy na ro do wych Uni wer sy -
te tu Seul skie go. W 1977 r., po zda niu eg za mi -
nu dy plo ma tycz ne go, roz po czął pra cę w Mi ni -
ster stwie Spraw Za gra nicz nych Re pu bli ki
Ko rei. W ro ku 1981 ob jął sta no wi sko Trze cie -
go Se kre ta rza Am ba sa dy Re pu bli ki Ko rei
w Szwaj ca rii, a od 1985 r. peł nił obo wiąz ki
Se kre ta rza Asy stu ją ce go w Kan ce la rii Pre zy -
den ta Re pu bli ki Ko rei. W 1993 r. zo stał Dy -
rek to rem Wy dzia łu Pro to ko lar ne go w Mi ni -
ster stwie Spraw Za gra nicz nych Re pu bli ki Ko -
rei, a od 1994 r. peł nił obo wiąz ki Rad cy Sta -
łe go Przed sta wi ciel stwa Re pu bli ki Ko rei
przy ONZ w No wym Jor ku. W 1998 r. – Ko or -
dy na tor i Za stęp ca Dy rek to ra Wy ko naw cze go,
Ko mi sja Przy go to waw cza ASEM (Asia -Eu ro -
pe Me eting); w 1999 r. – Za stęp ca Sze fa Pro -
to ko łu Dy plo ma tycz ne go w Mi ni ster stwie
Spraw Za gra nicz nych i Han dlu Re pu bli ki Ko -
rei. W 2001 ro ku zo sta je Mi ni strem Peł no -
moc nym w Am ba sa dzie Re pu bli ki Ko rei w Fe -
de ra cji Ro syj skiej, na stęp nie w ro ku 2004
obej mu je sta no wi sko Sze fa Pro to ko łu Dy plo -
ma tycz ne go w Mi ni ster stwie Spraw Za gra -
nicz nych i Han dlu. W 2007 zo sta je Am ba sa -
do rem Nad zwy czaj nym i Peł no moc nym w Re -
pu bli ce In dii, po czym w 2010 r. obej mu je
obo wiąz ki Am ba sa do ra, Do rad cy ds. Sto sun -
ków Mię dzy na ro do wych w Pro win cji Gy eong -
gi -do w Re pu bli ce Ko rei. Od lu te go 2012 ro ku
– Am ba sa dor Nad zwy czaj ny i Peł no moc ny
w Rze czy po spo li tej Pol skiej. Otrzy mał licz ne
od zna cze nia pań stwo we, m.in. Me dal Za słu gi
Pań stwo wej, Or der Za słu gi Pań stwo wej, Zie -
lo na Wstę ga i Or der Za słu gi Pań stwo wej, Żół -
ta Wstę ga. Żo na ty, ma dwóch sy nów.



Li fe Cyc le), skła da ją ce go się z pro jek tu, bu do wy i eks plo ata cji
elek trow ni. Za ple cze per so nal ne ko re ań skiej ener ge ty ki ją dro wej
to 20 ty się cy wy so ko wy kwa li fi ko wa nych spe cja li stów.

W 2009 ro ku ko re ań ski re ak tor APR1400 wy grał prze targ
w Zjed no czo nych Emi ra tach Arab skich, po ko nu jąc ofer ty ta kich
ją dro wych po ten ta tów jak Fran cja, USA i Ja po nia. W 2010 ro ku
wy eks por to wa li śmy re ak tor ba daw czy do Jor da nii. Te dwa nie -
daw ne suk ce sy po ka zu ją, że ko re ań ska tech no lo gia ją dro wa jest
po strze ga na przez part ne rów za gra nicz nych ja ko nie za wod na,
a za ra zem sto sun ko wo nie dro ga, oraz że wy bór ofer ty ko re ań -
skiej wią że się z gwa ran cją so lid nej i szyb kiej bu do wy elek trow -
ni. Je ste śmy je dy nym kra jem, w któ rym ni gdy nie zda rzy ła się
żad na po waż na awa ria elek trow ni ją dro wej – w sied mio stop nio -
wej ska li ni gdy nie by ło to zda rze nie po wy żej trze cie go stop nia
za gro że nia.
• Czy Re pu bli ka Ko rei jest za in te re so wa na uczest nic twem

w pro gra mie pol skiej ener ge ty ki ją dro wej?
– Zde cy do wa nie tak – w lip cu 2009 ro ku za zna czył to wy raź nie

ów cze sny pre zy dent Re pu bli ki Ko rei Lee My nug -bak pod czas roz -
mów z pol skim pre zy den tem, w trak cie wi zy ty w Pol sce. Od tam -
tej po ry od by ły się dwie pol sko -ko re ań skie kon fe ren cje o te ma ty -
ce ją dro wej, pod pi sa ne zo sta ło Me mo ran dum Po ro zu mie nia (Me -
mo ran dum of Un der stan ding) na da ją ce kon kret ne ra my współ pra -
cy w dzie dzi nie ener ge ty ki ją dro wej po mię dzy na szy mi kra ja mi
oraz mia ło miej sce kil ka spo tkań do ty czą cych tej te ma ty ki na
szcze blu rzą do wym. Do szło rów nież do spo tka nia po mię dzy ko re -
ań skim po ten ta tem ener ge tycz nym KEP CO (Ko rea Elec tric Po wer
Cor po ra tion) oraz PGE, naj więk szą pol ską fir mą ener ge tycz ną, od -
po wie dzial ną za bu do wę wa szej elek trow ni ato mo wej.

Chciał bym pod kre ślić, że Ko rea, któ ra w po rów na niu do państw
za chod nich sto sun ko wo póź no za czę ła bu do wać elek trow nie ją -
dro we, to mi mo te go osią gnę ła w tej dzie dzi nie wiel ki suk ces. Bar -
dzo do brze ro zu mie po trze by kra ju ta kie go jak Pol ska, któ ry do pie -
ro co za czy na swo ją przy go dę z ener ge ty ką ją dro wa. Są dzę, że
z po wo du te go szcze gól ne go do świad cze nia, Ko rea bę dzie naj lep -
szym part ne rem Pol ski w tej dzie dzi nie.
• Ja kie są per spek ty wy pol sko -ko re ań skiej współ pra cy w sek to -

rze ener gii od na wial nej i uty li za cji od pa dów?
– Glo bal ny ry nek ener gii od na wial nej w cią gu ostat nich pię ciu lat

wzra stał prze cięt nie o 28,2% rocz nie. Prze wi du je my, że do 2020 ro -
ku ten ry nek uro śnie mniej wię cej do glo bal ne go po zio mu prze my -
słu sa mo cho do we go, czy li bę dzie wart oko ło 1 bi lio na USD.

Rząd Re pu bli ki Ko rei ma świa do mość, jak waż ne jest roz wi ja -
nie ryn ku ener gii od na wial nej i w związ ku z tym pla nu je za in we -
sto wać w tym sek to rze w cią gu na stęp nych pię ciu lat 4 mld USD,
głów nie w ener gię sło necz ną i wia tro wą. Ma my na dzie ję, że te
dzia ła nia po zwo lą nam awan so wać na po zy cję pią te go, naj więk -
sze go pro du cen ta ener gii od na wial nej na świe cie.

Je śli cho dzi o uty li za cję od pa dów to w paź dzier ni ku 2012 ro ku
ko re ań ska fir ma PO SCO wy gra ła prze targ na bu do wę spa lar ni
śmie ci w Kra ko wie, co da ło im puls fir mom ko re ań skim z te go sek -
to ra do na wią za nia ści ślej szej współ pra cy z kon tra hen ta mi z Pol -
ski oraz za chę ci ło je do in we sto wa nia w wa szym kra ju. Sły sza łem,
że Pol ska rów nież pla nu je du że in we sty cje za rów no w sek to rze
ener gii od na wial nej, jak i w sek to rze uty li za cji od pa dów, w związ -
ku z czym uwa żam, że war to by ło by kon ty nu ować i in ten sy fi ko -
wać współ pra cę w tych dzie dzi nach tak, aby w peł ni wy ko rzy stać
wspól ny po ten cjał przy udo sko na la niu ist nie ją cych oraz two rze niu
no wych tech no lo gii.
• Dzię ku ję za roz mo wę.

Integruje
Doradza

Promuje

Integruje
Doradza

Promuje

IIZZBBAA  GGOOSSPPOORRAACCZZAA
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II  OOCCHHRROONNYY  ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA



EKOLOGIA

8

• Na jed nej z kon fe ren cji po wie dział pan,
że sys tem do ta cji po wi nien wy ga sać, nie po -
wi nien trwać w nie skoń czo ność – 12, 15, 20
lat, w za leż no ści od bran ży, to jest ra cjo nal -
ny okres wspar cia i po tem po win no się go
zmniej szać. Sys tem po wi nien być tak skon -
stru owa ny, że by pro po no wa na kwo ta wspar -
cia w mia rę upły wu cza su ma la ła. Czy li
przed się bior cy, któ rzy dziś we szli na ry nek
do sta ją 100%, a wcho dzą cy za 5-10 lat po -
win ni do stać 70%, mo że na wet 60%, w za leż -
no ści od te go, jak się zmie nia po ziom tech -
no lo gii na świe cie. Z cze go wy ni ka to prze -
świad cze nie?

– Każ dy źle za pro jek to wa ny sys tem wspar -
cia prę dzej, czy póź niej pro wa dzi do ka ta stro -
fy, tak jak to mia ło miej sce na przy kład
w Cze chach w od nie sie niu do bo omu w za -
kre sie fo to wol ta iki. Dla te go, by moż na by ło
mó wić o ra cjo nal nym sub sy dio wa niu roz wo -
ju tech no lo gii, trze ba so bie naj pierw od po -
wie dzieć: ile i cze go chce my, dla cze go ta kie,
a nie in ne wy bo ry i ja ka ma być osta tecz nie
war tość do da na. 

Uwa żam, że kra jo wy sys tem wspar cia in -
we sty cji z środ ków pu blicz nych – i nie do ty -
czy to tyl ko sek to ra od na wial nych źró deł
ener gii – po wi nien ge ne ro wać ta kie bodź ce,
któ re spo wo du ją, że ce ny tech no lo gii bę dą
sys te ma tycz nie spa dać. Sys tem mu si wy mu -
szać zmia ny tech no lo gicz ne i spa dek jed nost -
ko wych na kła dów. W wa run kach nor mal nej
gry ryn ko wej ta kie efek ty wy mu sza kon ku -
ren cja i re la cje po da ży do po py tu. W przy -
pad ku in we sty cji sub sy dio wa nych te me cha -
ni zmy jed nak dzia ła ją sła biej – przy kła do wo,
w przy pad ku sub wen cji sta no wią cych sta ły
pro cent kosz tów przed się wzię cia in we stor
mo że nie mieć in te re su w na ci ska niu do staw -
cy, by sprze dał mu da ną tech no lo gię ta niej,
al bo po pra wił jej efek tyw ność. A je że li na wet
do sta nie ja kiś ra bat, to nie bę dzie się nim
chwa lił, mó wiąc: ta tech no lo gia kosz tu je
6 mln, czy 12 mln zł/MW, więc zwróć cie mi
mo je pie nią dze.

Cho dzi więc o to, by biz nes men, gdy już
się na uczy współ pra cy z sie cią, roz wią zy wa -
nia pro ble mów lo ka li za cyj nych, do ga dy wa -
nia się z lo kal ny mi spo łecz no ścia mi, czy mo -
gą cych się po ja wić pro ble mów eks plo ata cyj -

nych itd., swą wie dzę wy ko rzy sty wał w spo -
sób bar dziej efek tyw ny – by za mniej sze
wspar cie zbu do wał to sa mo, a do ce lo wo, aby
mógł dzia łać bez wspar cia. Je że li więc bę dzie
wie dział, że dla in we sty cji zre ali zo wa nej za
dwa la ta otrzy ma okre ślo ną wiel kość wspar -
cia, ale je że li bę dzie to za 5 lat, to to wspar cie
bę dzie już o 5, czy 10% niż sze, to ta ki na cisk
za cznie działać.

Py ta nie: ja kie bę dzie tem po spad ku cen
tech no lo gii i czy rze czy wi ście doj dzie do ta -
kie go po zio mu, że ce na ener gii otrzy my wa -
nej np. z elek trow ni wia tro wej bę dzie niż sza
niż z kon wen cjo nal nej, na le ży kie ro wać
do in ży nie rów i na ukow ców, bo Sie mens, Ve -
stas, GE i in ni, na pew no już nad tym pra cu -
ją. Or gan za rzą dza ją cy wspar ciem po wi nien
za tem uważ nie ob ser wo wać ry nek i tak mo -
dy fi ko wać je go in stru men ty, aby szyb ciej
roz wi ja ły się tech no lo gie naj tań sze, a jed no -
cze śnie two rzyć wa run ki dla przy szłych in -
we sty cji w tech no lo gie z du żym po ten cja łem
po pra wy efek tyw no ści. 

Pod uwa gę trze ba brać co naj mniej dwa
pod sta wo we wskaź ni ki: na kład in we sty cyj ny
na 1 MW za in sta lo wa nej mo cy (bar dzo szyb -
ki spa dek – w ostat niej de ka dzie o 70% – ob -
ser wu ję np. w fo to wol ta ice) oraz pro duk tyw -
ność (na kład in we sty cyj ny na jed nost kę ener -
gii wy two rzo nej w okre sie zwro tu ka pi ta łu).
Wia do mo na przy kład, że bu do wa ne 15 lat te -
mu elek trow nie wia tro we ma ją spraw ność
– w po rów na niu do „do stęp nych” dziś na ryn -
ku – o 20–30% niż szą, a więc przy pew nym
spad ku cen tech no lo gii ten dru gi wskaź nik
zmie nił się za sad ni czo. 

W 2001 r. roz po czę to eks plo ata cję far my
wia tro wej w Ci so wie (18 MW), a w 2006 r.
– Par ku Wia tro we go w Ty mie niu (50 MW)
– par ki te eks plo atu je dziś fir ma Ener co
sp. z o.o., któ rej je stem pre ze sem. Dziś już
wie my, że Ci so wo po 15 la tach się cał ko wi -
cie spła ci. Kosz ty po zy ska nia ener gii,
w okre sie spła ty kre dy tu, prze kra cza ły 400
zł/MWh, ale te raz kosz ty zmien ne nie bę dą
za pew ne wyż sze niż… 80 zł/MWh. Oczy wi -
ście, uwzględ nia jąc ca ły okres eks plo ata cji,
a za kła da my, że to bę dzie jesz cze co naj -
mniej 10 lat, śred ni koszt wy nie sie 230–250
zł/MWh. W Ty mie niu wskaź ni ki te bę dą

jesz cze lep sze. War to to po rów nać z kosz ta -
mi no wo cze snej elek trow ni, np. z blo ka mi
na pa ra me try nad kry tycz ne (Opo le, Ko zie ni -
ce) gdzie – po uwzględ nie niu kosz tów ka pi -
ta ło wych – wskaź nik ten wy nie sie za pew ne
ok. 280 zł/MWh.

Mo że to jed nak ozna czać, że pew ne tech -
no lo gie w ogó le nie bę dą wspie ra ne, al bo
wspar cie bę dzie wy co fy wa ne w od nie sie niu
do tych, któ re nie ro ku ją po pra wy wskaź ni -
ków efek tyw no ścio wych. Nie ma prze cież
więk sze go sen su w sub sy dio wa niu cze goś, co
ni gdy nie osią gnie tzw. doj rza ło ści ryn ko wej,
chy ba że za pew niać będ ą do dat ko we be ne fi -
ty spo łecz no -go spo dar cze, ta kie jak re ten cja
wo dy w przy pad ku ma łej ener ge ty ki wod nej

Jaka energetyka?
– Gdy by słu chać po li ty ków, to żad ne źró dło ener gii od na wial nej nie ma
w Pol sce świe tla nej przy szło ści. Mo że współ spa la nie, ale dla mnie to nie jest
ener gia od na wial na. Na to miast gdy pa trzę jak in ży nier, ma ją cy nie co wie dzy
o tech no lo giach i świa to wych tren dach, to świe tla na przy szłość jest przed
fo to wol ta iką. Ale to per spek ty wa wie lu lat, a mo że na wet i de kad. Gdy ce ny
tej tech no lo gii tak spad ną, że osią gnie my grid pa ri ty – uwa ża TO MASZ POD -
GAJ NIAK, wi ce pre zes Pol skiej Izby Go spo dar czej Ener gii Od na wial nej, by ły
mi ni ster śro do wi ska, w roz mo wie z Je rzym Bo ja no wi czem.

TO MASZ POD GAJ NIAK, w 1981 r. ukoń czył stu -
dia ma gi ster skie na Wy dzia le Che mii Uni wer -
sy te tu War szaw skie go. Dzia łal ność za wo do wą
roz po czął w Pań stwo wej In spek cji Ochro ny
Śro do wi ska na sta no wi sku in spek to ra, a na -
stęp nie do 1985 r. peł nił funk cję na czel ni ka
Wy dzia łu Stu diów i Ana liz w Ze spo le Kon tro li
PIOŚ w War sza wie. W la tach 1985–1989 był
pra cow ni kiem pierw szej w Pol sce pry wat nej
fir my ochro ny śro do wi ska – Biu ra Stu diów
i Do radz twa Eko lo gicz ne go „Eko pro jekt”
w Gdań sku, koń cząc pra cę na sta no wi sku Dy -
rek to ra Od dzia łu War szaw skie go. W grud -
niu 1988 r. był jed nym z za ło ży cie li Na ro do wej
Fun da cji Ochro ny Śro do wi ska, a w la tach
1991–2003 wi ce pre ze sem jej Za rzą du, od po -
wie dzial nym za pion eks perc ki i dzia łal ność
eko no micz ną. Od li sto pa da 2003 r. spra wo wał
funk cje pod se kre ta rza, a na stęp nie se kre ta rza
sta nu w Mi ni ster stwie Śro do wi ska. W ma -
ju 2005 r. zo stał po wo ła ny na sta no wi sko sze -
fa re sor tu, któ rym był do koń ca funk cjo no wa -
nia ga bi ne tu Mar ka Bel ki, tj. do 31 paź dzier ni -
ka te go ro ku. Po odej ściu z rzą du spra wo wał
funk cje kie row ni cze w fir mach pro jek to wo -in -
ży nier skich z bran ży ochro ny śro do wi ska
i ener ge ty ki od na wial nej.
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lub uty li za cja od pa dów w przy pad ku bio ga -
zow ni. 

Wresz cie last but not le ast, sys tem wspar -
cia po wi nien ge ne ro wać za chę ty do lo ko wa -
nia pro duk cji te go ty pu urzą dzeń, a choć by
tyl ko ich kom po nen tów w Pol sce. In ny mi
sło wy, kra jo wi pro du cen ci i usłu go daw cy –
nie tyl ko pro du cen ci ener gii i do staw cy tech -
no lo gii – po win ni być dzię ki tym bodź com
i za chę tom włą cza ni w łań cuch do staw, co
po win no przy no sić do dat ko we przy cho dy
i two rzyć, a co naj mniej utrzy my wać miej sca
pra cy w kra ju, któ ry przy zna je to wspar cie.
Je że li stwo rzy się sen sow ny i prze wi dy wal ny
ry nek in we sty cji, to do staw cy tech no lo gii też
przyj dą do nas ze swo ją pro duk cji. Bę dą
chcie li tu wy twa rzać pod ze spo ły, czy na wet
ca łe in sta la cje, choć by po to, by skró cić czas
i dro gę do sta wy i tą dro gą po pra wić swo ją
kon ku ren cyj ność. I to jest ta war tość do da na,
o któ rej mó wi łem na wstę pie.

Ale to wy ma ga sta bil nej po li ty ki, któ ra
co 3 la ta nie zmie nia się o 180 stop ni i od po -
wied nie go za rzą dza nia sys te mem wspar cia
gwa ran tu ją ce go, że nie bę dzie on ule gał
gwał tow nym tur bu len cjom, jak to ma obec -
nie miej sce w Pol sce. 

W obo wią zu ją cym dziś sys te mie zie lo nych
cer ty fi ka tów, któ ry zresz tą współ pro jek to wa -
łem, ale wów czas, pra wie 10 lat te mu za bra -
kło mi wy obraź ni, za co mo gę po sy pać gło wę
po pio łem, rze ko mo ryn ko wy me cha nizm
spra wia, że ry zy ka ka pi ta ło we są znacz nie
wyż sze niż w nor mal nym biz ne sie. In we stor
pła ci przez to ban ko wi więk szy ha racz, niż
gdy by miał np. ce nę gwa ran to wa ną, bądź cer -
ty fi kat in we sty cyj ny. W USA in we stor po
uru cho mie niu i od da niu do użyt ku in sta la cji
do sta je zwrot czę ści wy ło żo nych na kła dów.
Dzię ki te mu pro du ko wa na ener gia jest tań sza
o od set ki od kre dy tu, któ re go nie za cią gnął.
• Dla cze go po chwi lo wej eu fo rii, głów nie

w me diach, nic nie mó wi się o bu do wie farm
wia tro wych na Bał ty ku (off -sho re). „Dział -
ki” są wy zna czo ne i… 

– Po pa trz my na to ra cjo nal nie i w pew nej
per spek ty wie cza so wej. Wa run ki wia tro we
na Bał ty ku nie są nad zwy czaj ne…
• …ale Duń czy cy bu du ją!
– Ow szem, na Sun dzie, na głę bo ko ści

5–10 m i w od le gło ści 1–2 km od brze gu, gdy
w Pol sce wia tra ki „wy pchnię to” po za stre -
fę 20 km, gdzie do dna jest 60–70 m. A wiatr
wie je po dob nie jak w Ci so wie, zna my więc
ca pa ci ty fac tor. Far ma w Ci so wie wy ko rzy -
stu je obec nie 32% za in sta lo wa nej mo cy, co
jest bar dzo do brym wy ni kiem, gdyż śred nia
kra jo wa to 20%. Na mo rzu nie osią gnie my
wię cej niż 35–37%, przy dwu krot nie wyż -
szych na kła dach in we sty cyj nych. Po za tym
nie zbęd na jest tzw. szy na bał tyc ka do wy pro -
wa dze nia ener gii – in we sty cja war to ści mi -
liar dów zło tych!

Są już jed nak in ne cie ka we po my sły, jak
np. pły wa ją cy park wia tro wy, któ ry pra cu je
na Cy prze. Trze ba też uwzględ nić fakt, że

na pol skim lą dzie jest jesz cze miej sce
na 10–12 tys. MW. Sys tem ener ge tycz ny,
zda niem pre ze sa PSE SA, jest w sta nie „przy -
jąć” 8 tys. MW. Dziś jest 3 tys. MW, więc
moż li wo ści jest du żo. Mu si się też roz wi nąć
seg ment ma ga zy no wa nia ener gii. 
• W paź dzier ni ku ub.r. Mi ni ster stwo Go -

spo dar ki opu bli ko wa ło pro jek ty ustaw, tzw.
Trój pak ener ge tycz ny, a tym cza sem Sejm
uchwa lił usta wę o zmia nie usta wy – Pra wo
ener ge tycz ne oraz nie któ rych in nych ustaw,
do któ rej Se nat wpro wa dził w lip cu po praw -
ki. O co cho dzi, bo w tych ini cja ty wach le gi -
sla cyj nych ła two się po gu bić?

– Z punk tu wi dze nia za wo do wej ener ge ty -
ki wy ko rzy stu ją cej OZE zmia ny za pro po no -
wa ne przez Mi ni ster stwo Go spo dar ki w pro -
jek cie usta wy o OZE do ni cze go nie by ły
nam po trzeb ne, tyl ko spo wo do wa ły po waż ne
za mie sza nie i nie pew ność in sty tu cji fi nan so -
wych. PI GEO zgło si ło do ko lej nych pro jek -
tów MG wie le uwag. Naj po waż niej sze by ły
za rzu ty na tu ry kon sty tu cyj nej, bo do ty czy ły
na ru szeń pra wa go spo dar cze go: nie rów ne go
trak to wa nia pod mio tów, w tym pod wa ża ją -
ce go za ufa nie do wła dzy pu blicz nej – od bie -
ra nia praw na by tych pod mio tom już dzia ła -
ją cym w tych dzie dzi nach, bez wska za nia,
ja kie istot ne prze słan ki spo łecz ne i go spo -
dar cze mia ły by być w ten spo sób chro nio ne
i bez sa tys fak cjo nu ją ce go od szko do wa nia;
nad mier ne go ogra ni cza nia swo bo dy dzia łal -
no ści go spo dar czej, w tym ad mi ni stra cyj ne -
go re gu lo wa nia/ogra ni cza nia po zio mu cen
ener gii, przy utrzy ma niu nie pew no ści przy -
szłych przy cho dów z ty tu łu sprze da ży praw
ma jąt ko wych, ja kim są i ma ją być zie lo ne
cer ty fi ka ty; nie pra wi dło wo ści w me cha ni -
zmach i okre śla niu po mo cy pu blicz nej, co
mo że pro wa dzić do nie rów ne go do stę pu
do po mo cy pu blicz nej oraz do kie ro wa nia jej
do źró deł nie upraw nio nych, a w kon se kwen -
cji na ra zić za rów no Pol skę, jak i pod mio ty,
któ re z ta kiej po mo cy sko rzy sta ją na za rzut
na ru sza nia wa run ków kon ku ren cji na jed no -
li tym ryn ku eu ro pej skim ze wszyst ki mi te go
do tkli wy mi kon se kwen cja mi; bra ku prze pi -
sów przej ścio wych w sto sun ku do in we sty -
cji, któ rych pro ces re ali za cji roz po czął się
w opar ciu o prze pi sy pra wa obo wią zu ją ce.
Po nad to po szcze gól ne prze pi sy i de fi ni cje
by ły nie do pra co wa ne i nie spój ne, pro jekt nie
tyl ko za wie rał licz ne, już wcze śniej wy ka zy -
wa ne w kon sul ta cjach, błę dy tech nicz ne i re -
dak cyj ne, ale tak że po waż ne błę dy me ry to -
rycz ne. By ły też za pi sy stwa rza ją ce po le do
istot nych wąt pli wo ści in ter pre ta cyj nych.
Wszyst ko to spo tę go wa ło nie pew ność co
do rze czy wi stych in ten cji Rzą du i zwięk sza
ry zy ko in we sto wa nia. 

Rów no le gle re sort opu bli ko wał pro jek ty
dwóch in nych ak tów praw nych do ty czą cych
re gu la cji ryn ku ener gii: ustaw Pra wo ga zo we
i Pra wo ener ge tycz ne, a wraz z ni mi rów nież
pro jekt usta wy wpro wa dza ją cej Pa kiet Ener -
ge tycz ny.

Uchwa le nie no we go Pra wa ener ge tycz ne -
go ma oczy wi ście sens, gdyż je go licz ne no -
we li za cje spra wi ły, że trud no się w nim od na -
leźć. Mo dy fi ka cji wy ma ga Pra wo ga zo we,
któ re po wsta ło w cza sach mo no po lu PGNiG,
a la da mo ment bę dzie my mo gli wy brać so bie
do staw cę. Na to miast usta wa o OZE zo sta ła
wy my ślo na ja ko trans po zy cja Dy rek ty -
wy 2009/28/WE, ale do da no wie le róż nych
ar ty ku łów, za rów no po trzeb nych do jej im -
ple men ta cji, jak i zbęd nych, ale ma ją cych za -
ła twić czy jeś in te re sy. Za nie po ko iła też spół -
ki ener ge tycz ne, któ re bo ją się, że sys tem
wspar cia dla OZE wy pchnie je z ryn ku, a do -
dat ko wo pier wot ny pro jekt usta wy ogra ni -
czał im wspar cie za ener gię wy twa rza ną
w du żych hy dro elek trow niach i w pro ce sach
współ spa la nia. W efek cie de cy zją sze fa Ko -
mi te tu Sta łe go RM z kwiet nia br. pro jekt ten
zo stał ode sła ny ad ac ta, czy li – mó wiąc ko lo -
kwial nie – wy lą do wał w ko szu.

Dys ku sja o tych usta wach spo wo do wa ła
spo re za mie sza nie i ob struk cję le gi sla cyj ną,
ale jed no cze śnie Ko mi sja Eu ro pej ska skie ro -
wa ła prze ciw ko Pol sce skar gę do Try bu na łu
Eu ro pej skie go za brak trans po zy cji kil ku dy -
rek tyw ener ge tycz nych. Aby wid mo ka ry od -
su nąć po wsta ła tzw. po sel ska no we li za-
cja Pra wa ener ge tycz ne go, wdra ża ją ca wy -
bra ne prze pi sy unij ne, na zy wa na nie wie -
dzieć cze mu „ma łym trój pa kiem”. Trans po -
nu je ona tak że nie któ re prze pi sy Dy rek ty wy
2009/28/WE o OZE, ale PI GEO wska zy wa -
ło, że jest to trans po zy cja da le ce nie peł na.
W szcze gól no ści brak jest prze trans po no wa -
nia tych za pi sów Dy rek ty wy OZE, któ re do -
ty czą pro mo wa nia od na wial nych źró deł,
prio ry te to we go lub gwa ran to wa ne go do stę pu
do sie ci, me cha ni zmów wspar cia, ulg. Na wet
de fi ni cje nie są w peł ni zgod ne z za pi sa mi
pra wa unij ne go. Po praw ki Se na tu teo re tycz -
nie otwie ra ją dro gę dla ener ge ty ki pro su -
menc kiej, ale są ko sme tycz ne i nie bę dą mia -
ły więk sze go zna cze nia.

Tym cza sem na re ali za cję ce lów roz wo ju
OZE, do cze go Pol ska zo bo wią za ła się pod pi -
su jąc Pa kiet Kli ma tycz no -Ener ge tycz ny, zo -
sta je co raz mniej cza su i ich osią gnię cie sta je
się już ma ło re al ne. Trze ba się wresz cie zde -
cy do wać: czy chce my ener ge ty ki pań stwo -
wej, scen tra li zo wa nej, ste ro wa nej cen tral nie
przez Mi ni ster stwo Ener ge ty ki, czy li przez
twór ro dem z PRL, czy też uru cho mić in we -
sty cje pry wat ne, wy ko rzy stu jąc, jak naj bar -
dziej efek tyw nie, me cha ni zmy wol ne go ryn -
ku, re gu lo wa ne go tyl ko w ta kim za kre sie,
w ja kim jest to ko niecz ne dla za pew nie nia
bez pie czeń stwa sys te mo we go i prze ciw dzia -
ła nia swo iste mu „ka ni ba li zmo wi” sek to ro -
we mu, ja ki po wo do wa ło by nie kon tro lo wa ne
i cha otycz ne roz bu do wy wa nie no wych mo cy.
Bo pań stwo mu si tyl ko stwo rzyć wa run ki, by
te mo ce po wsta wa ły we dług ra cjo nal ne go
i ela stycz ne go pla nu, nie ko niecz nie bio rąc
na sie bie obo wią zek in we sto wa nia. Że by nie
by ło wąt pli wo ści, ja pod pi su ję się pod tym
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dru gim roz wią za niem. Dla te go też trze ba
zbu do wać bar dziej kom plek so wy sys tem
wspar cia, obej mu ją cy być mo że tak że za mó -
wie nia na no we mo ce w ener ge ty ce kon wen -
cjo nal nej, za pro jek to wa ny na la ta, tak aby in -
we sto rzy wie dzie li cze go mo gą się spo dzie -
wać.
•A co pan są dzi o pro po no wa nym w usta -

wie OZE zróż ni co wa niu cer ty fi ka tów w za -
leż no ści od źró dła?

– Je rzy Wi told Pie tre wicz, se kre tarz sta nu
w re sor cie go spo dar ki, od po wie dzial ny za
sek tor OZE nie chciał mi od po wie dzieć na
py ta nie: dla cze go ha mu je my roz wój tań szych
źró deł OZE (np. lą do wej ener ge ty ki wia tro -
wej), któ rych po ten cjał nie zo stał jesz cze wy -
czer pa ny, a pla nu je my pro mo wać znacz nie
droż sze? Wia do mo, że ry nek ta kiej ilo ści
ener gii po ce nie gwa ran tu ją cej zwrot tych
dro gich in we sty cji nie wchło nie. Gwo li spra -
wie dli wo ści mu szę za strzec, że to nie on był
au to rem te go cho re go po my słu, tyl ko je go
po przed ni cy, ale tak czy ina czej re sort nie po -
tra fi dać prze ko ny wu ją cej od po wie dzi.

Jed no cze śnie re sort nie zro bił nic, aby
przy wró cić rów no wa gę na ryn ku zie lo nych
cer ty fi ka tów, któ ry za no to wał dra stycz ny
spa dek ich ce ny mniej wię cej od po ło -
wy 2012 r. w związ ku ze zna czą cym zwięk -
sze niem ich po da ży w sto sun ku do po py tu.
To, że za ła ma nie ta kie na dej dzie wia do mo
by ło jed nak znacz nie wcze śniej. Wie dzia ło
o tym Mi ni ster stwo, bo sa mo za mó wi ło sto -
sow ne eks per ty zy, ale mi mo to opu bli ko wa ło
w grud niu 2011 r. pro jekt usta wy, któ ry -gdy -
by wszedł w ży cie – jesz cze bar dziej by tę
nie rów no wa gę po głę bił.

W stycz niu br. Pol ska Ra da Ko or dy na cyj -
na Od na wial nych Źró deł Ener gii, re pre zen tu -
ją ca 23 or ga ni za cje bran żo we, alar mo wa ła
o za gro że niu ban kruc twem firm, któ re
w ostat nich la tach zre ali zo wa ły pro jek ty in -
we sty cyj ne w pol skiej ener ge ty ce o war to ści
kil ku na stu mi liar dów zło tych, a więc znacz -
nie wię cej niż wy dał na ce le mo der ni za cyj ne
i in we sty cje sek tor du żej ener ge ty ki kon wen -
cjo nal nej. Jest to spo wo do wa ne dra stycz nym
spad kiem ich przy cho dów, z któ rych lwią
cześć sta no wi ły wpły wy ze sprze da ży świa -
dectw po cho dze nia ener gii elek trycz nej pro -
du ko wa nej przez in sta la cje wy ko rzy stu ją ce
od na wial ne źró dła. Spa dek war to ści zie lo -
nych cer ty fi ka tów wy ni ka z na ra sta ją cej od
kil ku lat, sztucz nie ge ne ro wa nej nad po da ży
świa dectw po cho dze nia. Nad wyż kę świa -
dectw po cho dze nia wy da nych nad wy mia rem
obo wiąz ku ich umo rze nia w 2013 r. sza cu je
się na co naj mniej 40% (po nad 6 mln MWh),
a pe sy mi stycz ne pro gno zy wska zu ją, że na -
wis ten mo że na dal ro snąć.

Skąd ta nad wyż ka? Bo do tu je my tzw. „sta -
rą wo dę”, czy li daw no za mor ty zo wa ne hy -
dro elek trow nie w So li nie, Wło cław ku, Go -
czał ko wi cach, któ re do sta ją pie nią dze za zie -
lo ne cer ty fi ka ty, ale nie wie le in we stu ją
w mo der ni za cje i prak tycz nie nic w two rze -

nie no wych mo cy. Ge ne ru ją one 1/3 tej nad -
wyż ki. Ale przy naj mniej jest to praw dzi wa
ener gia od na wial na. Skan da lem jest, że 2/3
tej nad wyż ki to zie lo ne cer ty fi ka ty za współ -
spa la nia bio ma sy z wę glem. Ta ener gia, nie
jest „zie lo na”, za to de mo lu je biz ne spla ny in -
we sto rów roz wi ja ją cych czy pla nu ją cych
roz wi jać praw dzi we od na wial ne źró dła. 

Tak więc wpro wa dze nie wskaź ni ków ko -
ry gu ją cych licz bę zie lo nych cer ty fi ka tów nie
ma sen su do pó ki rząd nie przed sta wi ra cjo -
nal ne go po my słu na sta bi li za cję przy cho dów
z ty tu łu sprze da ży praw ma jąt ko wych. A po -
nie waż nie wie rzę, aby był do te go zdol ny, to
prze wi du ję, że w tym ro ku no wych mo cy
w za kre sie OZE po wsta nie jak na le kar stwo.
Za to w 2020 r., za miast cie szyć się z no we go
mi xu ener ge tycz ne go za cznie my in nym kra -
jom pła cić cięż kie mi liar dy za tzw. trans fe ry
sta ty stycz ne, bo szan se na to, że osią gnie my
swo je ce le udzia łu ener gii z od na wial nych
źró deł w kon sump cji ener gii fi nal nej są już
bli skie ze ru.
• W „sta rym” pro jek cie sys te mu wspar cia

dla OZE zna czą co zmniej szo no współ czyn -
nik ko rek cyj ny dla in sta la cji współ spa la ją -
cych bio ma sę – do po zio mu 0,3, a w ko lej -
nych la tach miał być ob ni ża ny o 0,5 pkt.,
przy czym dla in sta la cji współ spa la nia od da -
wa nych do użyt ku w 2017 r. współ czyn nik
ko rek cyj ny usta lo no na 0,15, by w 2020 r.
wspar cie dla współ spa la nia cał ko wi cie wy -
co fać. Ale dziś wi ce mi ni ster go spo dar ki nie
prze kre śla już wspar cia dla współ spa la nia
wie lo pa li wo we go uprzy wi le jo wu ją ce go wiel -
ką ener ge ty kę.

– Wy po wie dzi człon ków rzą du od bie ram
w ten spo sób: Unia zwa rio wa ła, ale już wi dać
ozna ki otrzeź wie nia, więc bę dzie my uda wa li,
że pro du ku je my ener gię z OZE – wspie ra jąc
współ spa la nie – a po tem, gdy Pa kiet Kli ma -
tycz no -Ener ge tycz ny zo sta nie wy rzu co ny do
ko sza, wró ci my do wę gla. Po nad to dziś
wspie ra nie współ spa la nia ma jesz cze je den
sens: zwięk sza wskaź nik EBIT DA w spół -
kach Skar bu Pań stwa, co da je bu dże to wi
więk szą dy wi den dę.

Ja jed nak wi dzę to zu peł nie ina czej. Dziś
zu ży wa my w Pol sce śred nio 3,5 tys. kWh
na jed ne go miesz kań ca rocz nie, pod czas gdy
miesz ka niec „sta rej” UE15 – ok. 6 tys. kWh.
Jed no cze śnie tam zmniej sza ją zu ży cie ener -
gii, sta wia jąc na efek tyw ność i two rząc no we
mo ce w sek to rze źró deł od na wial nych, gdy
u nas kon sump cja ener gii bę dzie mu sia ła ro -
snąć, je że li po waż nie my śli my o przy śpie sze -

niu wzro stu i re al nej re duk cji bez ro bo cia.
Pro wa dzi to do sy tu acji, że na za chód od Od -
ry po ja wią się du że, a wła ści wie już są, nad -
wyż ki ener gii, rzę du 20% obec nej kon sump -
cji, wie lo krot nie prze kra cza ją ce na sze po -
trze by kra jo we. Wkrót ce otrzy ma my kla sycz -
ną pro po zy cję nie do od rzu ce nia: kup cie na -
szą ta nią ener gię (ta nią, bo nad wyż ko wą)
oraz tzw. gwa ran cje po cho dze nia w trans fe -
rach sta ty stycz nych, bo w Pol sce nie bę dzie
ani tań szej ener gii z wę gla (bo nie bę dzie ta -
nie go pol skie go wę gla, a i mo ce wy twór cze
się skur czą), ani od po wied niej ilo ści ener gii
z OZE. Dla cze go? Bo w 2019 r. UE zmie ni
za sa dy i wy co fa zgo dę na współ spa la nie! 
• Czy li co da lej?
– Po pierw sze, pań stwo mu si od po wie -

dzieć na py ta nie: co chce? Uwa żam, że w per -
spek ty wie 30–40 lat mu si my, ada ptu jąc się
do zmian tech no lo gicz nych i wy ko rzy stu jąc
to, co in ni opra cu ją, prze bu do wać pol ski sys -
tem elek tro ener ge tycz ny, gdyż w tym kształ -
cie się nie utrzy ma i pad nie. 

Prio ry te tem po win na być ener ge ty ka roz -
pro szo na, tak że wy ko rzy stu ją ca pa li wa kon -
wen cjo nal ne, szcze gól nie gaz!. Gdy by uda ło
się nam z ga zem łup ko wym, to by ła by re wo -
lu cja, gdyż mo gły by po wsta wać lo kal ne źró -
dła ko ge ne ra cyj ne o mo cy 20–40 MW. Ko -
niecz na jest stop nio wa, nie mniej dość szyb ka
re zy gna cja z wę gla ka mien ne go, bo w 2030 r.
bę dą pro ble my z je go po zy ska niem, wo bec
ogra ni czo nych na kła dów na udo stęp nia nie
no wych złóż i ro sną cych kosz tów wy do by cia.
W dłuż szym ho ry zon cie, do 2045 r. – do ty czy
to tak że wę gla bru nat ne go. Ener ge ty ka ją dro -
wa? Ra czej nie. I nie dla te go, że oba wiam się
tej tech no lo gii ze wzglę du na ry zy ka eko lo -
gicz ne, bo jak ła two spraw dzić, by łem pierw -
szym na świe cie mi ni strem śro do wi ska, któ ry
w 2005 r. mó wił o po trze bie po now ne go roz -
wa że nia pro jek tu bu do wy ta kiej elek trow ni.
Dziś pa trzę na nią ja ko biz nes men: to jest in -
we sty cja war to ści co naj mniej 50 mld zł,
a nie któ rzy mó wią na wet o 100 mld zł, któ rą
trze ba bę dzie re ali zo wać przez co naj mniej 10
lat, gdy nasz ry nek ener gii jest wart rap tem 30
mld zł! Sek tor te go po pro stu nie udźwi gnie,
o czym zresz tą Spół ki ener ge tycz ne co raz
śmie lej mó wią, a je że li mie li by śmy ten pro -
jekt do to wać ze środ ków pu blicz nych, to
znam lep sze kie run ki in we sto wa nia, przy no -
szą ce znacz nie szyb sze efek ty, po rów ny wal ne
co do mo cy i pro duk cji, a o mniej szych na kła -
dach jed nost ko wych.
• Dzię ku ję za roz mo wę.

Za ło żo na 12 paź dzier ni ka 2004 r. Pol ska Izba Go spo dar cza Ener gii Od na wial nej (PI GEO) re pre zen tu -
je in te re sy 74 firm dzia ła ją cych w po szcze gól nych ob sza rach ener gii ze źró deł od na wial nych (OZE):
ener gii wia tro wej, wod nej i sło necz nej, bio ma sy i bio pa liw, bio ga zu oraz geo ter mii i pomp cie pła. 

Z ini cja ty wy PI GEO w sierp niu 2008 r. po wo ła na zo sta ła Pol ska Ra da Ko or dy na cyj na Od na wial nych
Źró deł Ener gii (PRK OZE), któ ra zrze sza or ga ni za cje sek to ro we dzia ła ją ce wspól nie w klu czo wych spra -
wach na rzecz roz wo ju ryn ku OZE w Pol sce.

Od 5 lat Izba jest – wraz z Mię dzy na ro do wy mi Tar ga mi Po znań ski mi – współ or ga ni za to rem Mię dzy -
na ro do wych Tar gów Ener gii Od na wial nej Gre en Po wer w Po zna niu, a od 4 lat – wraz z MTP i Fun da cją
Reo – Mię dzy na ro do we go Kon gre su Ener gii Od na wial nej Gre en Po wer.



Elek tro cie płow nia „Zie lo na Gó ra” jest jed nym
z więk szych pro du cen tów ener gii w ko ge ne ra cji
w za chod niej Pol sce. Dys po nu je w blo ku ga zo wo-
-pa ro wym mo cą elek trycz ną 198 MWe. Rocz nie
na po trze by kra jo we go ryn ku ener gii elek trycz nej
(sprze daż na To wa ro wej Gieł dzie Ener gii) do star -
cza oko ło 1200 GWh. Ener gia elek trycz na do star -
cza na jest wła sną li nią 220 kV o dłu go ści 20 km
do Głów nej Sta cji Za si la ją cej Le śniów Wiel ki, na le -
żą cej do PSE-Ope ra tor S.A. Elek tro cie płow nia jest
rów nież pro du cen tem cie pła sie cio we go, a tak że
dys try bu to rem i je dy nym do staw cą te go cie pła
do miej skie go sys te mu cie płow ni cze go w ilo ści
po nad 1600 TJ rocz nie. Cie pło sprze da je 598 od -
bior com koń co wym – łącz nie ko rzy sta z nie go
oko ło 60 tys. miesz kań ców mia sta i gmi ny. Dys -
po nu je mo cą ciepl ną 304 MWt, z cze go 167 MWt
przy pa da na ko tły ga zo wo-ole jo we, 135 MWt na
blok ga zo wo-pa ro wy oraz 2 MWt na lo kal ne ko -
tłow nie ga zo we. Pod sta wo wym pa li wem dla blo ku
ga zo wo-pa ro we go i ko tłów jest gaz ziem ny Lw po -
cho dzą cy ze złóż kra jo wych ko ło Ko ścia na. W ro -
ku 2012 EC ZG zu ży ła do pro duk cji ener gii oko -
ło 365,4 mln Nm3 ga zu. Pa li wem re zer wo wym dla
ko tłów ga zo wo-ole jo wych jest olej opa ło wy lek ki.
Zgro ma dzo ny w dwóch zbior ni kach o pojem no ści
3000 m3 za pas ole ju wy star czy na funk cjo no wa -
nie wszyst kich ko tłów w okre sie zi mo wym przez
oko ło 10 dni, a w okre sie let nim przez ko ło 30 dni.

W paź dzier ni ku 2012 r. Elek tro cie płow nia za -
prze sta ła cał ko wi cie spa la nia wę gla (w 2012 r.
zu ży to go tyl ko 7 tys. ton). W ma ju 2013 r. wy łą -
czo no trwa le z użyt ko wa nia urzą dze nia wy twór cze
blo ku wę glo we go – 2 tur bo ze spo ły o łącz nej to
mo cy 23,4 MWe, 4 ko tły pa ro we i 2 wod ne o mo -
cy 157,9 MWt o raz urzą dze nia to wa rzy szą ce
(pom py za si la ją ce, zbior ni ki wo dy za si la ją cej,
urzą dze nia na wę gla nia, od żuż la nia itp.). W la ta ch
2002–2012 EC ZG zre ali zo wa ła trzy pro jek ty in we -
sty cyj ne z za sto so wa niem Naj lep szych Do stęp -
nych Tech nik (BAT) o łącz nej  war to ści 597,2 mln
zł. Pro jek ty te ści śle zwią za ne z ochro ną śro do wi -
ska by ły  do to wa ne ze środ ków Unii Eu ro pej skiej
za po śred nic twem Fun da cji EKO FUN DUSZ (bu do -
wa blo ku ga zo wo-pa ro we go) oraz Na ro do we go
Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej (roz bu do wa sys te mu cie płow ni cze go
w ob rę bie Sta rów ki, bu do wa ko tłów ga zo wo-ole -
jo wych). EC ZG otrzy ma ła łącz nie do ta cję w wy -
so ko ści 59,1 mln zł. Czwar ty pro jekt o war to ści
42,6 mln zł, do ty czą cy mo der ni za cji i roz bu do wy

sys te mu cie płow ni cze go Zie lo nej Gó ry, pro wa dzo -
ny od 2009 r., za koń czy się w 2014 r. Obej mu je
mo der ni za cję ru ro cią gów ma gi stral nych o łącz nej
dłu go ści 5976 m, bu do wę 1674 m no wych sie ci,
li kwi da cję nie efek tyw nych ener ge tycz nie sta rych
cie pło cią gów. Dzię ki za sto so wa niu tech no lo gii rur
pre izo lo wa nych zwięk szy się spraw ność sie ci cie -
płow ni czej (zmniej sze nie rocz nych strat cie pła
o 37,06 TJ/rok tj. 74%), na stą pi ogra ni cze nie zu -
ży cia pa liw w czę ści wy twór czej ECZG. Do ta cja
z NFO Śi GW mo że wy nieść 36,2 mln zł. 

Ko lej nym waż nym pro jek tem re ali zo wa ny m od
ma ja 2013 r. przez Spół kę jest mo der ni za cja ukła -
du wy pro wa dze nia cie pła z EC. Koszt 3 mln zł.
Rów nież ten pro jekt mo że być do fi nan so wa ny ze
środ ków unij nych.

Uru cho mio ne no wo cze sne obiek ty (blok ga zo -
wo-pa ro wy i ko tły ga zo wo-ole jo we) już dzi siaj

speł nia ją stan dar dy emi syj ne wy ni ka ją ce z Dy rek -
ty wy Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy Eu ro py
w spra wie emi sji prze my sło wych (zin te gro wa ne
za po bie ga nie za nie czysz cze niom i ich kon tro la),
któ re bę dą obo wią zy wać od 1 stycz nia 2016 r.

Przyszłościowe standardy ekologiczne
wypełniamy już dzisiaj

Misja Spółki: Jesteśmy nowoczesnym i solidnym dostawcą energii elektrycznej i ciepła z Zielonej Góry. Spełniamy oczekiwania klientów
i akcjonariuszy w oparciu o kompetencje i zaangażowanie pracowników działając w przyjaźni ze środowiskiem naturalnym.

Re duk cja emi sji za nie czysz czeń do po wie trza
przez EC ZG w la tach 2004–2012

Stan dar dy emi syj ne obo wią zu ją ce
od 1 stycz nia 2016 r.

Blok ga zo wo -pa ro wy

Stan dar dy emi syj ne obo wią zu ją ce
od 1 stycz nia 2016 r.

Ko tły ole jo wo -ga zo we

EC „Zie lo na Gó ra” S.A. funk cjo nu je w Gru pie EDF – świa to we go li de ra na ryn ku pro -
duk cji i dys try bu cji ener gii elek trycz nej. Jej więk szo ścio wym ak cjo na riu szem jest wro -
cław ska spół ka gieł do wa KO GE NE RA CJA S.A. Ak cje EC po sia da rów nież Mia sto Zie -
lo na Gó ra. Spół ka za trud nia 194 pra cow ni ków. Dzia ła nia pro wa dzi w opar ciu o cer -
ty fi ko wa ny Zin te gro wa ny Sys tem Za rzą dza nia we dług norm PN EN ISO 14:001:2005,
PN EN ISO 9001:2009, PN EN 18:001:2004/OHSAS:2007. W 2012 roku przy cho dy
EC ZG wy nio sły 494,8 mln zł, zysk net to 84,9 mln zł.
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Śro do wi sko ener ge ty ków, mi mo na dal do brych wy ni ków fi nan so wych w ostat nich la tach, jest co raz bar -
dziej za nie po ko jo ne nie ja sną per spek ty wą dla sek to ra w związ ku z po li ty ką ener ge tycz no -kli ma tycz ną Unii
Eu ro pej skiej oraz man ka men ta mi kra jo wych ure gu lo wań praw nych w tym za kre sie. Owa nie ja sna per -
spek ty wa nie po koi rów nież od bior ców ener gii, zwłasz cza tych z wy so kim udzia łem kosz tów ener gii w ca -
ło ści kosz tów pro wa dzo nej dzia łal no ści. Przed się bior stwom ener ge tycz nym za gra ża ją ce ny na ryn ku hur -
to wym, utrzy mu ją ce się na znacz nie niż szym po zio mie od dłu go ter mi no wych kosz tów krań co wych wy twa -
rza nia ener gii w jed nost kach na pa li wo or ga nicz ne, co znie chę ci ło po ten cjal nych in we sto rów i za trzy ma -
ło bu do wę no wych jed no stek sys te mo wych.

Jed ną z przy czyn tej sy tu acji jest gwał tow nie zwięk sza ją cy się w ostat nim cza sie udział źró deł od na wial -
nych, uprzy wi le jo wa nych w struk tu rze źró deł wy twa rza nia i wspie ra nych sys te mem zie lo nych cer ty fi ka -
tów. OZE wy pie ra ją źró dła sys te mo we za rów no z ryn ku bie żą ce go, jak i z pro gra mów in we sty cyj nych. Na -
stę pu je zmniej sze nie wskaź ni ka wy ko rzy sta nia mo cy za in sta lo wa nej i wzrost jed nost ko wych kosz tów wy -
twa rza nia w elek trow niach i elek tro cie płow niach sys te mo wych. Wg ARE w 2012 r. po ziom jed nost ko wych
kosz tów ener gii w elek trow niach i elek tro cie płow niach sys te mo wych wzrósł o 8%. Jed nost ko we kosz ty
prze kro czy ły śred nie ce ny ener gii sprze da wa nej przez tych wy twór ców o 4 zło te na me ga wa to go dzi nie.
Nie od bi ło się to jed nak bez po śred nio na wy ni kach fi nan so wych dzię ki przy cho dom ze sprze da ży zie lo -
nych cer ty fi ka tów za współ spa la nie bio ma sy mi mo spad ku ich cen na gieł dzie. Za mie rzo na w pro jek cie
no we li za cji Pra wa ener ge tycz ne go ide olo gicz nie słusz na li kwi da cja wspar cia dla współ spa la nia mo że ten
bu for znacz nie osła bić, cze go oba wia ją się ener ge ty cy.

O wza jem nej re la cji cen ryn ko wych i kosz tów oraz o bez pie czeń stwie do staw ener gii de cy du je wie le
jesz cze czyn ni ków, któ re po win ny być szcze gó ło wo zi den ty fi ko wa ne i uwzględ nio ne w ko lej nych no we li -
za cjach pra wa unij ne go i kra jo we go. Mo że unik nie się wte dy nie ocze ki wa nych skut ków or to dok syj ne go
po dej ścia do ryn ku kon ku ren cyj ne go ener gii w przy pad kach, kie dy nie ma szans na po praw ne dzia ła nie
me cha ni zmów te go ryn ku wo bec ogra ni cza nia je go ob sza ru wpro wa dza niem po za ryn ko wych ob cią żeń kli -
ma tycz nych i ob li ga to ryj nych udzia łów OZE. Wsz czę ta ostat nio dys ku sja na fo rum unij nym o po trze bie
utwo rze nia obok ryn ku tyl ko ener gii jesz cze ryn ku mo cy wska zu je na wy raź ne man ka men ty ryn ku tyl ko
ener gii.

O przy czy nach za gro że nia bez pie czeń stwa do staw ener gii, zwią za nych z re la cja mi kosz tów i cen ryn ko -
wych war to dys ku to wać, aby przy go to wać się do for mu ło wa nia uza sad nio nych uwag i ewen tu al nych pro -
po zy cji zmian pra wa unij ne go i kra jo we go. 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 sta no wi li śmy po świę cić te ma to wi, pod ha słem „Pro ble my cen i kosz tów do staw ener gii elek trycz nej”.

Spo śród za pro szo nych go ści udział w dys ku sji wzię li:
– Dr inż. Sta ni sław Iwan – Se na tor RP, Wi ce prze wod ni czą cy Par la men tar ne go Ze spo łu ds. Ener ge ty ki,
– Ja cek Ja nas – Wi ce pre zes Za rzą du, Dy rek tor ds. Pro duk cji, TAU RON Wy twa rza nie S.A.,
– Prof. dr hab. inż. Ma rian Mi łek – Wy dział Elek tro tech ni ki, In for ma ty ki i Te le ko mu ni ka cji, Uni wer sy tet

Zie lo no gór ski,
– Ma ciej Olej ni czak – Dy rek tor Biu ra Roz wo ju Biz ne su, To wa ro wa Gieł da Ener gii S.A.,
– Kon rad Pur cha ła – Dy rek tor Biu ra Roz wo ju Ryn ku Ener gii, Pol skie Sie ci Elek tro ener ge tycz ne S.A.,
– Zyg munt Rach fal ski – Do rad ca Za rzą du ds. Tech nicz nych, ENEA Wy twa rza nie S.A.
Stro nę re dak cyj ną re pre zen to wa li: Dr Mi ro sław Du da, ARE – mo de ra tor dys ku sji oraz Ry szard Po po wicz

– za stęp ca Dy rek to ra Ge ne ral ne go Izby.
Da lej pre zen tu je my au to ry zo wa ny za pis tej re dak cyj nej dys ku sji.

Problemy cen i kosztów
dostaw energii elektrycznej
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• Czy zmia ny Pra wa ener ge tycz ne go
prze wi dy wa ne w trój pa ku po pra wią re la -
cje kosz tów wy twa rza nia i cen ener gii
na ryn ku hur to wym i w ten spo sób zwięk -
szą za in te re so wa nie in we sto rów bu do wą
no wych źró deł sys te mo wych?

– M. Mi łek: – Są dzę, że to py ta nie na le -
ża ło by sfor mu ło wać ina czej: czy pro po no -
wa ne obec nie w Pra wie ener ge tycz nym
zmia ny po zo sta ną ak tu al ne, czy też po raz
ko lej ny ule gną zmia nie?
•Nikt z nas ta kiej pew no ści nie ma, chy -

ba, że Pan Se na tor...
– S. Iwan: – Zbyt wie le ra zy na róż ne go

ro dza ju kon fe ren cjach, sym po zjach „świe -
ci łem ocza mi” za Mi ni ster stwo Go spo dar -
ki, ale i za Par la men tar ny Ze spół ds. Ener -
ge ty ki in for mu jąc, że pew ne spra wy zo sta -
ły już osta tecz nie do pra co wa ne. Nie bar dzo
więc mam ocho tę to czy nić ko lej ny raz.
Nie mniej, wy da je się, że tym ra zem pro ces
le gi sla cyj ny, w ob sza rze tzw. ma łe go trój -
pa ku, ma my już pra wie za koń czo ny – mó -
wię „pra wie” bo osta tecz nie za koń czy go
pod pis Pre zy den ta. Są dzę, że w tych zmia -
nach istot ne są ele men ty pro su menc kie
– mi kro źró dła i moż li wość sprze da wa nia
po wsta łych w nich nad wy żek ener gii. Ko -
lej na spra wa to ener go chłon ne ga łę zie
prze my słu. W ma łym trój pa ku ich pro ble -
my zna la zły swo je miej sce, m.in. zna lazł
się tam za pis o czę ścio wym zwal nia niu
z obo wiąz ku prze ka zy wa nia do uma rza nia
świa dectw po cho dze nia, w za leż no ści od
wiel ko ści ener go chłon no ści. Ale wej dzie
to do pie ro w ży cie gdy w Unii za koń czy się
pro ces no ty fi ka cyj ny, co praw do po dob nie
sta nie się – miej my na dzie ję, że po zy tyw -
nie – je sie nią.

Je śli na to miast cho dzi o usta wę o OZE,
to ostat nie in for ma cje, któ rych nie uda ło
mi się po twier dzić są ta kie, że nie bę dzie -
my mo dy fi ko wa li do tych cza so we go sys te -
mu wspar cia lecz na au kcjach bę dzie ogła -
sza na wiel kość za po trze bo wa nia na ener -
gię z OZE i w prze tar gu zo sta ną wy bra ni
do staw cy ofe ru ją cy za po trze bo wa ną ilość
za naj niż szą ce nę ta kiej ener gii. Ener gię
do staw cy sprze da wać bę dą po ce nie ryn ko -
wej. Do pła ty na to miast bę dą róż ni cą mię -
dzy ce ną okre ślo ną na au kcjach a ryn ko wą
ce ną sprze da ży ener gii. Gdy ce na ener gii
na ryn ku wzro śnie, to do pła ty bę dą niż sze
a gdy spad nie wzro sną. Praw do po dob nie ta
kon cep cja zwy cię ży.

Po li ty ka pań stwa zmie rza do te go by ce -
ny ener gii sta bi li zo wać na moż li wie ni skim
pu ła pie. Ze wzglę du na to, że jest to ko -
rzyst ne za rów no dla ca łej go spo dar ki jak
i spo łe czeń stwa. W roz wią za niach praw -
nych wzo ru je my się na do świad cze niach
za chod nich, któ re po ka za ły, że zie lo ne cer -
ty fi ka ty sty mu lu ją nad mier nie roz wój ener -
ge ty ki z wy bra nych źró deł od na wial nych,
ge ne ru jąc za ra zem nad mier ne kosz ty i wie -
le in nych pro ble mów.

– M. Mi łek: – To ozna cza ko lej ne „wy -
wró ce nie” kon cep cji kształ tu usta wy
o OZE. Ma my jed nak zbyt ma ło da nych by
oce niać czy ten kie ru nek zmian jest słusz -
ny czy też nie.
• No wła śnie, czy te zmia ny, któ re ma ją

się urze czy wist nić w no wej usta wie o OZE
idą we wła ści wym kie run ku, tzn. w kie -
run ku nie ha mu ją cym bu do wy ko niecz -
nych źró deł sys te mo wych? 

– S. Iwan: – Sta bi li za cja pra wa w ja kim -
kol wiek me cha niź mie, a ten me cha nizm
zmie rza do zmi ni ma li zo wa nia ko niecz no -
ści sty mu lo wa nia, ina czej zaś – zmniej sze -
nia uprzy wi le jo wa nia od na wial nych źró deł
ener gii, w dłuż szym okre sie cza su mu si
pro wa dzić do sta bi li za cji in ży nie rii fi nan -
so wej i cen. A to stwo rzy lep sze wa run ki
do in we sto wa nia w ener ge ty ce kon wen cjo -
nal nej.

• Na po cząt ku sierp nia Mi ni ster stwo
Go spo dar ki opu bli ko wa ło ra port nt. bez -
pie czeń stwa do staw ener gii. On za wie ra
nie zwy kle nie po ko ją ce da ne. Nie wda jąc
się w szcze gó ły, ra port prze wi du je w la -
tach 2015–2017 de fi cyt mo cy w Pol sce.
Spo wo do wa ne to jest nie wła ści wy mi re la -
cja mi cen i kosz tów ener gii znie chę ca ją cy -
mi in we sto rów do bu do wa nia źró deł sys te -
mo wych. „Sys te mo wych”, bo OZE to pro -
duk cja ener gii. Na to miast o bez pie czeń -
stwie ener ge tycz nym nie de cy du je bi lans
ener gii lecz bi lans mo cy. A że by go za pew -
nić, trze ba bu do wać źró dła sys te mo we.
A ich się nie bu du je, bo to się in we sto rom
nie opła ca.

– M. Mi łek: – Nie ma w Pol sce sta bil -
nych wa run ków sprzy ja ją cych in we sty -
cjom. Jak moż na za mknąć plan fi nan so wy
je śli nie po tra fi my prze wi dzieć co się bę -
dzie dzia ło z ce ną upraw nień do emi sji
CO2. Prze cież to co dzie je się z ce ną
upraw nień prze kła da się na wszyst kie zo -
bo wią za nia zwią za ne z de ro ga cją. Jest li -
sta in we sty cji, któ re mia ły być zre ali zo -
wa ne w za mian za 70% „dar mo wych” po -
zwo leń. Przy sza co wa niu przyj mo wa no,
że ce na po zwo le nia na emi sję bę dzie wy -
no si ła 30 eu ro za to nę CO2. Dziś ma my
ce nę kil ka krot nie mniej szą. W związ ku
z tym pu la środ ków na in we sty cje zmniej -
szy ła się. Ro dzi się więc py ta nie: na ile
de ro ga cje i zmia na ce ny po zwo leń wpły ną
na chę ci in we sto rów do pod ję cia in we sty -
cji? Ko lej na spra wa – Opo le i awan tu ry
o pla ny in sta la cji CCS. Nie ma osta tecz -
nych de cy zji od no śnie CCS choć wie my,
że jest to coś sprzecz ne go ze zdro wym
roz sąd kiem i ra chun kiem eko no micz nym.
Ale na po zio mie UE ten te mat jest na dal
w to ku. To ko lej ny wą tek po głę bia ją cy
nie pew ność do ty czą cą in we sty cji. Ja
na miej scu in we sto ra, przy ist nie niu ta -
kich uwa run ko wań, za sta na wiał bym się
bar dzo po waż nie czy wcho dzić w ja ką kol -
wiek in we sty cję.

Dr inż. Stanisław Iwan
– Senator RP, Wiceprzewodniczący

Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki
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Pro blem na stęp ny. Ce na wę gla w ostat -
nim cza sie spa dła o 10%. Jed no cze śnie
blisko 12 mln ton wę gla le ży na hał dach.
Pol ska od kil ku lat sta ła się im por te rem
net to wę gla i wia do mo, że ten trend bę dzie
się utrzy my wał. Gór nic two ma kło po ty,
a je śli tak, to z cza sem prze ło żą się one
na ener ge ty kę na wę glu ka mien nym wy -
twa rza ją cą 55% na szej ener gii elek trycz -
nej. Te kwe stie też trze ba brać pod uwa gę.

– K. Pur cha ła: – W Pol sce za po trze bo -
wa nie szczy to we na ener gię elek trycz ną,
za rów no w zi mie jak i w le cie, sys te ma -
tycz nie ro śnie. W ostat nich dniach Mi ni -
ster stwo Go spo dar ki opu bli ko wa ło „Spra -
woz da nie z wy ni ków mo ni to ro wa nia bez -
pie czeń stwa do staw ener gii elek trycz nej”
za okres 2011/2012, z któ re go wy ni ka, że
na wet gdy by pla no wa ne w ener ge ty ce in -
we sty cje zo sta ły zre ali zo wa ne, to sy tu acja
nie za po wia da się zbyt ró żo wo. Gro zi nam
w przy szło ści de fi cyt mo cy dys po zy cyj nej
w okre sach szczy to we go za po trze bo wa nia.
Ra da na to jest jed na – na le ży bu do wać
mo ce wy twór cze. Tym cza sem, przy obec -
nej sy tu acji na ryn ku ener gii kon cer ny
ener ge tycz ne ma ją trud no ści z fi nan so wym
do mknię ciem in we sty cji w no we mo ce wy -
twór cze. Rów no cze śnie, burz li wy roz wój
OZE do pro wa dził do te go, że ela stycz ne
źró dła wy twór cze, mo gą ce w ra zie po trze -
by szyb ko zmo dy fi ko wać po ziom wy twa -
rza nej mo cy, ta kie jak np. elek trow nie opa -
la ne ga zem są „wy py cha ne” z ryn ku i pra -
cu ją znacz nie mniej go dzin niż jest to nie -
zbęd ne dla za pew nie nia zwro tu z za in we -
sto wa ne go ka pi ta łu. Dla przy kła du, no wo
wy bu do wa ne elek trow nie ga zo we w Niem -
czech i Ho lan dii pra cu ją za le d wie po
ok. 500–1000 go dzin rocz nie, pod czas gdy
jesz cze nie daw no na wo ły wa no tam do bu -
do wa nia elek trow ni ga zo wych za pew nia ją -
cych tak po trzeb ną ela stycz ność bę dą cą
gwa ran tem sta bil no ści pra cy sys te mu elek -
tro ener ge tycz ne go. To istot nie zwięk sza
ostroż ność in we sto rów w sto sun ku do te go
ty pu in we sty cji i wca le nie je stem w 100%
prze ko na ny czy po wsta ną pla no wa ne
wcze śniej w Pol sce elek trow nie ga zo we. 

Ja ko Ope ra tor sys te mu prze sy ło we go,
je ste śmy od po wie dzial ni za za pew nie nie
cią gło ści do staw ener gii elek trycz nej
do od bio rów. Je że li sy gna ły ryn ko we są
zbyt sła be aby za pew nić moż li wość re ali -
za cji in we sty cji w no we mo ce wy twór cze,
ro bi my to co w na szej mo cy czy li roz bu do -
wu je my po łą cze nia trans gra nicz ne. Za -
chod nie są w du żej czę ści „za pcha ne”
przez prze pły wy nie pla no we. Do kła da my
wszel kich moż li wych sta rań aby tę sy tu -
acje unor mo wać. Jed nak że, nie mo że my
za po mi nać, że ma my też po łą cze nia na in -
nych kie run kach, np. bu du je my po łą cze nie
z Li twą, pró bu je my re ak ty wo wać po łą cze -
nie z Ukra iną. Ogło si li śmy tak że prze targ
na tzw. ne ga wa ty, czy li za ni ża nie po bo ru

ener gii eklek tycz nej przez od bior ców
na po le ce nie OSP. Wpraw dzie nie są to
licz by rzu ca ją ce na ko la na, ale ra zem z im -
por tem mo gą rze czy wi ście po móc do -
mknąć bi lans w sy tu acji kry tycz nej.
Uczest ni czy my rów nież w dys ku sjach
na te mat uru cho mie nia w Pol sce ryn ku
zdol no ści wy twór czych. W USA do szli
do wnio sku, że ry nek tyl ko ener gii, choć
teo re tycz nie do sko na ły, w prak ty ce nie
zdał eg za mi nu. Uru cho mi li więc dru gi seg -
ment ryn ku ener gii elek trycz nej – ry nek
zdol no ści wy twór czych. Do po dob nych
wnio sków zda je my się po wo li do cho dzić

rów nież w Eu ro pie. Dys ku sja o me cha ni -
zmach wspar cia roz wo ju zdol no ści wy -
twór czych w Eu ro pie na bie ra ru mień ców. 

War to pod kre ślić, że nie da się zro bić
tak, aby by ło ta nio i jed no cze śnie mieć
gwa ran cje cią gło ści do staw ener gii elek -
trycz nej. Obec nie ob ser wu je my ni skie ce -
ny ener gii elek trycz nej na ryn ku przy jed -
no cze śnie kur czą cej się nad wyż ce mo cy
wy twór czych. Trud no ści z fi nan so wym do -
mknię ciem pro jek tów zda ją się wska zy -
wać, że ce ny na ryn ku ener gii są za ni skie.
Bez pie czeń stwo ener ge tycz ne nie ste ty
kosz tu je, bo eko no mii nie da się oszu -
kać. I par la ment, rząd ma tu swo ją ro lę do
speł nie nia.
• No wła śnie, ja kich moż li wo ści po pra -

wy sy tu acji ocze ku ją wy twór cy ener gii,
naj bar dziej za in te re so wa ni zmia na mi le -
gi sla cyj ny mi i re gu la cyj ny mi, któ re spra -
wią, że in we sto wa nie w źró dła sys te mo we
sta nie się opła cal ne?

– Z. Rach fal ski: – In we sty cja bu do wy
blo ku w Ko zie ni cach idzie zgod nie z pla -
nem, ale blok za cznie za ra biać jak będzie
pra co wał, a to jeszcz tro chę po trwa. Przy
obec nych ce nach ener gi wszy scy wy twór -
cy na wę glu ka mien nym ma ją pro ble my
z po kry ciem kosz tów sta łych, dla te go
wpro wa dze nie ryn ku mo cy w ja kiś spo sób
mo że nas wspo móc w po kry ciu na szych
kosz tów. Oczy wi ście no wy blok bę dzie
pro du ko wał i za ra biał, ale pó ki co pro du -
ko wać i za ra biać mu si sta ry ma ją tek, a ce -
ny po win ny być ta kie by śmy mo gli po pro -
stu żyć. Nie ste ty, pro blem z ce na mi ma ją
wszy scy pro du ku ją cy ener gię z wę gla ka -
mien ne go.

– J. Ja nas: – Tau ron przy jął po li ty kę dy -
wer sy fi ka cji port fe la pa li wo we go, któ ra
po win na za bez pie czać przed ry zy ka mi.
Tym cza sem, gdy się po pa trzy na to z punk -
tu wi dze nia obec ne go ryn ku i re gu la cji nie
da je to po czu cia ogra ni cze nia ry zyk. Oce -
nia jąc trzy ob sza ry: pa li wo wy, tech no lo -
gicz ny i ryn ko wy moż na po wie dzieć, że
w za kre sie pa liw ani OZE, ani wę giel, ani
w mniej szym stop niu też gaz nie two rzą
sta bil nych wa run ków do po dej mo wa nia
de cy zji. Naj ła twiej jest w sfe rze tech no lo -
gii – cho ciaż ta rów nież jest de ter mi no wa -
na pa li wa mi. Wresz cie, za gad nie nia zwią -
za ne z ryn kiem. W grę wcho dzą nie tyl ko
ce ny ener gii elek trycz nej, ale tak że upraw -
nie nia CO2, cer ty fi ka ty itd. Krót ko mó -
wiąc, na wet przy głę bo kiej dy wer sy fi ka cji
zmie rza ją cej do za bez pie cze nia ry zyk, nie
uzy sku je się te go, bo ża den z ryn ków nie
ma sta bil no ści. W efek cie, nie są do stęp ne
pa ra me try umoż li wia ją ce od po wiedź nie
tyl ko na py ta nie: w co in we sto wać, ale czy
w ogó le in we sto wać.

Dziś de cy zje in we sty cyj ne opie ra ją się
na pro gno zach zwią za nych z kształ tem
ryn ku po od sta wie niu wy eks plo ato wa nych
mo cy. Wy ko rzy stu jąc okre sy de ro ga cyj ne,
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moż na jesz cze czę ścią mo cy po pra co wać
17,5 tys. go dzin, czy li mak sy mal nie do
2019 ro ku. Za kła da jąc 5. let ni cykl in we -
sty cyj ny, w przy szłym ro ku in we sty cje po -
win ny ru szyć. Ko zie ni ce – ru szy ły, Tau ron
– de cy zja w spra wie bu do wy du żej jed nost -
ki jest kwe stią naj bliż sze go okre su, w Sta -
lo wej Wo li in we sty cja re ali zo wa na wraz
z PGNiG jest już moc no za awan so wa na.
No we in we sty cje za stą pią wy co fy wa ne
jed nost ki. Już dzi siaj nikt nie pa mię ta
o wy łą czo nej Elek trow ni Ha lem ba, od sta -
wi li śmy tak że dwa blo ki 120 MW w Elek -
trow ni Ła gi sza. Z ko lej ny mi 8 blo ka mi 120
MW nie dłu go sta nie się to sa mo. Na to miast
ry nek ener gii już obec nie bez tych blo ków
ma pro ble my. Dzi siaj 5 z tych blo ków pra -
cu je w wy mu sze niu, pro duk cja z OZE nie
da je nam bi lan so wa nia za po trze bo wa nia.
Dziś rze czą pod sta wo wą jest aby śmy do -
mknę li te re gu la cje, któ re są w na szych rę -
kach, bo za chwi lę bę dzie za póź no na po -
dej mo wa nie de cy zji in we sty cyj nych.

– M. Mi łek: – W 2016 r. wej dzie w ży cie
dy rek ty wa, o któ rej jesz cze dzi siaj gło śno
się nie mó wi. Za war te w niej gra nicz ne
war to ści emi sji wy eli mi nu ją wie le blo ków,
bo nie bę dą speł nia ły wy ma ga nych kry te -
riów.

– R. Po po wicz: – W Ko mi sji Eu ro pej -
skiej opra co wa no kil ku set stro ni co wy do -
ku ment za wie ra ją cy pro po zy cje re duk cji
emi sji za nie czysz czeń po 2018 ro ku. Ogra -
ni cze nia ja kie pro po nu je się w tym do ku -
men cie ma ją dra koń ski wy miar, a żad na
z pol skich elek trow ni na wet nie zbli ża się
do tych pa ra me trów. I tam na wet nie cho dzi
głów nie o CO2, ale o wie le in nych za nie -
czysz czeń m.in. SO2, rtęć itp. Po wo ła ny
zo stał ze spół, któ ry ana li zu je ten ma te riał.
Wy glą da jed nak na to, że Ko mi sja jest zde -
ter mi no wa na aby te pro po zy cje wpro wa -
dzić w ży cie. I nie tyl ko no we elek trow nie
bę dą mu sia ły być do sto so wa ne do tych wy -
mo gów, ale rów nież sta re. Bę dzie to sta no -
wi ło dla na szej elek tro ener ge ty ki nie tyl ko
ogrom ne wy zwa nie, ale wręcz za gro że nie.
• Na ure gu lo wa nia po wsta ją ce w Unii

wpływ ma my nie wiel ki, a wła ści wie ża den.
Tu mo że my je dy nie po wie dzieć – „mle ko
się roz la ło” i na le ży się na uczyć z tym
żyć. Z kolei ure gu lo wa nia kra jo we na le ży
tak kon stru ować aby m.in. ogra ni czyć ry -
zy ko in we sto rów, za chę ca jąc ich w ten
spo sób do bu do wy no wych sys te mo wych
źró deł mo cy. Pod kre ślam źró deł mo cy,
a nie w ogó le źró deł. Ist nie je bo wiem pew -
na re la cja źró deł sys te mo wych do od na -
wial nych, któ ra mu si być za cho wa na, bo
ina czej nie bę dzie za pew nio ne bez pie czeń -
stwo dzia ła nia sys te mu. W związ ku z tym
nie moż na w spo sób nie kon tro lo wa ny roz -
wi jać od na wial nych źró deł ener gii,
zwłasz cza tych nie ste ro wal nych.

– M. Olej ni czak: – My już stwo rzy li -
śmy, a UE bu du je eu ro pej ski jed no skład ni -

ko wy („tyl ko ener gia”) ry nek ener gii elek -
trycz nej. Za ło że nie by ło ta kie, że efek tem
ma być jak naj tań sza ener gia, któ rej ce ny
bę dą się wy rów ny wa ły. I to za czy na dzia -
łać. W tym mo de lu, gdy otwo rzy my gra ni -
ce dla ener gii i jej ce na na pol skim ryn ku
bę dzie za wy so ka, to bę dzie my ją im por to -
wa li. Z ko lei je śli ce ny na szej ener gii bę dą
ni skie na gieł dzie, bę dą cej w pew nym sen -
sie po śred ni kiem w tej wy mia nie, to pol ska
ta nia ener gia bę dzie eks por to wa na.

Każ dy pro du cent pa trząc na to co się
dzie je ma dwie opcje: stra te gię krót ko ter -
mi no wą i stra te gię dłu go ter mi no wą. Na

ryn ku jed no skład ni ko wym, któ re go je dy -
nym skład ni kiem jest ener gia, re ali za cja
stra te gii dłu go ter mi no wej jest nie zwy kle
trud na, o czym Pa no wie już tu mó wi li.

Co zaś ty czy ryn ku mo cy. Gło sy w UE są
ta kie: roz ma wiaj my o tym, ale nie po dej -
muj my dzia łań, któ re bę dą sta no wi ły za -
gro że nie dla ce lu ja ki so bie za ło ży li śmy,
czy li wpro wa dze nie ryn ku ener gii do koń -
ca 2014 r. In dy wi du al ne, wg róż nych roz -
wią zań w po szcze gól nych kra jach, wpro -
wa dze nie ryn ku mo cy mo gło by za kłó cić
wpro wa dze nie wspólne go ryn ku ener gii.
Dziś jest na to miast czas na roz mo wę o tym
jak ry nek mo cy po wi nien wy glą dać.

By łem świad kiem wy po wie dzi pro mi -
nent ne go przed sta wi cie la ener ge ty ki skie -
ro wa nej do re pre zen tan ta Ko mi sji Eu ro pej -
skiej, któ ry za rzu cił Unii peł ną od po wie -
dzial ność za ba ła gan ja ki pa nu je obec nie
w ener ge ty ce. Przy to czył li stę po su nięć
błęd nych, czę sto sprzecz nych co do skut -
ków, któ re się po tem ko ry gu je. To jed na
stro na me da lu. Dru ga, zwią za na jest z od -
po wie dzią na py ta nie, któ re tu już pa dło:
czy moż na roz wi jać OZE bez kon tro li i ba -
cze nia na ich re la cje do ener ge ty ki sys te -
mo wej? Je że li spoj rzy się na Niem cy, to
od po wiedź na to py ta nie brzmi – moż na.
Nie ma ją wy star cza ją cych zdol no ści prze -
sy łu ener gii z pół no cy kra ju na po łu dnie,
nie ma ją wy star cza ją cych re zerw i zdol no -
ści re gu la cyj nych, a mi mo to ener gię
z OZE pro du ku ją. Nie ste ty, kosz tem kra -
jów są sied nich np. Pol ski i Czech wy sy ła -
jąc przez gra ni cę nad wyż ki ener gii w po -
sta ci tzw. prze pły wów ko ło wych.

Rów nież w Pol sce trwa obec nie dys ku sja
na te mat, jak po wi nien wy glą dać mo del
ryn ku mo cy. Dla mnie po wi nien on mieć
kil ka cech: być trans pa rent ny, nie ko rzy -
stać z po mo cy pu blicz nej i mu si po sia dać
istot ne uza sad nie nie ja kiej mo cy nam po -
trze ba np. mo cy szczy to wej, re gu la cyj nej,
od po wied nio ści mo cy do po trzeb sys te mo -
wych, mo cy bier nej itd. Krót ko mó wiąc,
ana li zy mu szą po twier dzać, że ta ka a nie
in na moc, w tym kon kret nie miej scu
i w tym cza sie jest po trzeb na. Mu si być do -
kład nie wia do me ko go i dla cze go wspie ra -
my.

Mo wa tu by ła wcze śniej o tym jak kiep -
sko ma ją się elek trow nie ga zo we. Te mat
ten był rów nież po ru sza ny na spo tka niu
ACER w Lju bja nie, gdzie je den z uczest -
ni ków spo tka nia po wie dział: – no i do -
brze, ma my wresz cie szan sę na ci sku na
pro du cen tów ga zu, któ rzy je śli nie zro zu -
mie ją, że mu szą ob ni żyć ce ny ga zu, to się
tak skoń czy, że za po trze bo wa nie na gaz
bę dzie dra stycz nie spa dać – bez ko men -
ta rza.
• Ce le, któ re wy zna czy ła so bie Unia Eu -

ro pej ska wpro wa dza jąc ry nek ener gii, są
w za sa dzie osią ga ne. Uzy sku je my ra cjo -
na li za cję cen ener gii, roz sze rza nie ryn ku
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do ska li eu ro pej skiej. Ty le, że ry nek tyl ko
ener gii nie ge ne ru je sy gna łów dla in we -
sto rów do bu do wy no wych mo cy. W tym
miej scu ro dzi się py ta nie: czy w ra mach
ryn ku tyl ko ener gii jest moż li we ogra ni -
cze nie ry zy ka in we sty cyj ne go dla ko niecz -
nych źró deł sys te mo wych? Ko mi sja Eu ro -
pej ska – co nie po ko ją ce – twier dzi, że jest
to moż li we.

– S. Iwan: – Sy gna ły nad cho dzą ce z Ko -
mi sji Eu ro pej skiej w cią gu ostat nie go pół -
ro cza do wo dzą, iż zda ła so bie ona spra wę
z te go pro ble mu. Wska za ne już zo sta ły in -
sty tu cje, któ re ma ją się nim za jąć. Swo je
pro ble my, nie wda jąc się w szcze gó ły,
z ener ge ty ką ma ją Fran cu zi oraz Niem cy.
Z cza sem jed nak wszy scy zde rzą się z tym
sa mym pro ble mem – pro ble mem od two -
rze nia mo cy. Do brze, że KE to do strze gła.

– K. Pur cha ła: – Wiel ka Bry ta nia jest
tym kra jem eu ro pej skim, któ ry ma naj bar -
dziej za awan so wa ne pra ce nad ryn kiem
zdol no ści wy twór czych. Praw do po dob nie
w przy szłym ro ku od bę dą się pierw sze au -
kcje zdol no ści wy twór czych. Dość za -
awan so wa na w tym wzglę dzie jest rów nież
Fran cja, gdzie pra ce zo sta ły nie co przy ha -
mo wa ne w związ ku ze zmia ną rzą du. Ja ko
cie ka wost kę po dam, że w czerw cu śred nia
ce na hur to wa ener gii wy nio sła tam ok. 23
eu ro za MWh. 16 czerw ca, gdy Fran cja by -
ła na „mu si ku eks por to wym” wy ni ka ją cym
z ni skie go po zio mu za po trze bo wa nia kra -
jo we go w po łą cze niu z ma ło ela stycz ny mi
elek trow nia mi ją dro wy mi, ce na hur to wa
osią gnę ła po ziom –200 eu ro za MWh.
•Nie zwra ca nie uwa gi na re la cje mię dzy

źró dła mi sys te mo wy mi i OZE pro wa dzi
do pa ra dok sów na ryn ku ener gii. Nie spo -
sób ina czej na zwać sy tu acji sprze da ży
ener gii za ujem ną ce nę. To sa mo dzie je się

w Niem czech, gdzie ry nek ener gii jest ka -
ry ka tu ral ny... 

– K. Pur cha ła: – Stru mień pie nię dzy,
któ ry w Niem czech pły nie do OZE jest
oko ło dwu krot nie więk szy niż ten, któ ry
pły nie do ener ge ty ki kon wen cjo nal nej,
pod czas gdy ener gia z OZE po kry wa oko ło
czwar tą część nie miec kie go za po trze bo wa -
nia.
• To sta wia nas przed wy zwa niem aby

unij ne ure gu lo wa nia praw ne na bra ły
nor mal no ści.

– M. Mi łek: – Mam ogrom ny sza cu nek
dla te go co zro bi ła gieł da ener gii, przez
któ rą prze cho dzi 83% ener gii na ryn ku.
Jed nak eu ro pej skie go ryn ku ener gii nie da
się szyb ko stwo rzyć. Dla te go, że ce ny
ener gii w róż nych kra jach UE kształ tu ją się
jak 1: 2,5 i nie da się ich szyb ko wy rów nać.
Unia stwo rzy ła więc sie dem ryn ków lo kal -
nych, któ re ma ją być eta pem przej ścio wym
do po wsta nia eu ro pej skie go ryn ku ener gii
– Pol ska zo sta ła włą czo na do dwóch ta kich
ryn ków lo kal nych. Ko lej nym ogra ni cze -
niem są po łą cze nia trans gra nicz ne. Ener -
gia, nie ste ty, pły nie od po ten cja łu wyż sze -
go do niż sze go i to ile ener gii uda się „prze -
pchnąć” przez ja kąś li nię za le ży od roz kła -
du po ten cja łów wę złów sie ci, a ob cią żal -
ność prą do wa li nii sta no wi tyl ko kry te rium
gra nicz ne. 

Mó wi li śmy tu o tym, że to co wy my śli ła
Unia trze ba wdro żyć u nas w kra ju. Ty le, że
wie le roz wią zań unij nych zo sta ło zbu do -
wa nych na fał szy wych pod sta wach – do ty -
czy to szcze gól nie pro ble mów z emi sją
CO2. Spójrz my na OZE tro chę z in nej stro -
ny – przez pry zmat bez pie czeń stwa ener -
ge tycz ne go. Obec nie prze szło 50% pa liw
pier wot nych Unia im por tu je, a za kil ka na -

ście lat bę dzie im por to wa ła bli sko 80%
tych pa liw. Wia do mo co mo że ozna czać
choć by nie wiel kie za wi ro wa nie sy tu acji
po li tycz no -mi li tar nej w re jo nie Za to ki Per -
skiej. Wschod ni kie ru nek do staw też nie
jest pew ny. Dla te go głów nym dro go wska -
zem unij nej po li ty ki ener ge tycz nej po win -
no być bez pie czeń stwo ener ge tycz ne. Na
ener ge ty kę od na wial ną trze ba więc po pa -
trzeć nie przez pry zmat CO2 lecz z punk tu
wi dze nia bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go
Unii i każ de go z jej kra jów z osob na. To
stwier dze nie po win no sta no wić uza sad nie -
nie roz wo ju OZE. Że OZE dro żej kosz tu ją.
Zgo da, ale bez pie czeń stwo ener ge tycz ne
mu si kosz to wać. Dla te go ra cjo nal ne do fi -
nan so wa nie roz wo ju OZE, po przez pry -
zmat bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go, jest
więc w peł ni uza sad nio ne.

Bra ku je me cha ni zmów wspo ma ga ją -
cych in we sty cje. Ta kim me cha ni zmem by -
ły kon trak ty dłu go ter mi no we. Zo sta ły zli -
kwi do wa ne, ale w to miej sce nie po ja wił
się in ny spo sób wspo ma ga nia in we sty -
cji. I pro szę za uwa żyć, ile od te go cza su
wy bu do wa no no wych blo ków? A mi ni mal -
ne po trze by in we sty cyj ne w za kre sie bu do -
wy no wych blo ków to 1000 MW mo cy
rocz nie. W ener ge ty ce gro zi nam bar dzo
po waż na za paść. Ktoś, kie dyś w tym gma -
chu, w któ rym roz ma wia my po wie dział:
– „de cy den tów otrzeź wi ły by dwie po rząd -
ne za pa ści sys te mu”. Chciał bym przy po -
mnieć: rok 2006, 25 czerw ca, tem pe ra tu ra
jak pod czas te go rocz nych upa łów, kli ma ty -
za to ry pra cu ją na peł nej mo cy, po tęż ne ob -
cią że nie sys te mu mo cą bier ną i w tej sy tu -
acji o godz. 13.08 „wy la tu je” Ostro łę ka
i pół noc no -wschod nia Pol ska zo sta je bez
na pię cia, aż do pra wo brzeż nej War sza wy.
To za po wiedź te go co nas mo że cze kać.
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Naj więk szą bo lącz ką pol skiej ener ge ty ki jest nie sta bil ność pra -
wa. Usta wa o OZE two rzy się, ko lej ne wer sje są dia me tral nie róż -
ne, trwa ją na ci ski grup lob by stycz nych. Z tej dys ku sji po wi nien
wy pły nąć pod ad re sem rzą du i par la men tu je den pod sta wo wy
wnio sek. Na le ży jak naj szyb ciej za koń czyć pro ce sy le gi sla cyj ne
w ob sza rze ener ge ty ki. Tak by układ uwa run ko wań po zwa la ją cych
za mknąć pla ny fi nan so we in we sty cji stał się wresz cie sa tys fak cjo -
nu ją cy i sta bil ny w dłuż szym okre sie cza su.

– S. Iwan: – Przy go to wu jąc się do tej dys ku sji za sta na wia łem
się nad tym ja kie już dziś są do stęp ne na rzę dzia po zwa la ją ce coś
zro bić w za kre sie po li ty ki do ty czą cej mo cy. I z Pra wa ener ge tycz -
ne go wy no to wa łem so bie pa rę punk tów, z któ rych wy ni ka, że pew -
ne na rzę dzia jed nak ist nie ją. Ty le, że one mó wią „na le ży zro bić”,
np. co ope ra tor po wi nien czy też mo że zro bić a trze ba by jesz cze
do te go do po wie dzieć jak fi nan so wać za ku py, ja ko że te pie nią dze
trze ba bę dzie umie ścić w ta ry fie. Gdy by by ły kon trak ty dłu go ter -
mi no we, tych pro ble mów by nie by ło.
• Pra wo nie za bra nia pod pi sy wa nia kon trak tów dłu go ter mi no -

wych, tyl ko nie z ope ra to rem, jak to by ło w prze szło ści. Ta me to -
da jest za sto so wa na w Fin lan dii przy oka zji bu do wy elek trow ni
ją dro wej i zo sta ła za twier dzo na przez Ko mi sję Eu ro pej ską.

– J. Ja nas: – Ry nek jest faj ny, idzie my w kie run ku mi ni ma li -
za cji cen, udraż nia nia prze sy łów. Dzi siaj ma my to war, któ rym
mo że my han dlo wać. Mo że my wy kre ować bar dzo do bry me cha -
nizm pro su menc ki. Za lat kil ka, w związ ku z wy ge ne ro wa niem
bar dzo wy so kich cen, kon su men ci sa mi szyb ko ogra ni czą swo je
za po trze bo wa nie. Bo bę dzie to je dy ny me cha nizm do sto so wa nia
się do ryn ku przy ogra ni czo nej pro duk cji ener gii. Me cha nizm
ogra ni cza ją cy za ra zem stan dard ży cia. To w kon wen cji żar to bli -
wej.

Po waż nie zaś, zbyt moc no kie ru je my się krót ko ter mi no wy mi
per spek ty wa mi i ana li zą rocz ną. Tym cza sem, w ener ge ty ce bi lan -
so wa nie się po win no być na po zio mie mi ni mum 7 lat. To trze ba
uświa do mić.

Roz ma wia my tu o ener gii elek trycz nej. Tym cza sem ol brzy mie
za gro że nie po ro ku 2016 do ty czy cie płow nic twa, bo cie pła nie za -
im por tu je my. De fi ni cja „wspól ny ko min” mo że ogra ni czyć po ło -
wę mo cy. Co zro bi od bior ca gdy się go po zba wi cie pła, na wet gdy
po in for mu je się go o tym dwa la ta wcze śniej?

Są dzę że wy twór com nie cho dzi wy łącz nie o do dat ko we pie nią -
dze. Ocze ku je my ja snych sy gna łów by wła ści wie do sto so wać się
do sy tu acji ja ka nas cze ka. Przy kła dem jest zmniej sze nie kosz tów
oso bo wych, w Tau ron Wy twa rza nie za trud nie nie spa dło z 5700
do 4 tys. osób. To jest kosz to we do sto so wa nie się do wy ma gań ryn -
ku. Na to trze ba jed nak mieć czas by do sto so wać się spo łecz nie,
tech no lo gicz nie, fi nan so wo.

– M. Mi łek: – Brak per spek ty wicz ne go my śle nia spra wia, że
„sprawy pil ne od su wa ją na plan dal szy sprawy waż ne”.

– S. Iwan: – Cen na tu by ła uwa ga o cie płow nic twie, w któ rym
moc za mó wio na jest dwa ra zy więk sza (po nad 40 tys. MW) niż
w elek tro ener ge ty ce.

– M. Olej ni czak: – Bez pie czeń stwo ener ge tycz ne mo że być
trak to wa ne w trzech per spek ty wach. Krot kookre so wej i tu ry nek
da je so bie ra dę. W śred niookre so wej ra dą mo gą być dzia ła nia,
o któ rych wcze śniej mó wił Pan Se na tor – tu ma waż ną ro lę
do speł nie nia ope ra tor. Bra ku je na to miast ram dla za gwa ran to wa -
nia bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go w per spek ty wie dłu go okre -
so wej.
• Ry nek ener gii jest po trzeb ny, bo po ma ga w ra cjo na li za cji

kosz tów. On do brze dzia ła w per spek ty wie krót ko - i śred nio okre -
so wej. Na to miast nie dzia ła do brze w per spek ty wie dłu go okre so -
wej, zwłasz cza we dług kry te rium bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go.
Po win ni śmy sta rać się za rów no na fo rum unij nym, jak i kra jo -
wym uczu lać le gi sla to rów by pro jek tu jąc prze pi sy mie li na uwa -
dze dłu go ter mi no we bez pie czeń stwo do staw ener gii.
• Dzię ku je my za roz mo wę.
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K ie dy w 1972 roku w Ko zie ni cach
star to wał pierw szy blok ener ge tycz -
ny o mo cy 200 MW, ca łość bu do wy
za pla no wa no tyl ko na 6 blo ków.

Jed nak po ten cjał za kła du prze rósł naj -
śmiel sze ocze ki wa nia. Do 1979 roku po -
wsta ły ko lej ne o łącz nej mo cy 2600 MW,
a już w 2017 r. do łą czy do nich wę glo wy
gi gant o mo cy 1075 MW. 11 blok ener ge -
tycz ny w Ko zie ni cach bę dzie naj więk szą
i naj no wo cze śniej szą ta ką jed nost ką w Pol -
sce i Eu ro pie. Do dat ko we 1075 MW mo cy
da ca łe mu za kła do wi łącz nie pra wie 4 tys.
MW. W 2017 r. prąd z Ko zie nic bę dzie do -
cie rał do co ósmego Po la ka. 

De cy zję o bu do wie elek trow ni w Świer -
żach Gór nych, 75 km od War sza wy, 12 km
od Ko zie nic, na le wym brze gu Wi sły, pod -
ję to w 1968 r. Od sa me go po cząt ku elek -
trow nia w Ko zie ni cach szła w awan gar dzie
ener ge tycz nej re wo lu cji w Eu ro pie. Za in -
sta lo wa nie 1000 MW w Ko zie ni cach już
w 1973 r. by ło zna czą cym osią gnię ciem
w ów cze snym bu dow nic twie ener ge tycz -
nym. Tak że od da ne pod ko niec lat 70. dwa
blo ki o mo cy 500 MW by ły jed ny mi z naj -
więk szych w Eu ro pie, a do nie daw na rów -
nież w Pol sce. 

In te gra cja ob sza ru
wy twa rza nia w Gru pie

Ka pi ta ło wej ENEA
W 1996 r. Elek trow nia Ko zie ni ce prze -

kształ ci ła się w Spół kę Ak cyj ną. W 2007 r.
je dy nym ak cjo na riu szem Elek trow ni Ko -
zie ni ce zo sta ła ENEA SA. Gru pa Ka pi ta ło -
wa ENEA, jed na z czte rech pol skich grup
ener ge tycz nych, za de biu to wa ła na Gieł -
dzie Pa pie rów War to ścio -
wych w War sza wie 17 li sto -
pa da 2008 r. Jej ofer ta, war ta
bli sko 2 mld zł, by ła trze cią
pod wzglę dem war to ści w hi -
sto rii war szaw skiej gieł dy.
Naj waż niej szą za po wie dzią
po emi sji ak cji by ła za po -
wiedź bu do wy no wych blo -
ków ener ge tycz nych, któ ra
roz po czę ła się w paź dzier ni -
ku 2012 r.

Stra te gia Gru py Ka pi ta ło -
wej ENEA za kła da roz wój
w dzie dzi nie wy twa rza nia
ener gii elek trycz nej i ciepl nej
z wy ko rzy sta niem źró deł
kon wen cjo nal nych, od na -
wial nych i ko ge ne ra cyj nych.
Do 2012 r. wy twa rza nie ener -
gii elek trycz nej i cie pła w GK

ENEA od by wa ło się w sied miu spół kach
za leż nych: w Elek trow ni w Ko zie ni cach,
Elek trow niach Wod nych, Elek tro cie -
płow ni Bia ły stok, Miej skiej Ener ge ty ce
Ciepl nej Pi ła, Przed się bior stwie Ener ge -
ty ki Ciepl nej w Obor ni kach, Wind farm
Pol ska oraz Do bitt Ener gia. W ra mach in -
te gra cji ob sza ru wy twa rza nia ener gii elek -
trycz nej na stą pi ło sca le nie za rzą dza nia we
wszyst kich spół kach. 25 ma ja 2012 r. Elek -
trow nia „Ko zie ni ce” S.A. zmie ni ła na zwę
na ENEA Wy twa rza nie SA. Tym sa mym
sta ła się cen trum hol din gu wy twa rza nia
ener gii elek trycz nej i cie pła w Gru pie Ka -
pi ta ło wej ENEA. Ro la ko zie nic kie go za -
kła du zna czą co wzro sła w ob rę bie Gru py
jak i na ma pie ener ge tycz nej kra ju.

Wę glo wy ko los
na ho ry zon cie Ko zie nic
Po nad 90% ener gii elek trycz nej w Pol -

sce po cho dzi ze spa la nia wę gla ka mien ne -
go i bru nat ne go (w pro por cjach 60:40).
ENEA Wy twa rza nie SA jest naj więk szą
w Pol sce sys te mo wą elek trow nią opa la ną
wę glem ka mien nym (10 zmo der ni zo wa -
nych blo ków). 

– Ener ge tycz ny gi gant z Ko zie nic jest
jed nym z naj efek tyw niej szych wy twór ców
ener gii elek trycz nej w kra ju. Pol sce po -
trzeb ne są jed nak no we mo ce ener ge tycz ne.
Naj lep szym roz wią za niem na efek tyw ną
pro duk cję ener gii z wę gla ka mien ne go są
blo ki na pa ra me try nad kry tycz ne. Wła śnie
ta ki bę dzie no wy blok, któ ry zo sta nie zbu -
do wa ny w wy so ko spraw nej tech no lo gii
spa la nia wę gla ka mien ne go w ko tle ener -
ge tycz nym, ma ją cym układ oczysz cza nia
spa lin z no wo cze sny mi in sta la cja mi słu żą -

cy mi ochro nie śro do wi ska. Blok bę dzie wy -
po sa żo ny w za mknię ty układ chło dze nia
z chłod nią ko mi no wą.

Prze targ na bu do wę blo ku zo stał roz -
strzy gnię ty pod ko niec ma ja 2012 r. Bu do -
wa bę dzie kosz to wać po nad 6 mld zł. In we -
sty cja, któ rą zre ali zu je kon sor cjum Hi ta -
chi Po wer Eu ro pe i Po li mex-Mo sto stal,
zo sta nie sfi nan so wa na z fun du szy wła -
snych GK ENEA oraz z 10-let nie go pro -
gra mu emi sji ob li ga cji – mó wi Krzysz tof
Sa dow ski, Pre zes Za rzą du ENEA Wy twa -
rza nie SA.

Blok nr 11 bę dzie mógł po chwa lić się
spraw no ścią net to na po zio mie 45,59%,
pod czas gdy śred nia spraw ność obec nie
funk cjo nu ją cych blo ków w Pol sce wy no si
po ni żej 35%. Dzię ki te mu emi sja ga zów
cie plar nia nych bę dzie niż sza o ok. 20%.
Rocz ny czas eks plo ata cji wy nie sie 8000
godz. przy pra wie 6000 godz. pra cy in nych
blo ków, a dys po zy cyj ność blo ku to po -
nad 92% (przy dys po zy cyj no ści na ryn ku
ok. 86,7%). 

No wy blok bę dzie jed nost ką nie za leż ną,
z wła snym sys te mem na wę gla nia. W skład
sys te mu na wę gla nia bę dą wcho dzić też: ko -
tłow nia roz ru cho wa, sprę żar kow nia i ukła -
dy za si la nia awa ryj ne go z agre ga ta mi Die -
sla. W 2016 r. zo sta nie prze pro wa dzo na
pierw sza syn chro ni za cja blo ku, a prze my -
sło wej eks plo ata cji moż na spo dzie wać się
na po cząt ku 2017 r. Wszyst ko, co jest uciąż -
li we dla oto cze nia, jak po piół, żu żel, a tak że
– po wsta ją cy w pro ce sie od siar cza nia spa lin
– gips bę dzie za go spo da ro wa ne w 100%.

29 paź dzier ni ka 2012 r. mia ła miej sce
ce re mo nia wbi cia pierw szej ło pa ty na te re -
nie bu do wy. Od by ło się to w nie ca ły mie -

siąc po prze ka za niu ge ne ral -
ne mu wy ko naw cy te re nu
pod in we sty cję. Pod fun da -
men ty no wej si łow ni wbi to
już po nad 1100 żel be to wych
pa li, któ re wzmoc ni ły grunt.
Wkrót ce roz pocz ną się pra ce
nad wy ko na niem sie ci in sta -
la cji pod ziem nych, a do koń -
ca 2013 r. ENEA Wy twa rza -
nie pla nu je wy ko nać fun da -
men ty ko tłow ni, py lo ny ko -
mu ni ka cyj ne oraz ele men ty
no śne chłod ni ko mi no wej. 

Pod czas bu do wy blo ku –
w za leż no ści od eta pu re ali -
za cji – za trud nio nych bę dzie
na wet do 2500 pra cow ni ków.
W cza sie do ce lo wej eks plo -
ata cji blo ku pra cę przy je go
ob słu dze znaj dzie ok. 200
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osób. Znacz ną część ma te ria łów do star -
czą kra jo wi pro du cen ci, co jest szan są
na no we miej sca pra cy w re gio nie pod -
czas re ali za cji in we sty cji. Już te raz pro -
wa dzo ne są dzia ła nia ma ją ce za pew nić
przy szłej in we sty cji od po wied nio przy -
go to wa ną ka drę. ENEA Wy twa rza nie sta -
le współ pra cu je z Po li tech ni ką War szaw -
ską i Wro cław ską w ra mach pod pi sa nych
umów o współ pra cy.

Wę giel na po trze by no we go blo ku do -
star czy ko pal nia Lu bel ski Wę giel „Bog -
dan ka” SA. Za war ty w 2012 r. kon trakt
o war to ści 11 mld zł (net to) ma obo wią zy -
wać do koń ca 2036 r. Rów no cze śnie,
Spół ki za war ły aneks do obo wią zu ją cej je
do koń ca 2025 r. wie lo let niej umo wy
na do sta wę wę gla. War tość obu umów wę -
glo wych w la tach 2011–2036 wy nie sie
ok. 23 mld zł.

W przy jaź ni z na tu rą
Ko zie nic ka elek trow nia są sia du je z ob -

sza ra mi ob ję ty mi pro gra mem Na tu ra 2000.
Od stro ny po łu dnio wej przy le ga do Ko zie -
nic kie go Par ku Kra jo bra zo we go. Współ ist -
nie nie za kła du z tak wraż li wym eko sys te -
mem skut ku je nie zwy kłą uwa gą z ja ką
trak to wa ne są w jej po li ty ce kwe stie ochro -
ny śro do wi ska.

Od sa me go po cząt ku funk cjo no wa nia
za kła du eko lo gia sta no wi ła waż ny ele ment
prac w Ko zie ni cach. Za an ga żo wa nie
w ochro nę śro do wi ska łą czo no z ini cja ty -
wa mi pro eko lo gicz ny mi. Ko zie ni ce moż na
za li czyć do pio nie rów re cy klin gu w Pol sce.
W 1978 r. z od pa dów pa le ni sko wych za kła -
dów wy pro du ko wa no pierw sze materiały
budowlane. O tym jak po waż nie już wów -
czas trak to wa ne by ły pro ble my eko lo gii
świad czyć mo że kom plek so wy i no wa tor -

ski pro gram ochro ny śro do wi ska z lat
1978–1990. 

Aby spro stać wy ma ga niom norm eko lo -
gicz nych elek trow nia sta le in we stu je
w no wo cze sne urzą dze nia, mo der ni zu je
in sta la cje ochro ny po wie trza, zie mi, oraz
wód. Ostat nich kil ka na ście lat to w ko zie -
nic kiej si łow ni hi sto ria cią głych mo der ni -
za cji. 

– Na li ście naj więk szych in we sty cji jest
mo der ni za cja blo ków 200 MW pod wyż -
sza ją ca spraw ność oraz wy dłu ża ją ca ich
ży cie. Spół ka kon se kwent nie in we stu je
w bu do wę In sta la cji Od siar cza nia Spa lin.
W czerw cu 2015 r. zo sta nie otwar ta
czwar ta już te go ty pu in sta la cja w ko zie -
nic kiej elek trow ni – de kla ru je pre zes Sa -
dow ski.

Osta tecz nie, po pro ce sie tech no lo gicz -
nym, pro duk tem od pa do wym IOS jest
gips. W ko zie nic kiej si łow ni jest on suk ce -
syw nie za go spo da ro wy wa ny. In sta la cje
po dob ne do za sto so wa nych w Ko zie ni cach
są wy ko rzy sty wa ne w elek trow niach nie -
miec kich, ja poń skich i ame ry kań skich. Ich
za le ta mi są wy so ka spraw ność, ni skie zu -
ży cie sor ben tu (ma te ria łu do ab sorp cji ga -
zów lub cie czy) i moż li wość za go spo da ro -
wa nia od pa dów, czy li gip su.

– Re ali za cja am bit ne go pro gra mu pro -
eko lo gicz ne go wią że się ze sku tecz nym po -
zy ski wa niem środ ków eu ro pej skich. Na re -
ali za cję pro jek tów „Mo der ni za cja elek tro -
fil trów blo ku nr 2” i „In sta la cja współ spa -
la nia bio ma sy blo ków 200 MW” elek trow -
nia uzy ska ła do fi nan so wa nie z przy zna -
nych Pol sce w la tach 2004–2006 środ ków
Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio -
nal ne go oraz Na ro do we go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w ra mach dzia ła nia Sek to ro we go Pro gra -

mu Ope ra cyj ne go Wzrost Kon ku ren cyj no -
ści Przed się biorstw (wspar cie dla przed -
się wzięć w za kre sie do sto so wa nia przed -
się biorstw do wy mo gów ochro ny śro do wi -
ska). Pierw szy pro jekt, war to ści 15 mln zł,
do fi nan so wa no 22,7 mln zł, a dru gi, war to -
ści 9,3 mln zł – 3,1 mln zł – przy po mi na
pre zes Krzysz tof Sa dow ski.

Do dat ko wo, w 2011 r. z Ra ci bor ską Fa -
bry ką Ko tłów zo sta ła pod pi sa na umo wa
na wy ko na nie no wo cze snej in sta la cji oda -
zo to wa nia spa lin me to dą ka ta li tycz ną (re -
duk cja tlen ków azo tu). Tyl ko me to da ka ta -
li tycz na gwa ran tu je speł nie nie obo wią zu -
ją cych unij nych dy rek tyw, na ka zu ją cych
ogra ni cze nie emi sji związ ków azo tu
do 200 mg/m3. In we sty cja war ta 190 mln zł
ma zo stać zre ali zo wa na do 2016 r. i bę dzie
naj więk szym te go ty pu przed się wzię ciem
w Pol sce. 

Elek trow nia kon tro lu je nor my ochro ny
śro do wi ska nie tyl ko we wła snym za kre sie,
ale tak że współ pra cu je z ośrod ka mi ba -
daw czy mi. Od po nad 40 lat jest part ne rem
In sty tu tu Ba daw cze go Le śnic twa w War -
sza wie, któ ry spraw dza stan te re nów zie lo -
nych. W cią gu tak dłu gie go cza su ob ser wa -
cji i ba dań, ucze ni nie do strze ga li ne ga tyw -
nych zmian w eko sys te mie Ko zie nic kie go
Par ku Kra jo bra zo we go.

Biz nes w ma łej wio sce
Ulo ko wa na w Gmi nie Ko zie ni ce elek -

trow nia od po cząt ku mia ła nie ba ga tel ny
wpływ na roz wój re gio nu. Już w 1968 r.
roz po czę to bu do wę Osie dla Ener ge ty ki
w Ko zie ni cach. Z każ dym ro kiem Ko zie ni -
ce zy ski wa ły na in fra struk tu rze ko mu nal -
nej, a ob raz ulic in ten syw nie się zmie niał.
Dy na micz ny ruch zwią za ny z ob słu gą bu -
do wy Elek trow ni wy mu sił in we sty cje w in -
fra struk tu rze dro go wej, usłu go wej i han dlo -
wej. Po wsta wa ły szko ły, obiek ty spor to we
i kul tu ral ne. Jed ną z prio ry te to wych in we -
sty cji z okre su po wsta nia elek trow ni był no -
wy szpi tal dla Ko zie nic, bu do wa ny w la -
tach 1974–81. Nie daw no, dzię ki wspar ciu
ze stro ny elek trow ni, zo stał wy po sa żo ny
w pom py in su li no we oraz uzy skał po moc
przy za ku pie to mo gra fu kom pu te ro we go. 

Współ cze śnie ży cie elek trow ni na dal jest
bli sko zwią za ne z ży ciem mia sta. Spo łecz -
na od po wie dzial ność biz ne su jest waż nym
ogni wem w dzia łal no ści spół ki. ENEA Wy -
twa rza nie ma swój udział we współ or ga ni -
za cji kon fe ren cji nt. roz wo ju re gio nu, im -
prez oświa to wych, kul tu ral nych i spor to -
wych. Moc no roz wi nię ty jest rów nież pro -
gram wo lon ta ria tu pra cow ni cze go de dy ko -
wa ne go do naj młod szych miesz kań ców re -
gio nu, a w ra mach któ re go prze pro wa dzo no
sze reg ak cji nt. eko lo gii i bez piecz ne go ko -
rzy sta nia z ener gii elek trycz nej. Je go efek ty
zo sta ły do ce nio ne i na gro dzo ne na are nie
ogól no pol skiej.

Je rzy Bo ja no wicz

PREZENTACJE

19

KRZYSZ TOF SA DOW SKI (1960) ukoń czył stu dia ma gi ster -
skie na Wy dzia le Me cha nicz nym Ener ge ty ki i Lot nic twa Po -
li tech ni ki War szaw skiej, w za kre sie me cha ni ki – spe cjal -
ność sys te my i urzą dze nia ener ge tycz ne, a na stęp nie: Stu -
dium Za rzą dza nia Fi nan so we go pro wa dzo ne przez Fun da cję
Roz wo ju Ra chun ko wo ści w Pol sce oraz Stu dia Po dy plo mo -
we w za kre sie eko no micz nych pro ble mów trans for ma cji
elek tro ener ge ty ki w Szko le Głów nej Han dlo wej w War sza -
wie i w za kre sie za rzą dza nia przed się bior stwem ener ge -
tycz nym w wa run kach roz wo ju kra jo wych i mię dzy na ro do -
wych ryn ków ener gii elek trycz nej. W 2008 r. na Wy dzia le In -
ży nie rii Śro do wi ska i Ener ge ty ki Po li tech ni ki Ślą skiej uzy -
skał ty tuł dok to ra na uk tech nicz nych w za kre sie in ży nie rii
śro do wi ska na pod sta wie przed sta wio nej roz pra wy dok tor -
skiej „Ana li za for mo wa nia pa liw z od pa dów ce lu lo zo wo
– pa pier ni czych”. Ka rie ra za wo do wa Krzysz to fa Sa dow skie -
go jest ści śle zwią za na z bran żą ener ge tycz ną. Pra co wał
w Za kła dzie Ener ge tycz nym Bia ły stok, a na stęp nie, przez
bli sko 28 lat, był zwią za ny za wo do wo z Elek tro cie płow nią
Bia ły stok wcho dzą cą w skład Gru py ENEA, m.in. na sta no wi -

sku Człon ka Za rzą du – Dy rek to ra Tech nicz ne go i Człon ka Za rzą du – Dy rek to ra ds. Stra te gii i Roz wo ju.
22 lu te go 2013 r. zo stał po wo ła ny do Za rzą du spół ki ENEA Wy twa rza nie S.A. na sta no wi sko Wi ce pre -
ze sa Za rzą du ds. Tech nicz nych, a 27 czerw ca na sta no wi sko Pre ze sa. Jest au to rem i współ au to rem 35.
pu bli ka cji zwią za nych z te ma ty ką ener ge tycz ną.



Hi sto ria Sie men sa w Pol sce się ga ro ku 1853 i ma zwią zek z bu -
do wą li nii te le gra ficz nej Ber lin -War sza wa -Pe ters burg, ale za -
ło żo ne w 1879 r. pierw sze pol skie przed sta wi ciel stwo fir my
Sie mens zaj mo wa ło się sprze da żą i in sta la cją sys te mów oświe -

tle nio wych. W 1912 r. po wsta ło To wa rzy stwo Ak cyj ne Pol skich Za -
kła dów Elek tro tech nicz nych „Sie mens”, a 10 lat póź niej – Za kła dy
Sie mens AG w War sza wie (przy ul. Kró lew skiej 23). 

– Dziś Sie mens jest za trud nia ją cą ok. 6000 osób gru pą 8 firm pro -
duk cyj nych, han dlo wych i usłu go wych, po wią za nych ka pi ta ło wo z ma -
cie rzy stym kon cer nem i re pre zen tu ją cych róż ne je go bran że. Ko or dy -
na to rem ca łej gru py jest utwo rzo na w 1991 r. Sie mens Sp. z o.o., na zy -
wa na też spół ką re gio nal ną Sie men sa – mó wi Grze gorz Na le ży ty,
dy rek tor ge ne ral ny gru py branż Ener gy Po wer Ge ne ra tion w Sie -
mens Sp. z o.o.

– Sie mens Sp. z o. o., po dob nie jak i ca ły kon cern, po dzie lo na jest
na 4 sek to ry dzia ła ją ce w róż nych ob sza rach ryn ku: Ener gy, He al th -
ca re, In du stry i In fra struc tu re & Ci ties. Umoż li wia to nam lep szą
orien ta cję na klien ta, czy li do sto so wa nie ofe ro wa nych roz wią zań
do po trzeb. Na sze sek to ry współ pra cu ją ze so bą, np. Ener gy z In fra -
struc tu re & Ci ties w za kre sie za bez pie czeń obiek tów, pro jek tów efek -
tyw no ści ener ge tycz nej, czy z In du stry w ob sza rze au to ma ty ki.

He al th ca re ofe ru je peł ny za kres roz wią zań dla me dy cy ny (po nad 250
go to wych roz wią zań dla dia gno sty ki ob ra zo wej i la bo ra to ryj nej oraz te -
ra pii), In du stry – kom plek so we roz wią za nia dla prze my słu (au to ma ty -
ka, ste ro wa nie prze my sło we, tech no lo gie na pę dów, tech ni ka kon tro l no -
-po mia ro wa i opro gra mo wa nie dla prze my słu), a In fra struc tu re & Ci ties
– roz wią za nia w za kre sie au to ma ty ki bez pie czeń stwa obiek tów, tech no -
lo gię „in te li gent ne go bu dyn ku”, in fra struk tu ry ko mu nal nej, za rzą dza nia
ru chem dro go wym, roz wią zań dla go spo dar ki wod nej i ście ko wej oraz
sze ro ko po ję tej tech ni ki trans por tu szy no we go, a tak że usłu gi z za kre su
au to ma ty ki dla ope ra to rów elek tro ener ge tycz ne go sys te mu dys try bu -
cyj ne go i prze sy ło we go oraz kom plek so we go za si la nia obiek tów
w ener gię elek trycz ną w za kre sie śred nie go i ni skie go na pię cia.

Kom plek so wa ofer ta dla ener ge ty ki
Sek tor Ener gy Sie men sa obej mu je wszel kie roz wią za nia i pro duk ty

zwią za ne z wy twa rza niem ener gii ze źró deł kon wen cjo nal nych i od -
na wial nych: kom plet ne elek trow nie i ich czę ści, tur bi ny pa ro we i ga -
zo we, lą do we i mor skie tur bi ny wia tro we, ge ne ra to ry, sprę żar ki i ukła -
dy kom pre so ro we, au to ma ty kę oraz usłu gi in ży nier skie. A tak że pro -
duk ty i roz wią za nia w za kre sie prze sy łu i dys try bu cji ener gii elek -
trycz nej, gdzie kon cen tru je się na sys te mach wy so kie go i śred nie go
na pię cia oraz ich kom po nen tach, ofe ru jąc urzą dze nia i sys te my dla
sta cji elek tro ener ge tycz nych

– Na świe cie i w Pol sce sek tor Ener gy cha rak te ry zu je się jed nym
z naj więk szych po ten cja łów. Dla te go no wy pre zes Sie men sa, Joe Ka -
eser, pod kre ślił, że mu si my wzmoc nić ener ge ty kę – ob szar, z któ re go
wy ro śli śmy i je ste śmy do brze zna ni. Dziś ener ge ty ka jest klu czo wym fi -
la rem Sie men sa – de kla ru je Grze gorz Na le ży ty. 

– W Pol sce sek tor ener ge tycz ny jest bar dzo moc no uza leż nio ny
od de cy zji do ty czą cych usta wo daw stwa, na któ re wciąż cze ka my, bo
od nich bę dzie za le żał kie ru nek roz wo ju ener ge ty ki. Brak sta bil nych
re gu la cji w spo sób szcze gól ny wpły wa na roz wój źró deł od na wial -
nych. Nie mniej jed nak, na tym trud nym dla in we sto rów i do staw ców
ryn ku, ostat nio od nie śli śmy suk ces po zy sku jąc do syć zna czą cy kon -
trakt zwią za ny z ener ge ty ką wia tro wą, je den z nie licz nych na pol skim
ryn ku. Uczest ni czy my w kil ku prze tar gach na mo der ni za cje elek trow -
ni prze my sło wych i elek tro cie płow ni za wo do wych – cze ka my na po zy -
tyw ne dla nas roz strzy gnię cie. W kil ku z nich ubie ga my się o kon trakt
w for mu le ge ne ral ne go wy ko naw stwa „pod klucz”.

W ob sza rze ener ge ty ki prze my sło wej i seg men cie CHP, trud no mó -
wić o tak spek ta ku lar nych re ali za cjach z ja ki mi ma my do czy nie nia
przy bu do wie blo ków ene r ge tycz nych, nie mniej mo że my po chwa lić się
istot nym udzia łem w ryn ku tur bin pa ro wych gdzie od daw na utrzy mu -
je my po zy cję li de ra. W mi nio nych 13 la tach za in sta lo wa li śmy po -
nad 950 MW, m.in. 4 tur bi ny o łącz nej mo cy bli sko 420 MW w elek tro -
cie płow niach PGNiG Ter mi ka SA na war szaw skich Sie kier kach i Że -
ra niu. Obec nie re ali zu je my za mó wie nia na 9 tur bin pa ro wych, m.in.
do mo der ni zo wa nych elek tro cie płow ni PGE GiEK SA w Kiel cach
i Zgie rzu oraz do no we go blo ku ener ge tycz ne go o mo cy ok. 70 MW
w Kok sow ni Przy jaźń SA. Do star cza my rów nież tur bi ny do no wo bu do -
wa nych za kła dów uty li za cji od pa dów ko mu nal nych w Kra ko wie oraz
Ko ni nie. Po nad to 16 tur bin ga zo wych pra cu je na pol skim od cin ku ga -
zo cią gu ja mal skie go. Są też w elek tro cie płow ni w Opo lu i na plat for -
mach wy do byw czych Lo tos Pe tro bal tic.

Na ra zie roz wi ja my się „or ga nicz nie”, uczest ni cząc w pro ce sie mo der -
ni za cji sek to ra wy twór cze go, któ re go pod sta wo we urzą dze nia wy twór cze
w du żym stop niu ule gły de ka pi ta li za cji. Z dru giej stro ny, w po rów na niu
z in ny mi kra ja mi eu ro pej ski mi, w cią gu tych lat nie by ło w Pol sce zna czą -
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cych in we sty cji, któ re mo gły by dać fir mie zna czą cy im puls do roz wo ju.
Wciąż nie ste ty wie le in we sty cji istot nych dla sta bil no ści sek to ra ener ge -
tycz ne go jest w sfe rze dys ku sji, np. Elek trow nia Ja worz no.

Oprócz urzą dzeń do wy twa rza nia ener gii elek trycz nej, w port fo lio
fir my są też sys te my au to ma ty ki, sys te my elek trycz ne, sys te my in for -
ma tycz ne do za rzą dza nia w ener ge ty ce, a tak że – co jest nie zwy kle
istot ne w przy pad ku mo der ni za cji sta rych blo ków – sys te my in for ma -
tycz ne do opty ma li za cji pra cy elek trow ni zwięk sza ją ce ich ela stycz -
ność i efek tyw ność.

Roz wój usług po sprze daż nych re ali zo wa ny przez Sie men sa to
przede wszyst kim kom plek so wa ob słu ga ser wi so wa ze szcze gól nym
uwzględ nie niem usług ser wi so wych w ra mach kon trak tów dłu go ter -
mi no wych. Fir ma wy ko nu je rów nież re mon ty i mo der ni za cje oraz
ofe ru je roz wią za nia śro do wi sko we. Jed nym z waż niej szych pro jek tów
w ob sza rze usług ser wi so wych jest dłu go ter mi no wa umo wa ze spół ką
Eu Ro Pol GAZ SA na ser wis 16. kom plet nych ze spo łów tur bo sprę żar -
ko wych z tur bi na mi ga zo wy mi SGT600, za in sta lo wa nych w 5 tłocz -
niach ga zu na ru ro cią gu ja mal skim.

W sek to rze Ener gy dzia ła ją też, zaj mu ją ce się ser wi sem urzą dzeń
ener ge tycz nych, spół ki Tur bo Ca re Po land SA z Lu bliń ca i Tur bo -
Ca re Sp. z o.o. z Wro cła wia, po wią za ne ka pi ta ło wo z kon cer nem Sie -
mens AG i wcho dzą ce w skład gru py Sie men sa w Pol sce. 

Ener ge ty ka kon wen cjo nal na
– re kord spraw no ści

– Je śli cho dzi o tur bi ny pa ro we, to na sze port fo lio umoż li wia uczest -
ni cze nie w więk szo ści prze tar gów. Czu je my się sil ni w tur bi nach ga zo -
wych o mo cy do 375 MW, któ re, pra cu jąc w obie gu ga zo wo -pa ro wym,
mo gą osią gnąć moc nie mal 600 MW i spraw ność prze kra cza ją cą
60% net to – mó wi Grze gorz Na le ży ty. – Tur bi ny kla sy H, ty pu
SGT5 -8000H, pra cu ją na ca łym świe cie, m.in. w Niem czech, USA
i Po łu dnio wej Ko rei. God nym pod kre śle nia jest fakt, że pra cu ją w róż -
nych stre fach kli ma tycz nych.

W elek trow ni kon cer nu E.ON w nie miec kim Ir sching dzia ła naj -
więk sza na świe cie ga zo wa tur bi na Sie men sa o mo cy 340 MW: 13 m
dłu go ści, 5 m sze ro ko ści i ma sie 444 t. Mo że wy two rzyć ener gię po -
trzeb ną do za si le nia ta kie go mia sta jak np. Ham burg. Wy so ka spraw -
ność (pra wie 61%) ozna cza mniej sze zu ży cie pa li wa i mniej szą emi -
sję dwu tlen ku wę gla – prak tycz nie o 40 tys. t w cią gu ro ku w po rów -
na niu z tur bi na mi po przed niej ge ne ra cji wy twa rza ją cy mi ta ką sa mą
ilość ener gii. Tur bi na pra cu je w cy klu kom bi no wa nym: ga zo wo -pa ro -
wym i osią ga moc po nad 570 MW. To roz wią za nie jest ak tu al nie naj -
no wo cze śniej szą i za ra zem spraw dzo ną ko mer cyj ne tech no lo gią o ce -
chach BAT.

Istot ne sys te my
W za kre sie au to ma ty ki sztan da ro wym pro duk tem Sie men sa jest

sys tem SPPA -T3000 – stwo rzo ny od pod staw w 2004 r. w od po wie dzi
na wy ma ga nia klien tów, na dal naj bar dziej in no wa cyj ny sys tem
na ryn ku. Pra cu je w Elek trow ni Pąt nów II (blok na pa ra me try nad kry -
tycz ne), Elek trow ni Opo le i Elek tro cie płow ni Biel sko -Pół noc. Star szy
sys tem SPPA -T2000 jest w Elek trow ni Bla chow nia. Trwa mo der ni za -
cja sys te mu ste ro wa nia w Elek tro cie płow ni w Biel sku i w Elek trow ni
Opo le.

Po nad to Sie mens ofe ru je sys te my elek trycz ne, sys te my in for ma -
tycz ne do za rzą dza nia w ener ge ty ce oraz sys te my in for ma tycz ne
do opty ma li za cji pra cy elek trow ni zwięk sza ją ce ich ela stycz ność
i efek tyw ność, co jest istot ne w przy pad ku mo der ni za cji sta rych blo -
ków.

Ener ge ty ka wia tro wa
– Sie mens bie rze udział w bu do wie farm wia tro wych na lą dzie (on -

-sho re) oraz na mo rzu (off -sho re). W ostat nim ro ku awan so wał z 7.
na 3. miej sce świa to wych do staw ców tur bin – w in sta la cjach off -sho -
re’owych ma my na świe cie 74% udział – za zna cza Grze gorz Na le ży ty.

Tur bi na wia tro wa SWT -6.0-154 ma ro tor o śred ni cy 154 m. Uni kal -
na tech no lo gia po zwo li ła ob ni żyć jej ma sę o 50% i jed no cze śnie
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GRZE GORZ NA LE ŻY TY, ab sol went Wy -
dzia łu In for ma ty ki Po li tech ni ki Bia ło -
stoc kiej i pro gra mu Exe cu ti ve MBA,
w la tach 2000–2005 pra co wał w ob -
sza rze tech no lo gii oraz roz wią zań IT
dla bran ży Sie mens Bu si ness Se rvi ces
i od po wia dał za sprze daż usług zwią za -
nych z out so ur cin giem oraz roz wią -
zań IT. W la tach 2005–2012 zde cy do -
wał się zwią zać swo ją dro gę za wo do wą
i wy ko rzy stać do tych cza so we do świad -
cze nie na ryn ku te le ko mu ni ka cyj nym,
pra cu jąc w Sie mens Sp. z o.o. i No kia
Sie mens Ne tworks Sp. z o.o. Od po wia -
dał za roz wój sprze da ży w za kre sie

usług Ma na ged Se rvi ces w re gio nie Za chod niej i Po łu dnio wej Eu ro py, był
Ac co unt Ma na ge rem od po wie dzial nym za współ pra cę z T -Mo bi le w Pol sce,
Sło wa cji i Cze chach. Kie ro wał też dzia ła nia mi No kii Sie mens Ne tworks
w ra mach współ pra cy z klien ta mi w re gio nie Cen tral nej i Wschod niej Eu -
ro py oraz od po wia dał za sprze daż roz wią zań biz ne so wych do klien tów
w Eu ro pie Zach. W 2012 r. do łą czył do Sie men sa Sp. z o.o., gdzie w sek to -
rze Ener gy peł ni funk cję dy rek to ra gru py branż Po wer Ge ne ra tion.



zwięk szyć efek tyw ność. Ło pa ty wir ni ka (B75 Qu an tum Bla de) wy -
twa rza ne są w jed nym ele men cie, bez do dat ko wych po łą czeń, co jest
spo rym osią gnię ciem. Ta in no wa cyj na tech no lo gia cie szy się ogrom -
nym za in te re so wa niem, m.in. 300 ta kich tur bin ku pił Dong Ener gy. 

175 in nych tur bin pra cu je już w naj więk szej na świe cie mor skiej
far mie wia tro wej (630 MW) zlo ka li zo wa nej w Lon don Ar ray, u uj ścia
Ta mi zy, któ ra do star czy prąd do ok. 0,5 mln go spo darstw do mo wych.
W jej otwar ciu w lip cu br. uczest ni czył pre mier Da vid Ca me ron. Dru -
ga na świe cie pod wzglę dem mo cy (500 MW) mor ska elek trow nia
wia tro wa Gre ater Bab bard zo sta ła otwar ta w sierp niu rów nież u po łu -
dnio wo-wschod nich wy brze ży Wlk. Bry ta nii. Pra cu je w niej 140 tur -
bin Sie men sa. Ocze ku je się, że Gre ater Gab bard po dwoi swo ją moc,
gdyż w 2017 r. zo sta nie do bu do wa na  dru ga część zwa na Gal lo per.

Tak że w Pol sce Sie mens jest ak tyw nym gra czem na ryn ku ener ge -
ty ki wia tro wej. Do star czył już 65 tur bin wia tro wych o łącz nej mo -
cy 150 MW dla ta kich klien tów, jak RWE czy Ta iga Mi stral. 

2 sierp nia fir ma pod pi sa ła umo wy z Po lish Ener gy Part ners na do -
sta wę 29 tur bin SWT-2.3-108 o mo cy 2,3 MW z ro to rem o śred ni cy
108 m umiesz czo nym na wie ży o wy so ko ści 115 m. Ta ka in sta la cja
po zwo li na uzy ska nie więk szej efek tyw no ści. Pro jekt do ty czy dwóch
farm wia tro wych, któ re bę dą rów nież ser wi so wa ne przez Sie men sa
przez 5 lat.

My śląc o przy szło ści
– Ry nek ener ge ty ki wia tro wej w Pol sce po strze ga my ja ko roz wo jo -

wy. Na le ży wspo mnieć, że Sie mens współ pra cu je z pol ski mi fir ma mi,
tym sa mym po śred nio two rząc no we miej sca pra cy – na szym part ne -
rem jest m.in. spół ka KK Elec tro nic w Szcze ci nie, w któ rej po wsta ją
no wo cze sne zin te gro wa ne sys te my ste ro wa nia do elek trow ni wia tro -
wych. Głów nym od bior cą pro du ko wa nych w Szcze ci nie roz dziel nic
i sys te mów jest Sie mens Wind Po wer. Kom po nen ty te tra fia ją do fa bryk
Sie men sa w Da nii, USA i w Chi nach, a stam tąd wraz z tur bi na mi są
eks por to wa ne do od bior ców na ca łym świe cie – pod kre śla Grze gorz
Na le ży ty.

Nie daw no KK Elec tro nic otwo rzy ło no wą sta cję pro duk cyj no -te sto -
wą, roz sze rza jąc do tych cza so wą dzia łal ność pro du cen ta kom po nen -
tów o two rze nie kom plek so wych sys te mów ste ro wa nia do elek trow ni
wia tro wych, tzw. po wer units. Ze wzglę du na roz sze rza nie dzia łal no -
ści, fir ma pla nu je zwięk sze nie za trud nie nia do 500 osób – pra cow ni -
ków pro duk cji i in ży nie rów.

W ra mach sek to ra Ener gy dzia ła Sie mens Ener gy En gi ne ering
Cen ter (EEC), któ re w El blą gu, Wro cła wiu i Zgo rzel cu zaj mu je
się kon stru owa niem i pro jek to wa niem tur bin pa ro wych dla prze my słu
i ener ge ty ki, ser wi sem tur bin i sprę ża rek dla prze my słu i ener ge ty ki,
pro jek to wa niem, pro gra mo wa niem i uru cha mia niem sys te mów au to -
ma ty ki i sys te mów elek tro ener ge tycz nych, ser wi sem fa brycz nym urzą -
dzeń ener ge tycz nych wy so kie go na pię cia, nad zo rem nad bu do wą i uru -
cho mia niem elek trow ni pa ro wych, ga zo wych i ga zo wo -pa ro wych. 

Za trud nie ni w EEC pol scy in ży nie ro wie, któ rych licz ba sys te ma -
tycz nie ro śnie, m.in. nad zo ru ją bu do wę elek trow ni ją dro wej w Fin lan -
dii, bu do wę blo ków ener ge tycz nych na bio ma sę w Chi nach i no wo -
cze snych wy so ko spraw nych blo ków ga zo wo -pa ro wych w Eu ro pie.
Re ali zu ją wie le pro jek tów w kra jach Bli skie go Wscho du oraz uczest -
ni czą w pro jek tach ba daw czo -roz wo jo wych w za kre sie no wych tech -
no lo gii. Naj praw do po dob niej, in ży nie ro wie z Wro cła wia bę dą uczest -
ni czyć tak że w ostat nim spek ta ku lar nym pro jek cie Sie men sa w Ara bii
Sau dyj skiej. W sierp niu br. Sau dyj ski kon cern Sau di Aram co pod pi sał
z Sie men sem umo wę war to ści 966,8 mln USD na do sta wę do naj więk -
szej na świe cie elek trow ni ga zo wej (4000 MW), wy ko rzy stu ją cej pro -
ces zga zo wa nia po zo sta ło ści ra fi ne ryj nych, 10 tur bin ga zo wych, prze -
zna czo nych do spa la nia ga zu syn te zo we go i ole ju na pę do we go, 5 tur -
bin pa ro wych, 15 ge ne ra to rów i 10 ko tłów pa ro wych. Tur bi na ga zo wa
SGT6 -5000F jest spe cjal nie przy go to wa na do pra cy z ga zem syn te zo -
wym i mo że pra co wać po nad 9 mln godz. 

– Kom pe ten cje i do świad cze nia pol skich in ży nie rów Sie men sa na -
by te przy re ali za cji tak du żych in we sty cji, bę dą mo gły być wy ko rzy sta -
ne dla po trzeb bu do wy du żych blo ków ener ge tycz nych w Pol sce. Przy -
stę pu jąc do re ali za cji ta kich pro jek tów będziemy dys po no wać wy spe -
cja li zo wa ną ka drą.– mó wi Grze gorz Na le ży ty.

– Wy ni ki mi nio ne go ro ku po ka zu ją, że Sie mens spro stał trud nym wa -
run kom ryn ko wym i po ra dził so bie z na ra sta ją cy mi efek ta mi spo wol -
nie nia go spo dar cze go w kra ju i za gra ni cą.

Ma my dość am bit ne pla ny, głów nie skon cen tro wa ne na ryn ku wy -
twa rza nia ener gii. Roz ma wia my ze wszyst ki mi klien ta mi, któ rym mo -
że my za ofe ro wać na sze pro duk ty i roz wią za nia – za rów no w za kre sie
ener ge ty ki kon wen cjo nal nej, opar tej na pa li wie wę glo wym i ga zie,
jak i od na wial nej. Na sze sys te my, pro duk ty i roz wią za nia są sta le roz -
wi ja ne i cha rak te ry zu ją się co raz lep szy mi osią ga mi. Sie mens in we -
stu je oko ło 4 mld eu ro rocz nie w pro jek ty roz wo jo wo -ba daw cze. Tym
sa mym Sie mens przy czy nia się do roz wo ju no wo cze snej, efek tyw nej
i ni sko emi syj nej ener ge ty ki oraz zwięk sza kon ku ren cyj ność go spo -
dar ki.

Je rzy Bo ja no wicz
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Dwie de ka dy dzia łal no ści, no wo cze sne tech no lo gie i za do -
wo le ni klien ci – w tym ro ku fir ma IN E XIM Sp. z o.o. ob -
cho dzi ju bi le usz 20-le cia ist nie nia. Na zwa po wo ła nej
do ży cia w 1993 ro ku fir my to po łą cze nie dwóch pierw -

szych li ter słów: „in we sty cje”, „export” i „im port”, któ re od da ją
du cha fir my. IN E XIM po sta wił so bie bo wiem am bit ny cel wpro -
wa dze nia na pol ski ry nek no wo cze snych pro duk tów re no mo wa -
nych firm za gra nicz nych – osprzę tu świa tło wo do we go, sys te mów
ochro ny od gro mo wej i prze ciw prze pię cio wej, a tak że wy ro bów
sto so wa nych w sys te mach te le ko mu ni ka cyj nych, ener ge tycz -
nych i ste ro wa nia. Swo ją naj now szą ofer tę fir ma za pre zen tu je
pod czas te go rocz nych tar gów Ener ge tab, któ re od bę dą się we
wrze śniu w Biel sku -Bia łej.

Dziś moż na po wie dzieć, że IN E XIM in we stu je nie prze rwa nie, im -
port i dys try bu cja sta no wią bo wiem pod sta wę jej dzia łal no ści, a eks -
port sys te ma tycz nie ro śnie. W 2001 r. fir ma uru cho mi ła pro duk cję
osprzę tu świa tło wo do we go w spół ce -cór ce IN E XIM BIS, zlo ka li zo -
wa nej w Lu bli nie.

– Dą żąc do roz wo ju wła snej fir my pro wa dzi łam roz mo wy z nie -
miec kim pro du cen tem sys te mów ochro ny od gro mo wej i prze ciw prze -
pię cio wej w ce lu na wią za nia współ pra cy – mó wi Ha li na Śle siń ska,
pre zes za rzą du, dy rek tor spół ki. – IN E XIM ja ko pierw szy wpro wa dził
je na ry nek pol ski – nie by ły wcze śniej sto so wa ne. W tym cza sie na -
stą pił gwał tow ny wzrost pro duk cji urzą dzeń elek tro nicz nych, a za tem
i po pyt na sys te my ich ochro ny. By li śmy pre kur so ra mi na ryn ku,
a tak że je go edu ka to rem. Za czy na li śmy od szko leń or ga ni zo wa nych
w Dę bem k. Se roc ka, sym po zjów, se mi na riów, na któ re za pra sza li śmy
przed sta wi cie li służb eks plo ata cyj nych, in sta la to rów, pro jek tan tów.
Szko le nia by ły pro wa dzo ne na bar dzo wy so kim po zio mie przez. prof.
Zdo by sła wa Fli sow skie go z Po li tech ni ki War szaw skiej, prof. An drze -
ja So wę z Po li tech ni ki Bia ło stoc kiej oraz in nych wy kła dow ców. Pro -
gram szko le nia był do sto so wa ny do te ma ty ki eg za mi nu obo wią zu ją -
ce go przy ubie ga niu się o upraw nie nia bu dow la ne w za kre sie spe cja -
li za cji „urzą dze nia ochro ny od gro mo wej i prze ciw prze pię cio wej”.
By ło to od no to wy wa ne w świa dec twach po twier dza ją cych od by cie
szko le nia, pod pi sa nych przez prof. Zdo by sła wa Fli sow skie go, wrę -
cza nych uczest ni kom szko le nia. Po nad to, we współ pra cy z Pol skim
Ko mi te tem Ochro ny Od gro mo wej SEP, Cen trum Ochro ny przed Za -

gro że nia mi Elek trycz ny mi, opra co wy wa li śmy i wy da wa li śmy ma te -
ria ły szko le nio we m.in. pt. „Ochro na od gro mo wa i prze ciw prze pię -
cio wa urzą dzeń elek trycz nych oraz sys te mów in for ma tycz nych”.
W 1995 r. roz sze rzy li śmy na szą ofer tę o re gu la to ry tem pe ra tu ry, ter -
mo sta ty do urzą dzeń i ukła dów kli ma ty za cyj nych, wen ty la cyj nych
oraz ogrze wa nia pod ło go we go nie miec kiej fir my EBER LE. Z ko lei
w 1999 r. na wią za li śmy współ pra cę ze szwaj car skim kon cer nem Hu -
ber&Suh ner, któ ry mo że się po chwa lić po nad stu let nim do świad cze -
niem w pro jek to wa niu i wy twa rza niu świa to wej kla sy pro duk tów sto -
so wa nych w sys te mach te le ko mu ni ka cyj nych, ener ge tycz nych i ste ro -
wa nia (np. ka ble i złą cza kon cen trycz ne, ka ble fe ede ro we, od grom ni -
ki, an te ny, tłu mi ki). Sto sun ko wo nie daw no, bo w 2011 r., zo sta ła za -
in au gu ro wa na współ pra ca z cze ską fir mą Sal tek, pro du cen tem wy so -
kiej ja ko ści ogra nicz ni ków prze pięć do ochro ny in sta la cji i urzą dzeń
w bu dyn kach prze my sło wych i miesz kal nych, sys te mów fo to wol ta icz -
nych i in te li gent nych sys te mów elek tro ener ge tycz nych (smart grid)
oraz in sta la cji AK PiA.

Nie tyl ko im port, czy li IN E XIM BIS
Uda na współ pra ca z fir mą Hu ber&Suh ner w za kre sie dys try bu cji

kom po nen tów do sys te mów ra dio ko mu ni ka cyj nych przy nio sła
w efek cie roz sze rze nie pro fi lu dzia łal no ści IN EK SI MU. Ze wspól nej
in spi ra cji, ale też z wła snych środ ków fi nan so wych, po wsta ła fir ma
IN E XIM BIS, za re je stro wa na w 2000 r. w Lu bli nie – „ko leb ce świa -
tło wo dów”. Lu bel ski za kład pro duk cyj ny bar dziej przy po mi na bez -
py ło we la bo ra to rium niż ty po wą jed nost kę wy twór czą.

– Szwaj ca rzy zwró ci li się do nas z pro po zy cją uru cho mie nia pro -
duk cji świa tło wo do wych ka bli po łą cze nio wych (patch cor dów) i ka bli
za koń cze nio wych (pig ta ili) – wspo mi na Ha li na Śle siń ska. – Wy twa -
rza my je sto su jąc tech no lo gię, urzą dze nia i kom po nen ty fir my Hu -
ber&Suh ner, co sta no wi gwa ran cję utrzy ma nia wy so kich pa ra me -
trów tech nicz nych. Pro duk ty cha rak te ry zu ją się naj wyż szą ja ko ścią
speł nia jąc tym sa mym spe cy ficz ne wy ma ga nia ope ra to rów te le ko mu -
ni ka cyj nych. Dy na micz ny roz wój pro duk cji oraz od po wiedź na za po -
trze bo wa nie ryn ku te le ko mu ni ka cyj ne go za owo co wa ły współ pra cą
z dru gą szwaj car ską fir mą Re ichle&De -Mas sa ri oraz wdro że niem
no wych tech no lo gii i urzą dzeń pro duk cyj nych. Sta ły nad zór nad ja -
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W świecie
nowoczesnych technologii

HA LI NA ŚLE SIŃ SKA – ab sol -
went ka SGPiS Wy dzia łu Han -
dlu Za gra nicz ne go, wła da trze -
ma ję zy ka mi ob cy mi (an giel -
skim, ro syj skim i cze skim).
W la tach 1985–1992 ak tyw nie
uczest ni czy ła w mo der ni za cji
pol skich za kła dów pro duk cyj -
nych, m.in. Fa bry ki Kuch ni
Wro met we Wron kach (obec -
nie Ami ca -Wron ki SA) oraz
ZSG Wro za met we Wro cła wiu
(obec nie Fa gor Ma ster co ok
SA). W 1993 r. wspól nie z ko le -
ga mi stwo rzy ła Spół kę IN E XIM,
któ rą za rzą dza do dzi siaj. Dzia -
ła rów nież spo łecz nie ja ko wi -

ce prze wod ni czą ca Ko mi sji Re wi zyj nej Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki
i Ochro ny Śro do wi ska.



ko ścią na szych pro duk tów gwa ran tu je utrzy ma nie wy so kich pa ra me -
trów oraz zgod ność z mię dzy na ro do wy mi nor ma mi. Obec nie IN E -
XIM sto su je do swo jej pro duk cji kom po nen ty wy żej wspo mnia nych
szwaj car skich firm oraz ja poń skiej fir my Sen ko. Za mie rzam roz sze -
rzać ofer tę osprzę tu świa tło wo do we go o no wy asor ty ment. Świa tło -
wo dy to no wo cze sność i mno żą ce się dzie dzi ny za sto so wań.

Świa tło wo do wy osprzęt te le ko mu ni ka cyj ny pro du ko wa ny w Lu -
bli nie po wsta je z za sto so wa niem no wo cze snej tech no lo gii opar tej
na naj wyż szych stan dar dach, to też nie dzi wi, iż je go od bior ca mi są
zna czą cy na ryn ku mię dzy na ro do wym ope ra to rzy te le ko mu ni ka cyj -
ni.

Klien ci, czy li tra dy cja i no wo cze sność
Na byw cy pro duk tów ofe ro wa nych przez war szaw ską fir mę wy -

wo dzą się z sek to rów pro duk cyj nych i usłu go wych, ta kich jak elek -
tro ener ge ty ka, bu dow nic two, te le ko mu ni ka cja, sie ci te le wi zyj ne, te -
le in for ma tycz ne i te le wi zji ka blo wej, mul ti me dia, czy li za rów no
z tra dy cyj nych dzie dzin go spo dar ki, jak i ty po wo in no wa cyj nych.
Od bior ca mi ofer ty IN E XI MU są też re sor ty mun du ro we – woj sko,
po li cja, służ by cel ne i gra nicz ne, jed nost ki spe cjal ne. Li czą cą się
gru pę od bior ców sta no wią wyż sze uczel nie, w szcze gól no ści po li -
tech ni ki, in sty tu ty na uko wo -ba daw cze, la bo ra to ria, fir my pro du ku -
ją ce sys te my ra dio ko mu ni ka cyj ne, pro du cen ci po jaz dów szy no wych
i au to bu sów, prze woź ni cy ko le jo wi i au to bu so wi, a tak że sta cje te le -
wi zyj ne.

– W trans por cie szy no wym oraz ko ło wym są sto so wa ne an te ny do -
okol ne szwaj car skiej fir my Hu ber&Suh ner – in for mu je pre zes fir my.
– Ten ro dzaj an ten uwzględ nia jąc spe cy fi kę ta bo ru ko le jo we go po -
sia da za bez pie cze nie prze ciw ko opad nię ciu trak cji. W przy pad ku
tram wa jów za bez pie cze nie prą do we się ga 10 kA, elek tro wo zów – 40
kA. An te ny pra cu ją w za kre sie czę sto tli wo ści 400–6400 MHz, mo gą
być wy po sa żo ne w od bior ni ki GPS ze wzmac nia czem ni sko szu mo -
wym lub bez. Zo sta ły one po zy tyw nie za opi nio wa ne przez Wy dział
Trans por tu Po li tech ni ki War szaw skiej (tam by ły te sto wa ne), po sia -
da ją rów nież cer ty fi ka ty ko le jo we CNTK do ty czą ce m.in. od por no ści
na sma ry, kwa sy, ole je oraz wy so ką tem pe ra tu rę. Ich po wło ka jest
od por na na uszko dze nia me cha nicz ne.

In we sty cje, czy li do ko na nia i pla ny
– Je stem ca ły czas otwar ta na no we pro po zy cje współ pra cy i roz -

wią za nia, dą żę do roz wo ju fir my – za pew nia Ha li na Śle siń ska. – In -
we stu je my w szko le nie pra cow ni ków, by za pew nić od po wied nią,
na wy so kim po zio mie, ob słu gę klien ta. Pro wa dzi my do radz two tech -
nicz ne i pro jek to we, po sze rza my wie dzę klien tów do ty czą cą ofe ro wa -
nych przez nas pro duk tów. Śred nio raz w mie sią cu or ga ni zu je my bez -
płat ne szko le nia w za kre sie ochro ny prze pię cio wej dla pro jek tan tów
i in sta la to rów sie ci elek trycz nych oraz in ży nie rów. Uczest ni czy

w nich 30-40 osób. In for mu je my, gdzie i ja kie urzą dze nia win ny być
za in sta lo wa ne. Bie rze my udział w bran żo wych kon fe ren cjach
w char te rze pre le gen tów, tak że or ga ni zo wa nych pod czas im prez wy -
sta wien ni czych. Nie ustan nie wpro wa dza my no wy asor ty ment, dzię ki
te mu utrzy ma li śmy się na ryn ku. Na szą re cep tą na suk ces jest dy wer -
sy fi ka cja bran żo wa od bior ców, dzie je się tak ze wzglę du na z mien ną
sy tu ację w po szcze gól nych sek to rach prze my słu, np. bu dow la nym
czy te le ko mu ni ka cyj nym. Dzię ki te mu fir ma jest w do brej kon dy cji,
ma płyn ność fi nan so wą, jest po strze ga na przez ry nek, ja ko wia ry -
god na i rze tel na.

IN E XIM ce ni so bie bez po śred ni kon takt z in we sto ra mi. Li czy
na roz wój in we sty cji w od na wial ne źró dła ener gii, w szcze gól no ści
fo to wol ta ikę. Na wią zu je kon tak ty z pro du cen ta mi i dys try bu to ra mi
pa ne li sło necz nych, któ re mu szą być za bez pie czo ne przed prze cię -
cia mi, a ogra nicz ni ki prze pięć fir my Sal tek po zwa la ją na kom plek -
so wą ochro nę tych in sta la cji.

War szaw ska spół ka wpro wa dzi ła nie daw no na pol ski ry nek nie -
miec ką fir mę Ro/Se, pro du cen ta ele men tów grzew czych, ta kich jak
grzał ki i ter mo wen ty la to ry oraz ter mo sta ty i hi gro sta ty do szaf ste -
row ni czych i te le ko mu ni ka cyj nych. No wo ścią jest du żej mo cy ter -
mo wen ty la tor za si la ny na pię ciem 600 V (3 kW) do ogrze wa nia po -
jaz dów szy no wych, któ ry dzię ki szczel nie za mknię te mu ele men to wi
grzew cze mu mo że trwa le pra co wać w trud nych wa run kach.

Naj now szą pro po zy cją fir my jest dwu dziel ne we wnętrz ne lu ster ko
sa mo cho do we za wie ra ją ce urzą dze nie elek tro nicz ne z wy świe tla -
czem LCD 4,3 ca la. Po sia da ono wbu do wa ny od bior nik GPS umoż -
li wia ją cy od biór na wi ga cji oraz Blu eto oth do ko mu ni ka cji z te le fo -
nem. Urzą dze nie opar te jest na sys te mie Win dows Mo bi le. Ist nie je
tak że moż li wość pod łą cze nia ze wnętrz nej ka me ry co fa nia sprzę -
gnię tej z bie giem wstecz nym.

W 2001 r. IN E XIM wdro żył Sys tem Za rzą dza nia Ja ko ścią zgod ny
z nor mą PN -EN ISO 9001:2009, któ ry jest sys te ma tycz nie nad zo ro -
wa ny przez Pol skie Cen trum Ba dań i Cer ty fi ka cji S.A. 

Za rów no dwu dzie sto let nie do ko na nia fir my, jak i jej pre zes
spo tka ły się z uzna niem. IN E XIM zo stał uho no ro wa ny sta tu et ką
Mię dzy na ro do wych Tar gów Po znań skich pod czas tar gów Expo -
po wer 2013, a w ra mach Ju bi le uszu 20-le cia IGE iOŚ, któ rej IN -
E XIM jest człon kiem od 1999 r., Ha li na Śle siń ska zo sta ła od zna -
czo na Srebr nym Krzy żem Za słu gi przy zna nym przez Pre zy den -
ta RP.

AU
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Na le ży do gro na naj więk szych przed się biorstw bu dow la nych
na świe cie (obec nie zaj mu je siód me miej sce), jest li de rem
na ryn ku nie miec kim. Do naj bar dziej spek ta ku lar nych, a jed -
no cze śnie pre sti żo wych jej do ko nań w ostat nich la tach na le -

ży naj wyż szy bu dy nek świa ta – Burdż Cha li fa w Du ba ju*. Li sta
zna nych i ce nio nych pro jek tów, po wsta łych tak że nad Wi słą, jest
bar dzo dłu ga. Mo wa o kon cer nie HOCH TIEF, któ ry od chwi li
swych na ro dzin, czy li w cią gu 140 lat, zre ali zo wał wie le in we sty cji
w nie mal wszyst kich sek to rach bu dow nic twa.

Ko rze nie Gru py HOCH TIEF z sie dzi bą w Es sen się ga ją ro -
ku 1873, kie dy to bra cia Bal tha zar i Phi lips Helf mann za kła da ją we
Frank fur cie nad Me nem Przed się bior stwo Bu dow la ne Gebrüder
Helf mann. Dzi siaj kon cern pro wa dzi biz nes na wszyst kich naj waż -
niej szych ryn kach świa ta, szcze gól nie sil ną po zy cję ma w Eu ro pie,
Sta nach Zjed no czo nych i Au stra lii.

HOCH TIEF jest obec ny na pol skim ryn ku od 1990 r., na to miast
HOCH TIEF Pol ska Sp. z o.o. roz po czę ła dzia łal ność w ro ku 1996
(spół ka po wsta ła w wy ni ku po łą cze nia pol skich firm o dłu go let niej
tra dy cji na ryn ku: Bu do kor w War sza wie, Kpis -Cra co via w Kra ko -
wie, Poz -Bu il ding w Po zna niu). Zo sta ła prze kształ co na 31 grud -
nia 2009 r. w HOCH TIEF Pol ska S.A.

Pierw szą re ali za cją HOCH TIEF w Pol sce by ła bu do wa w la tach
1990–1992 no we go ter mi na la na lot ni sku Okę cie (or ga ni za cja fi -
nan so wa nia, pro jek to wa nie i re ali za cja). Wśród wie lu ko lej nych
zna la zły się pro jek ty zmie nia ją ce wi ze ru nek pol skich miast, w War -
sza wie: m.in. Pa łac Spra wie dli wo ści (zre ali zo wa ny w kon sor cjum),
biu ro wiec Me tro po li tan, kom pleks biu ro wy Ron do 1, apar ta men to -
wiec Re zy den cja Ope ra; w Po zna niu: Cen trum Han dlu, Sztu ki i Biz -
ne su Sta ry Bro war, wie lo funk cyj ny obiekt An der sia To wer; we
Wro cła wiu: roz bu do wa ter mi na la pa sa żer skie go MPL Wro cław -
-Stra cho wi ce, roz bu do wa Aka de mii Sztuk Pięk nych im. Eu ge niu sza
Gep per ta we Wro cła wiu; w Ka to wi cach: cen trum Biu ro we Fran cu -
ska. Efek ty pra cy HOCH TIEF Pol ska to tak że od da ne do użyt ku za -
kła dy prze my sło we, ha le pro duk cyj ne i cen tra han dlo we, osie dla
miesz ka nio we, sa le kon cer to we…

Sze ro kie moż li wo ści
Fir ma spe cja li zu je się w bu dow nic twie obiek tów ku ba tu ro wych

i in fra struk tu ral nych dla in we sto rów pu blicz nych i pry wat nych.
Ofer ta obej mu je re ali za cję głów nie obiek tów biu ro wych, miesz ka -
nio wych, prze my sło wych, han dlo wo -roz ryw ko wych, mo stów, wia -
duk tów, tu ne li, sta dio nów oraz por tów mor skich i lot ni czych, jak
rów nież pro jek tów w sek to rze ener ge tycz nym re ali zo wa nych
w tech no lo giach wę glo wych, ga zo wych, ga zo wo -pa ro wych, uty li -
za cji od pa dów i wia tro wych. HOCH TIEF Pol ska ofe ru je za rów no
re ali za cję pro jek tów w sys te mie ge ne ral ne go wy ko naw stwa, jak
i or ga ni za cję pro ce su in we sty cyj ne go w bu dow nic twie miesz ka nio -
wym. Pro wa dzi dzia łal ność na te re nie ca łe go kra ju po przez swo je
od dzia ły i przed sta wi ciel stwa w War sza wie, Po zna niu, Kra ko wie,
Ka to wi cach i Rze szo wie. 

– Z uwa gi na na szą po li ty kę za rzą dza nia ry zy kiem HOCH TIEF
Pol ska nie uczest ni czył w pro jek tach bu do wy in fra struk tu ry dro go -
wej, w tym w bu do wie au to strad, ja ko ge ne ral ny wy ko naw ca bądź
czło nek kon sor cjum zo bo wią za ny do so li dar nej od po wie dzial no ści
w świe tle usta wy Pra wo za mó wień pu blicz nych, wg za sad na jakich
ogła sza ne są prze tar gi w tym seg men cie bu dow nic twa. Tym sa mym
nie na ra zi li śmy na szwank na szych prze pły wów fi nan so wych. Oczy -

wi ście współ pra co wa li śmy z fir ma mi, któ re re ali zo wa ły pro jek ty
w za kre sie in fra struk tu ry dro go wej, wy ko nu jąc na ich zle ce nie
obiek ty in ży nie ryj ne (np. wia duk ty).

Jed nym z głów nych ob sza rów dzia łal no ści HOCH TIEF Pol ska
jest bu dow nic two obiek tów dla sek to ra prze my sło we go. Ma my
w tym ob sza rze licz ne re fe ren cje.

Obec nie bu du je my ko lej ne obiek ty re ali zo wa ne rów nież na te re nie
spe cjal nych stref eko no micz nych. Wy so ka oce na ja ko ści na szych
prac przez in we sto rów skut ku je po zy ski wa niem ko lej nych zle ceń.
My ślę, że trud no o lep szą re ko men da cję. Mo że my się pod jąć re ali -
za cji każ de go zle ce nia w dzie dzi nie bu dow nic twa, gwa ran tu jąc naj -
wyż sze stan dar dy re ali za cji. Je ste śmy so lid nym part ne rem, wy wią -
zu je my się ter mi no wo z płat no ści wo bec na szych part ne rów biz ne -
so wych, co jest szcze gól nie waż ne w obec nych wa run kach ryn ko -
wych – mó wi An na Wio sna, Peł no moc nik Za rzą du ds. Sek to ra
Ener ge tycz ne go w HOCH TIEF Pol ska S.A.

Ener ge tycz ne kom pe ten cje
HOCH TIEF AG po sia da w swo jej struk tu rze dy wi zję z po nad 40-

let nim do świad cze niem w pro jek to wa niu i bu do wie obiek tów dla
sek to ra ener ge tycz ne go na ryn kach mię dzy na ro do wych. Kon cern
jest od po wie dzial ny za kom plek so wą re ali za cję za kre sów bu dow la -
nych no wych jed no stek wy twór czych oraz obiek tów to wa rzy szą -
cych wy ko ny wa nych w tech no lo giach wę glo wych, ga zo wych, ga -
zo wo -pa ro wych, ter micz ne go prze kształ ca nia od pa dów (WtE) i nu -
kle ar nych. 

– Dzia łal ność na ryn ku za kła da sta łą ana li zę je go po trzeb i po ten -
cja łu – stwier dza An na Wio sna. – Dla te go w 2010 r., w od po wie dzi
na za po wia da ny wów czas „bo om” in we sty cji w sek to rze ener ge -
tycz nym, pod ję li śmy stra te gicz ną de cy zję o za an ga żo wa niu się w ten
sek tor. Po słu gu je my się przy tym na szy mi sze ro ki mi kom pe ten cja mi
w re ali za cji pro jek tów prze my sło wych oraz im ple men tu je my do -
świad cze nie i wie dzę ko le gów z kon cer nu. Ana li zu je my ry nek, za po -
wie dzi no wych pro jek tów in we sty cyj nych, przy go to wy wa nych przez
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W polu zainteresowań
polską energetyką

AN NA WIO SNA – Peł no moc nik Za -
rzą du d. s. Sek to ra Ener ge tycz ne go
w HOCH TIEF Pol ska S.A. Przy go to -
wa ła oraz re ali zu je stra te gię i po li -
ty kę roz wo ju w za kre sie po zy ska -
nia i re ali za cji pro jek tów ener ge -
tycz nych w HOCH TIEF Pol ska.
Od po cząt ku swo jej ka rie ry za wo -
do wej zwią za na jest z ener ge ty ką
za wo do wą i sek to rem bu dow la -
nym. Peł ni ła funk cje kie row ni cze
w fir mach re ali zu ją cych pra ce re -
mon to we oraz du że do sta wy m.in.
dla Elek trow ni Ko zie ni ce oraz Elek -
trow ni Beł cha tów, jak rów nież by ła
dy rek to rem han dlo wym w jed nej
ze spół ek Gru py Ka pi ta ło wej „Elek -
trim”. Od trzech lat zwią za na jest

z HOCH TIEF Pol ska SA. Ab sol went ka Po li tech ni ki Ra dom skiej i Rot ter dam
Sho ol of Ma na ge ment Era smus Uni ver si ty, gdzie uzy ska ła dy plom Exe cu ti -
ve MBA. Ukoń czy ła licz ne szko le nia. Po sia da rów nież upraw nie nia do za -
sia da nia w Ra dach Nad zor czych spół ek z udzia łem Skar bu Pań stwa. 



wszyst kie gru py ener ge tycz ne. Bie rze my udział w więk szo ści po stę -
po wań prze tar go wych, współ pra cu jąc ze wszyst ki mi zna czą cy mi fir -
ma mi tech no lo gicz ny mi oraz EPC Con trac tors, któ re bu du ją te am
star tu ją cy w tych prze tar gach. Za kres ofe ro wa nych przez nas prac
obej mu je kom plek so wą or ga ni za cję pla cu bu do wy, pro jek to wa nie
i re ali za cję obiek tów ku ba tu ro wych (w tym np. bu dyn ków ma szy -
now ni, ko tłow ni, kon struk cji żel be to wych dla wież chłod ni czych),
wy ko na nie głę bo kie go fun da men to wa nia (np. fun da men tów blo ku
tur bin), wzmoc nie nie grun tu, jak rów nież wy ko na nie kom plek so wej
in fra struk tu ry to wa rzy szą cej (w tym np. ko le jo wej), in sta la cji i ro bót
wy koń cze nio wych. 

Sy tu acja w pol skim sek to rze ener ge tycz nym jest zmien na: Obec -
nie z uwa gi na pro gno zo wa ne niż sze za po trze bo wa nie na ener gię
elek trycz ną w naj bliż szych la tach, a co za tym idzie spa dek jej cen
oraz nie ure gu lo wa ne osta tecz nie kwe stie zwią za ne z re gu la cja mi
w za kre sie OZE i ko ge ne ra cji znacz na część pro jek tów zo sta ła za -
wie szo na bądź wstrzy ma na. Ich opła cal ność jest pod da wa na po -
now nej ana li zie przez in we sto rów. Nie mniej wy ka zu je my sta łe za in -
te re so wa nie bu do wą no wych blo ków wę glo wych i ga zo wych, w tym
elek tro cie płow ni. Utrzy mu je my sta łą współ pra cę z fir ma mi tech no -
lo gicz ny mi. Gru pa HOCH TIEF po sia da rów nież du że do świad cze -
nie ja ko wy ko naw ca ro bót bu dow la nych re ali zo wa nych w ra mach
bu do wy elek trow ni ją dro wych w Eu ro pie i na świe cie. W tym za kre -
sie kon cern współ pra co wał z więk szo ścią glo bal nych firm re ali zu ją -
cych pro jek ty ją dro we. Ze wzglę du na te do świad cze nia kon cer nu
rów nież HOCH TIEF Pol ska jest za in te re so wa ny udzia łem w re ali -
za cji pierw sze go pro jek tu ją dro we go w Pol sce. 

Współ cze sna ener ge ty ka to tak że zie lo na ener gia, czy li OZE.
I w tej dzie dzi nie HOCH TIEF wie i mo że nie ma ło. 

Oto co mó wi An na Wio sna: – HOCH TIEF jest w peł ni przy go to -
wa ny do re ali za cji pro jek tów off -sho re – bo ga te kom pe ten cje w tym
za kre sie po sia da od dział kon cer nu w Ham bur gu. Kon cern uczest ni -
czył w re ali za cji pierw szej nie miec kiej far my wia tro wej Al pha Ven -
tus na Mo rzu Pół noc nym i jed nej z naj więk szych farm wia tro wych
Eu ro py – Lil l grund u wy brze ży Szwe cji (HOCH TIEF wy ko nał tam
fun da men ty pod 48 wież wia tro wych). W Pol sce, nie ja ko wy bie ga jąc
w przy szłość, HOCH TIEF za mó wił w gdyń skiej stocz ni Crist dwie
jed nost ki pły wa ją ce słu żą ce do po sa do wie nia fun da men tów
pod wie że wia tro we, po sia da więc spe cja li stycz ny sprzęt do re ali za -
cji za dań te go ty pu. A za tem cze ka my na pierw sze w na szym kra ju
prze tar gi do ty czą ce pro jek tów bu do wy farm wia tro wych na mo rzu.

Pod su mo wu jąc moż na po wie dzieć, że na sza struk tu ra or ga ni za -
cyj na, przy sil nej współ pra cy z wszyst ki mi jed nost ka mi w Eu ro pie
i na świe cie, umoż li wia re ali za cję każ de go obiek tu bu dow la ne go
od pod staw.

Sło wo o za mó wie niach pu blicz nych
Od kil ku lat to czy się dys ku sja o funk cjo no wa niu sys te mu za mó -

wień pu blicz nych w Pol sce, ko niecz no ści zmian le gi sla cyj nych
w tej ma te rii. W szcze gól no ści pod da wa ne kry ty ce jest kry te rium
naj niż szej ce ny, ja ko de cy du ją ce o wy gra niu prze tar gu.

– Usta wa o za mó wie niach pu blicz nych sta no wi, że każ da fir ma
mo że star to wać w prze tar gu, uży cza jąc re fe ren cje od pod mio tu trze -
cie go. W kon se kwen cji do pro wa dza ło to nie kie dy do sy tu acji, w któ -
rych za ma wia ją cy pod pi sy wał umo wy z fir ma mi, któ re pod pie ra ły
się re fe ren cja mi bez od po wied nie go do świad cze nia oraz wła sne go
za ple cza tech nicz ne go i or ga ni za cyj ne go, nie zbęd ne go do re ali za cji
zło żo nych pro jek tów. Prze gry wa ły du że fir my dys po nu ją ce do świad -
cze niem, ka drą, wy po sa że niem, gwa ran tu ją ce spraw ną re ali za cję
in we sty cji. Na sza po li ty ka za rzą dza nia ry zy kiem nie po zwa la nam
na udział w tak pro wa dzo nych pro jek tach. Je stem za do wo lo na z to -
czą cych się obec nie dys ku sji w śro do wi skach biz ne so wych i sto wa -
rzy sze niach go spo dar czych. Wie rzę, że zo sta ną wpro wa dzo ne no we -
li za cje oraz re gu la cje, któ re za bez pie czą in te re sy za rów no za ma wia -
ją ce go, jak też wy ko naw cy. Po win no tak że być zno we li zo wa ne Pra -
wo bu dow la ne i re gu la cje w za kre sie przy go to wa nia i re ali za cji pro -

ce su bu dow la ne go, trze ba je sca lić, bo obec nie są roz pro szo ne, ulo -
ko wa ne w ok. 120 ak tach praw nych. Te kwe stie są szcze gól nie waż -
ne wo bec wy dat ko wa nia fun du szy unij nych w no wej per spek ty wie
bu dże to wej 2014–2020. – za uwa ża An na Wio sna.

Spół ka jest jed nym z sy gna ta riu szy „Po ro zu mie nia dla Bez pie -
czeń stwa w Bu dow nic twie”, ini cja ty wy sied miu naj więk szych ge -
ne ral nych wy ko naw ców w na szym kra ju, ma ją cej na ce lu pod nie sie -
nie po zio mu bez pie czeń stwa pra cy na pla cach bu dów, a tym sa mym
ogra ni cze nie licz by wy pad ków. Sy gna ta riu sze Po ro zu mie nia okre -
śli li m.in. za sa dy współ pra cy z part ne ra mi biz ne so wy mi – fir ma mi
pod wy ko naw czy mi, z któ ry mi re ali zo wa ne są kon trak ty. Pod pi sa ne
„Stan dar dy mi ni mal nych wy ma gań” obej mu ją wa run ki, w ja kich
od by wa się pra ca oraz za sa dy zwią za ne ze szko le niem pra cow ni -
ków. 

Obec nie fir ma za trud nia ok. 730 osób, w tym ok. po ło wa le gi ty -
mu je się wyż szym wy kształ ce niem, a śred ni staż pra cy wy no si kil -
ka na ście lat. To tak że wie le mó wi o HOCH TIEF Pol ska S.A.
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* Podczas realizacji tego projektu firma Turner, spółka-córka HOCHTIEF, była

odpowiedzialna za proces zarządzania budową (construction management).

Inwestycje energetyczne w realizacji
HOCH TIEF Pol ska, uczest ni cząc w kon sor cjach re ali zu ją cych pre sti -

żo we pro jek ty dla sek to ra ener ge tycz ne go, wy ko nu je obec nie na stę pu ją -
ce za kre sy prac: 
● pra ce pro jek to we oraz kom plek so wą bu do wę in sta la cji ter micz ne go

prze kształ ca nia od pa dów ko mu nal nych w Po zna niu (IT POK) (spa lar -
ni od pa dów) w for mu le „pod klucz”. Zle ce nie re ali zo wa ne jest w kon -
sor cjum z Hi ta chi Zo sen Ino va ze Szwaj ca rii (li der), świa to we go po ten -
ta ta w dzie dzi nie ener gii z od pa dów ko mu nal nych, któ ry zbu du je in sta -
la cję HOCH TIEF Pol ska SA wraz z HOCH TIEF So lu tions Od dział Ci vil En -
gi ne ering and Ener gy. Za kres prac okre ślo nych w umo wie z kon sor -
cjum z udzia łem HOCH TIEF Pol ska i HOCH TIEF So lu tions Od dział Ci vil
En gi ne ering and Ener gy obej mu je za pro jek to wa nie i bu do wę obiek tów
ku ba tu ro wych, we wnętrz nej in fra struk tu ry dro go wej i to wa rzy szą cej
wraz z in sta la cja mi. In we sty cja IT POK po wsta nie na te re nie na le żą cym
do Mia sta Po zna nia, w bez po śred nim są siedz twie Elek tro cie płow ni Ka -
ro lin. Jest to naj więk sza te go ty pu in we sty cja w Pol sce, któ ra zo sta nie
zre ali zo wa na w ra mach Part ner stwa Pu blicz no -Pry wat ne go (PPP)
– w tej for mu le też naj więk sza. Jej koszt sza co wa ny jest na 725 mln zł,
a wy daj ność ma się gnąć 210 tys. ton rocz nie. Re ali za cji ca łe go pro jek -
tu, w wy ni ku umo wy z Mia stem Po znań pod ję ła się spół ka ce lo wa SI -
TA Zie lo na Ener gia, któ ra po od da niu go do użyt ku bę dzie przez 25 lat
eks plo ato wa ła in sta la cję;

● wy ko naw stwo za kre su ro bót bu dow la nych, re ali zo wa nych w ra mach
bu do wy elek trow ni we Wło cław ku z blo kiem ga zo wo -pa ro wym
o mo cy 460 MW, któ rej in we sto rem jest PKN Or len S.A. Ge ne ral nym
wy ko naw cą te go przed się wzię cia jest kon sor cjum SNC La va lin Pol -
ska Sp. z o.o. i Ge ne ral Elec tric In ter na tio nal Inc. War tość in we sty cji to
pra wie 1,5 mld zł, wli cza jąc 12-let ni ser wis głów nych urzą dzeń. Blok
bę dzie zu ży wał ok. 0,5 mld m sześc. ga zu rocz nie. Za kres ro bót okre -
ślo nych w umo wie z HOCH TIEF Pol ska S.A. obej mu je wy ko na nie fun -
da men tów blo ku tur bi ny, bu dyn ku ko tłow ni i bu dyn ku ma szy now ni
oraz wy ko na nie głów ne go bu dyn ku elek trycz ne go. Blok ma zo stać od -
da ny do eks plo ata cji w grud niu 2015 r., a na po cząt ku na stęp ne go
elek trow nia roz pocz nie pro duk cję ener gii i cie pła.

Wybrane projekty w toku
● Wie żo wiec Co smo po li tan Twar da 2/4 w War sza wie,
● Fa bry ka mon tow nia sil ni ków elek trycz nych dla fir my So pem w Nie po -

ło mic kiej Stre fie Eko no micz nej,
● Su per sam w Ka to wi cach,
● Prze bu do wa i mo der ni za cja ter mi na la pa sa żer skie go T1 Lot ni ska Cho -

pi na w War sza wie,
● Bu do wa osie dla miesz ka nio we go Dom w Do li nie Trzech Sta wów

w Ka to wi cach.



W pow szech nej opi nii „Wy twa rza nie”,
to ta część gru py ener ge tycz nej, któ -
ra ge ne ru je ener gię elek trycz ną
i ciepl ną. Przez cen trum za rzą dza nia

gru py ener ge tycz nej by wa trak to wa ne ja ko
naj więk sze źró dło kosz tów, zwią za nych za -
rów no z ge ne ra cją jak i utrzy ma niem sta nu
tech nicz ne go. Zbyt rzad ko „Wy twa rza nie”
świa do mie trak tu je się ja ko źró dło wie dzy
i tech nicz nych kom pe ten cji, w ob sza rze utrzy -
ma nia. Naj czę ściej moż na spo tkać opi nię, że
przy szłość pol skiej ener ge ty ki za le ży, w naj -
więk szym stop niu, od licz by i tem pa bu do wy
no wych blo ków. To praw da, je śli ma się
na my śli ener ge ty kę w Pol sce, to po gląd nie
ma ją cy wie le z nią wspól ne go gdy ma się
na uwa dze pol ską ener ge ty kę, któ ra bę dzie
za słu gi wa ła na ten sta tus wte dy gdy wie dza
i kom pe ten cje pol skich spe cja li stów bę dą wy -
kra cza ły po nad umie jęt no ści zwy kłej ob słu gi
urzą dzeń i bę dą po rów ny wal ne z ty mi, któ ry -
mi dys po nu ją ser wi sy fa brycz ne do staw ców
oraz firm z ni mi po wią za nych.

Wa ru nek ten uda je się jesz cze speł niać na blo kach dłu go ek splo -
ato wa nych, na nie licz nych blo kach no wych wy glą da to znacz nie
go rzej.

Co sta no wi wie dzę?
Wie dza to znacz nie wię cej niż su ma za pi sa nych in for ma cji. To

tak prze two rzo na ich po stać, któ ra po zwa la ro zu mieć sens i pro -
gno zo wać skut ki po dej mo wa nych czyn no ści. Naj więk szą war tość
po sia da wie dza uzu peł nio na prak tycz nym do świad cze niem. Wie -
dza w za kre sie ma in te nan ce’u po wsta je ja ko re zul tat prze twa rza -
nia in for ma cji z:
• ba dań dia gno stycz nych,
• re mon tów,
• kon tro li eks plo ata cji (ana li zy wa run -

ków pra cy),
• ana li zy awa ryj no ści.
In for ma cje j. w. po win ny być prze twa rza ne

syn chro nicz nie w try bie on -li ne; kie dyś od by -
wa ło się to wy łącz nie w gło wach ob słu gi z dłu -
gim sta żem pra cy, ak tu al nie moż na się wspie -
rać sys te ma mi in for ma tycz ny mi, je śli są to pro -
gra my in ży nier skie, w któ rych za im ple men to -
wa no od po wied nie al go ryt my i pro ce du ry.

Gdzie by ła kie dyś wie dza,
a gdzie jest te raz?

Przed re or ga ni za cją ener ge ty ki w 1990 ro ku
wie dza i kom pe ten cje tech nicz ne – w za kre sie
ma in te nan ce’u – znaj do wa ły się przede
wszyst kim w elek trow niach, w mniej szym

stop niu u pol skich do staw ców urzą dzeń (tur -
bin, ko tłów, ge ne ra to rów) oraz w biu rach pro -
jek to wych i in sty tu tach bran żo wych. Chy ba
je dy ne, li czą ce się cen trum in te lek tu al ne (dia -
gno sty ka, re mon ty, che mia ener ge tycz na)
funk cjo no wa ło dłuż szy czas w Po łu dnio wym
Okrę gu Ener ge tycz nym. Po roz wią za niu okrę -
gów ener ge tycz nych wie dza w za kre sie utrzy -
ma nia po zo sta ła w sa mo dziel nych elek trow -
niach. W tych, nie ty po wych dla jej kre owa nia
wa run kach ule ga ła stop nio we mu ogra ni cza niu
do ma jąt ku pro duk cyj ne go po szcze gól nych
elek trow ni, a w nich by ła co raz bar dziej per so -
na li zo wa na i re je stro wa na w „gło wach i biur -
kach” po szcze gól nych spe cja li stów. Po ko lej -
nej re or ga ni za cji ener ge ty ki, któ ra roz po czę ła
się po nad 10 lat te mu, gdy roz po czę ło się po -
wsta wa nie grup ener ge tycz nych (pol skich i za -
gra nicz nych), kom pe ten cje tech nicz ne po zo -
sta ły na dal w elek trow niach, a scen tra li zo wa -
ne za rzą dza nie utrzy ma niem to cią gle work in
pro gres, któ re mu to wa rzy szy na tu ral ny, wy -

wo ła ny zmia ną po ko leń pro ces od cho dze nia z pra cy za wo do wej
spe cja li stów o naj wyż szych kom pe ten cjach tech nicz nych.

Jak bu do wać wie dzę kor po ra cyj ną?
Stwo rze nie z praw dzi we go zda rze nia cen trów in te lek tu al nych

w gru pach energetycznych to jed no z wiel kich wy zwań pol skiej
ener ge ty ki. Moż li we, że naj waż niej sze, o ty le prost sze od bu do wa -
nia no wych źró deł, że, nie re gu lo wa ne przez pra wo Unii Eu ro pej -
skiej. W tym przed się wzię ciu pra wie wszyst ko jest bar dzo trud ne,
na wet po ję cie „wie dza kor po ra cyj na” nie jest wy star cza ją co pre cy -
zyj nie zde fi nio wa ne. Rze czy wi ste, scen tra li zo wa nie za rzą dza nia
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Jerzy Trzeszczyński
Pro Novum

Wytwarzanie
jako źródło wiedzy

Rys. 2. Schemat procesu bezobsługowego przetwarzania wyników badań, tworzenia statystyk uszkodzeń oraz
udostępniania wiedzy i doświadczeń eksploatacyjnych

Rys. 1. Pro jekt stan dar dów tech nicz nych
prze dłu ża nia eks plo ata cji blo ków 200 MW

dokończenie na str. 30



Nasza fi rma DRUT-PLAST, istnieje od 1990 roku. Sprzedajemy kable do wielu gałęzi gospodarki,
łącząc dobre tradycje przemysłu kablowego w Polsce. Oferowane przez nas usługi są wynikiem ponad 
dwudziestoletniego doświadczenia oraz nieustannego poszukiwania nowych rozwiązań technicznych 
wykorzystujących najnowsze technologie. Zaangażowani jesteśmy w  innowacyjne projekty
i rozwiązania techniczne, aspirując do czołówki producentów europejskich pod względem
nowoczesnych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych. Systematycznie uczestniczymy
w sympozjach, targach oraz misjach branżowych, takich jak: Kabel, Emtech, Inno Trans, Energetab, 
Trako, Poleko. 

Dzisiejsza pozycja fi rmy, to wynik dynamicznego rozwoju dzięki konsekwentnie realizowanym
projektom inwestycyjnym. W 2005 roku oddaliśmy do eksploatacji zakład w Mirosławcu,
specjalizujący się w produkcji kabli elektroenergetycznych niskich i średnich napięć. 

Zgodnie z przyjętą misją fi rmy, dążąc do osiągnięcia wyższych standardów, zapewniamy swoim
odbiorcom produkty dobrej jakości, w konkurencyjnej cenie i terminowej realizacji.
Działamy pro-rozwojowo przewidując potrzeby klienta, co w konfrontacjach handlowych polepsza 
znaczenie  naszej fi rmy i kreuje pozycję rynkową. 

Drut-Plast Fabryka Kabli i Przewodów Sp. z o.o.
ul. Pożarna 17, 78-600 Wałcz
tel. +48 67 258 97 77
fax +48 67 258 95 77
handel@drutplast.com.pl

Drut-Plast Fabryka Kabli i Przewodów Sp. z o.o.
Zakład nr 2
ul. Parkowa 23, 78-650 Mirosławiec
handel@drutplast.com.pl

Drut-Plast Biuro Handlowe Sp. z o.o.
ul. Modelarska 18, 40-142 Katowice
tel. +48 32 730 27 27, 32 730 30 01
fax +48 32 730 28 44

Drut-Plast Cables Sp. z o.o.
ul. Gen. T. Kutrzeby 16G/137
61-719 Poznań
tel./fax +48 61 847 37 35
dpc@drutplast.com.pl

www.drutplast.com.pl



utrzy ma niem sta nu tech nicz ne go urzą dzeń ener ge tycz nych wią że
się z kre owa niem wie dzy dotyczącej ich bie żą ce go sta nu tech nicz -
ne go, co wy ma ga:
• se lek cji in for ma cji wg jed ne go – dla wszyst kich elek trow ni

w gru pie – stan dar du,
• od po wied nich al go ryt mów ich prze twa rza nia,
• spo so bu udo stęp nia nia wie dzy,
• pro ce dur rze czy wi stej jej apli ka cji w prak ty ce utrzy ma -

nio wej.
Ak tu al nie w elek trow niach pol skich pra cu ją urzą dze nia o bar dzo

róż nej kon struk cji, zróż ni co wa nym cza sie eks plo ata cji oraz róż nej
kul tu rze ich eks plo ata cji i utrzy ma nia. Naj pro ściej wy dzie lić moż -
na dwie gru py blo ków ener ge tycz nych:
• dłu go ek splo ato wa ne blo ki 200 MW i 360 MW, któ rych czas

pra cy za mie rza się prze dłu żyć o ok. 15 lat,
• nie licz ne no we blo ki ener ge tycz ne, wśród któ rych... nie ma

dwóch ta kich sa mych!
Wie dza kor po ra cyj na po win na więc wspie rać co raz młod szą

i mniej do świad czo ną ka drę, eks plo atu ją cą co raz star sze jed nost ki
oraz blo ki o in dy wi du la nej kon struk cji, wy po sa żo ne w wie le pro -
to ty po wych roz wią zań. Czy w ta kich wa run kach moż na od nieść
suk ces? Trze ba pod jąć pró bę. W nie któ rych dzie dzi nach (blo ki
dłu go ek splo ato wa ne) spra wa nie tyl ko nie jest z gó ry prze gra na,
ale wy da je się na wet bli ska po myśl ne go roz wią za nia.

Wie dza kor po ra cyj na użyt kow ni ków
blo ków 200 MW

W pol skim sek to rze elek tro ener ge tycz nym pra cu je ak tu al nie po -
nad 40 blo ków 200 MW. Za kła da się, że w per spek ty wie ok. 10 lat
bę dą sta no wić znacz ną część kra jo we go sys te mu elek tro ener ge -
tycz ne go. Nie któ re z nich za mie rza się eks plo ato wać jesz cze przez
ok. 15 lat. Blo ki te speł niać bę dą zna ne i uwa ża ne po wszech nie
za tech nicz nie roz sąd ne wy ma ga nia eko lo gicz ne. Pro No vum we
współ pra cy z To wa rzy stwem Go spo dar czym Pol skie Elek trow nie,
in te gru jąc współ pra cę wszyst kich grup ener ge tycz nych dzia ła ją -
cych w Pol sce, opra co wa ło dla tych blo ków wszyst ko to co po trze -
ba aby za pew nić kre owa nie wie dzy kor po ra cyj nej:
• na pod sta wie jed no li tych stan dar dów [1], rys. 1,
• w spo sób po zwa la ją cy na mak sy mal ne zauto ma ty zo wa nie

trans fe ru in for ma cji, ich prze twa rza nie oraz udo stęp nia -
nie okre so wych ra por tów, rys. 2,

• wy ko nu jąc ana li zy awa ryj no ści w try bie on -li ne, rys. 2,
• wy mie nia jąc wie dzę i do świad cze nia za po śred nic twem

por ta lu in ter ne to we go, rys. 2.
Po dej ście za sto so wa ne dla blo ków 200 MW mo że być roz pa try -

wa ne ja ko ro dzaj ogól niej sze go stan dar du, któ ry po od po wied nim
do sto so wa niu mógł by być za adop to wa ny dla blo ków 360 MW
i blo ków no wych.

Je śli jed nym z naj waż niej szych ele men tów stra te gii dla „Wy -
twa rza nia” jest cią gła, ra cjo nal na opty ma li za cja kosz tów utrzy ma -
nia to, tyl ko dys po nu jąc peł ną i ak tu al ną wie dzą oraz wy so ki mi
kom pe ten cja mi tech nicz ny mi, moż na to osią gnąć. Wy da je się tak -
że, że bez ak tu al nej i kom plek so wej wie dzy z ob sza ru utrzy ma nia
sta nu tech nicz ne go urzą dzeń nie moż na w peł ni re ali zo wać po li ty -
ki ener ge tycz nej pań stwa oraz za pew nić bez pie czeń stwa ener ge -
tycz ne go, przy moż li wie naj mniej szych na kła dach.

Li te ra tu ra 
[1] PN/20.2900/2013 & PN/30.2910/2013: Wy tycz ne prze dłu ża nia

eks plo ata cji czę ści ciepl no -me cha nicz nych blo ków 200 MW.
Ka to wi ce. Ma rzec 2013

[2] J. Trzesz czyń ski, R. Sta nek: Ana li za awa ryj no ści ele men tów
kry tycz nych blo ków 200 MW ja ko waż ny ele ment me to dy ki
pro gno zo wa nia trwa ło ści. Ener ge ty ka nr 6/2013.

WIEDZA W ENERGETYCE

dokończenie ze str. 28
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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. 18 Szkolenie – Zmiany w Prawie zamówień Warszawa Hotel Polonia IGEiOŚ
września publicznych w energetyce

2. 17–19 Targi Energetab Bielsko-Biała IGEiOŚ i ZIAD
września

3. 7–10 Targi Poleko w Poznaniu Poznań IGEiOŚ, MTP
październik

4. październik Plany inwestycyjne i rozwojowe Spółki Bielsko-Biała IGEiOŚ, 
Tauron Wytwarzanie S.A. Tauron Wytwarzanie S.A.

5. 22–23 Budowa bloku w Elektrowni Kozienice Kozienice IGEiOŚ, Hitachi
października

6. 29 października Efektywność energetyczna Warszawa IGEiOŚ 

7. październik – Szkolenie „Energetyka – podstawy wiedzy” Gliwice IGEiOŚ,
– luty 2014 Politechnika Śląska

8. październik – Szkolenie „Podstawy wiedzy prawniczej Warszawa IGEiOŚ
– listopad w energetyce”

9. listopad Seminarium dla dyspozytorów mocy Bielsko Biała IGEiOŚ 

10. 21–22 Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec Sulechów IGEiOŚ, LTnREE, E.On
listopada

11. 12 grudnia Spotkanie integracyjne wigilijno-noworoczne Warszawa – Hotel Marriott IGEiOŚ

Na te go rocz ne Mię dzy na ro do we Ener ge tycz ne Tar gi Biel skie
ENER GE TAB 2013 za pra sza my w dniach od 17 do 19 wrze śnia,
w godz. od 9: 00 do 17: 00, co dzien nie – tak że w czwar tek.

Z przy jem no ścią in for mu je my, iż zgło si ło się po nad 700 wy -
staw ców z 18 kra jów Eu ro py i Azji, za koń czy li śmy już przyj mo -
wa nie zgło szeń od wy staw ców.

Pre zen to wa ne pod czas tar gów pro duk ty oraz przy go to wy wa ne
kon fe ren cje, sym po zja, pre zen ta cje po win ny za do wo lić sze ro ką
rze szę zwie dza ją cych, któ rzy od wie lu lat bar dzo licz nie od wie -
dza ją na sze tar gi. 

Wśród wy staw ców znaj du je my za rów no do brze zna ne mię dzy -
na ro do we kor po ra cje do star cza ją ce peł ny wa chlarz pro duk tów
na glo bal ne ryn ki, jak też więk szość li czą cych się kra jo wych do -
staw ców naj bar dziej za awan so wa nych tech no lo gicz nie ma szyn,
urzą dzeń i apa ra tów, słu żą cych nie za wod ne mu wy twa rza niu i do -
star cza niu ener gii elek trycz nej. 

Bę dzie my mie li oka zję za pre zen to wać też wie le no wych firm
kra jo wych i za gra nicz nych, chcą cych za de mon stro wać na tar -
gach naj now sze roz wią za nia, szcze gól nie zwią za ne z za sto so wa -
niem od na wial nych źró deł ener gii czy pod nie sie niem efek tyw no -
ści ener ge tycz nej wy twa rza nia, bądź użyt ko wa nia ener gii, w tym
na przy kład do ce lów oświe tle nia dróg, obiek tów prze my sło -
wych, itp.

Emo cji za pew ne nie za brak nie też pod czas ogła sza nia re zul ta -
tów pre sti żo we go kon kur su tar go we go, do któ re go wy staw cy
zgło si li swo je naj now sze i naj bar dziej in no wa cyj ne pro duk ty. 

Ge ne ral nym Part ne rem tar gów jest po now nie TAU RON Pol ska
Ener gia.

17 - 19 wrzeœnia/September 2013

ENERGETAB 
26. MIÊDZYNARODOWE 

ENERGETYCZNE TARGI BIELSKIE
26. MIÊDZYNARODOWE 

ENERGETYCZNE TARGI BIELSKIE

BIELSKO-BIA£A INTERNATIONAL POWER INDUSTRY FAIR

ENERGETAB 2013



W dniu 12 czerw ca 2013 r., w War sza wie, w sa li „Wi la nów”
Ho te lu Ra dis son Blu So bie ski od by ło się XXI Wal 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. W Zgro ma -

dze niu wzię ło udział 55 upeł no moc nio nych przed sta wi cie li firm
człon kow skich na le żą cych do Izby oraz za pro sze ni go ście. Wśród
za pro szo nych go ści obec ni by li m.in. Ma rek Kłocz ko – Se kre tarz
Ge ne ral ny KIG, prof. Ja nusz Le wan dow ski – prze wod ni czą cy
Ra dy Pro gra mo wej „Prze glą du Ener ge tycz ne go”, Mi ro sław Du da
– do rad ca ARE i Ry szard  Ga jew ski – Pre zes Pol skiej Izby 
Bio ma sy.

O godz. 13.15, tj. w II ter mi nie ob rad, pre zes Zbi gniew Bic ki ser -
decz nie po wi tał człon ków Izby i za pro szo nych go ści ży cząc owoc -
nych ob rad. Prze pro sił ze bra nych za nie obec ność Pre ze sa Da riu sza
Lu be ry, któ re mu nie po zwo li ły przy je chać waż ne obo wiąz ki służ -
bo we. Ze bra ni w try bie gło so wa nia jaw ne go jed no gło śnie uchwa li -
li przy ję cie po rząd ku ob rad XXI Wal ne go Zgro ma dze nia.

Pre zes Zbi gniew Bic ki za pro po no wał na prze wod ni czą ce go
Wal ne go Zgro ma dze nia An drze ja Pa try ce go – pre ze sa za rzą du
Ener go pro jekt -War sza wa S.A. Pro po zy cja zo sta ła przy ję ta więk -
szo ścią gło sów – tyl ko 1 oso ba wstrzy ma ła się od gło su. 

Prze wod ni czą cy Pa try cy  za pro po no wał na człon ków pre zy dium
ob rad Sta ni sła wa Okra sę oraz Je rze go Trzesz czyń skie go. Pro po -
zy cja zo sta ła przy ję ta więk szo ścią gło sów – tyl ko 1 oso ba wstrzy -
ma ła się od gło su. Prze wod ni czą cy ob rad za pro po no wał wy bór ko -
mi sji: Man da to wo -Wy bor czej, Skru ta cyj nej oraz Uchwał i Wnio -
sków.

Wszyst kie ko mi sje ukon sty tu owa ły się. Prze wod ni czą cy Ko -
mi sji Man da to wo -Wy bor czej Ma riusz Ba tu ra przed sta wił spra -
woz da nie Ko mi sji. Ko mi sja stwier dzi ła, że na 110 za re je stro wa -
nych człon ków Izby obec nych jest 55 osób, co sta no wi 50%
upraw nio nych do gło so wa nia. Wal ne Zgro ma dze nie zo sta ło zwo -
ła ne zgod nie ze sta tu tem Izby. XXI Wal ne Zgro ma dze nie Wy bor -
cze IGE iOŚ roz po czę ło swo je ob ra dy w II ter mi nie i jest peł no -
praw ne do po dej mo wa nia uchwał i prze pro wa dze nia Wal ne go
Zgro ma dze nia. 

Wi ce pre zes ustę pu ją ce go Za rzą du Zbi gniew  Bic ki przed sta wił
ze bra nym w skró cie spra woz da nie Za rzą du z dzia łal no ści w 2012 r.
Ze spra woz da niem tym i ma te ria ła mi do ty czą cym Wal ne go Zgro -
ma dze nia wszy scy ze bra ni mo gli się za po znać po nie waż zo sta ło
ono do wszyst kich wy sła ne. 

W każ dym ro ku w ener ge ty ce coś się dzie je i jest to tłem do te -
go czym się zaj mu je my. Mi nio ny rok od no to wał znacz ne zmia ny

na ryn ku ener gii elek trycz nej, zwłasz cza w za kre sie cen na ryn ku
hur to wym. Ma to kon se kwen cje w po dej mo wa niu de cy zji do ty czą -
cych in we sty cji w ener ge ty ce. Istot ną spra wą jest za po wia da na no -
we li za cja usta wy Pra wo ener ge tycz ne: mó wi się „czwór pak” czy
„trój pak ener ge tycz ny” i cią gle go nie ma my. Sa ma za po wiedź
zmia ny te go pra wa po wo du je pew ne wy ha mo wa nie dzia łal no ści
i da le ko idą cą ostroż ność. W su mie brak tej no we li za cji prze kła da
się na efek tyw ność biz ne so wą firm i to jest wła śnie to tło, w któ -
rym przy szło nam funk cjo no wać. Na dal je ste śmy w tym sa mym
miej scu. Pre mier Pie cho ciń ski obie cał, że do koń ca mar ca usta wa
wyj dzie z rzą du do Sej mu, ale tak się nie sta ło i nie ma gwa ran cji,
że bę dzie my mie li tę no we li za cję do koń ca ro ku.

Pod ko niec 2012 r. Izba li czy ła 113 człon ków. Przy by ło 3 fir my.
Przy ję tych zo sta ło w skład Izby 11 firm, a 8  firm prze sta ło być
człon ka mi Izby w wy ni ku re zy gna cji bądź skre śle nia przez Za rząd
Izby z po wo du trud no ści fi nan so wych skut ku ją cych nie pła ce niem
skła dek człon kow skich. Jed nym z po wo dów zmniej sze nia licz by
człon ków Izby jest tak że kon so li da cja. Z punk tu wi dze nia or ga ni -
za cji jest to sła bość bo zmniej sza wpły wy Izby. Wśród no wo przy -
ję tych jest kil ka sza cow nych i zna czą cych firm. W cią gu mi nio ne -
go ro ku nie zmie nił się skład za rzą du i in nych władz jak rów nież
Biu ra Izby.

Pre zes po ru szył pro ble ma ty kę Pa kie tu Kli ma tycz no -Ener ge -
tycz ne go. Izba jest tu ak tyw na we współ pra cy z in ny mi izba mi i to -
wa rzy stwa mi. Do ty czy to zwłasz cza roz wią zań praw nych. Ma my
swo je go przed sta wi cie la w Ko mi te cie ds. Pa kie tu Kli ma tycz no -
-Ener ge tycz ne go przy Kra jo wej Izbie Go spo dar czej. Jest nim Her -
bert Ga bryś. Udzie la my sze ro kie go wspar cia dla in we sty cji w ob -
sza rze ener ge ty ki kon wen cjo nal nej, od na wial nej i dla bu do wy
elek trow ni ją dro wych w Pol sce. W ubie głym ro ku od by ły się 3 po -
sie dze nia Za rzą du. W ubie głym ro ku ob cho dzi li śmy m.in. ju bi le -
usz XX -le cia Izby, przy go to wa li śmy ak tu ali za cję sta tu tu Izby.

Izba pro wa dzi ła ak tyw ną dzia łal ność w za kre sie or ga ni za cji
kon fe ren cji i szko leń. Prze pływ in for ma cji to je den z za sad ni czych
ele men tów na szej dzia łal no ści. W ro ku ubie głym Izba zor ga ni zo -
wa ła lub by łą współ or ga ni za to rem ośmiu kon fe ren cji, spo tkań
i szko leń. Od by ły się III Mi strzo stwa Pol ski w pił ce noż nej bran ży
ener ge tycz nej o pu char Pre ze sa Izby. Tra dy cją sta ły się spo tka nia
in te gra cyj ne, któ re cie szą się du żym za in te re so wa niem
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XXI Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo-Wyborcze IGEiOŚ
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By li śmy współ or ga ni za to rem i uczest ni kiem ta kich im prez
bran żo wych jak: Enex w Kiel cach, Expo po wer i Po le ko w Po zna -
niu oraz Ener ge tab w Biel sku -Bia łej. We szły już one do sta łe go ka -
len da rza im prez.

Izba kon ty nu owa ła dzia łal ność wy daw ni czą po przez „Prze gląd
Ener ge tycz ny”, któ ry pro mu je człon ków Izby i ich ofer ty, a tak że
po ru sza naj waż niej sze spra wy dzie ją ce się w sek to rze ener ge ty ki.
Cie szy się nie zmien nie du żym uzna niem. Od lat sam się utrzy mu -
je co do wo dzi, że jest na nie go za po trze bo wa nie. Pu bli ku je my wy -
po wie dzi człon ków rzą du, któ rzy wy po wia da ją się na te ma ty bran -
ży co jest w pew nym stop niu zo bo wią zu ją ce. Na ła mach „PE” ma -
ją miej sce rów nież dys ku sje re dak cyj ne. W paź dzier ni ku uka za ła
się mo no gra fia po świę co na ju bi le uszo wi XX -le cia Izby. Ma my ak -
tyw ną stro nę in ter ne to wą, gdzie uka zu ją się in for ma cje o naj waż -
niej szych wy da rze niach w bran ży.

Na stęp nie pre zes Bic ki krót ko przed sta wił kie run ki dzia ła nia
Izby w 2013 r. Na koń cu swo je go wy stą pie nia pre zes po dzię ko wał
wszyst kim za wspar cie w 2012 r.

Dy rek tor Ge ne ral ny Izby Sła wo mir Kry stek przed sta wił spra -
woz da nie fi nan so we Izby. Sy tu acja fi nan so wa Izby jest do bra cho -
ciaż oczy wi ście mo gła by być lep sza. Przy cho dy wy no szą
1.639.370,21 zł a zysk net to 18.295,03. Ge ne ral nie rzecz bio rąc
moż na po wie dzieć, że po 20 la tach ist nie nia Izby Biu ro utrzy mu je
się ze sprze da nych usług i to wa rów. Kosz ty sprze da nych usług
w kosz tach dzia łal no ści sta no wią ok. 64%. Co praw da zysk net to jest
nie wiel ki, ale uda ło się uzbie rać 1.200 tys. zł środ ków ob ro to wych
na róż nych fun du szach. Przy ta kich środ kach Izba jest w sta nie dzia -
łać nor mal nie. Obec nie wszyst kie środ ki sta ra my się lo ko wać bez -
piecz nie. Ak ty wa trwa łe nie sta no wią pro ble mu bo to są głów nie
kom pu te ry i wy po sa że nie. W sy tu acji gdy zmniej szy ły się przy cho -
dy to zmniej szy ły się tak że i kosz ty, dzię ki te mu jest osią gnię ty zysk.
Izba uczest ni czy w lob bin gu na rzecz swo ich człon ków.

Na za koń cze nie dyr. Kry stek po in for mo wał ze bra nych, że Izba
uczest ni czy w pro ce sach re gu la cyj nych re ali zo wa nych przez rząd
co przy no si fir mom mi lio no we zy ski. Za chę cał ze bra nych
do współ pra cy z Izbą bo ma my si łę prze bi cia w Sej mie jak i w re -
sor tach: go spo dar ki, skar bu pań stwa i śro do wi ska. Za pew nił, że
tak jak to mia ło miej sce w cią gu ostat nich 20 lat Izba na dal bę dzie
speł nia ła swo ją ro lę. Pod kre ślił ro lę na szej or ga ni za cji w two rze -
niu re la cji mię dzy fir ma mi, któ re bu du ją i re mon tu ją w ener ge ty ce
a in we sto ra mi.

Ma rian Bo sow ski – prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej
przed sta wił ze bra nym sta no wi sko i wnio ski Ko mi sji w spra wie
oce ny dzia łal no ści Za rzą du IGE iOŚ w 2012 r. Ko mi sja Re wi zyj -
na po po sie dze niu w dniu 22 kwiet nia br. za po zna ła się i prze ana -
li zo wa ła na stę pu ją ce do ku men ty: spra woz da nie fi nan so we
za rok 2012, wy ko na nie pre li mi na rza za rok 2012, opi nię nie za leż -
ne go bie głe go re wi den ta wraz z ra por tem fir my KTB. Ko mi sja Re -
wi zyj na prze pro wa dzi ła roz mo wy wy ja śnia ją ce z przed sta wi cie la -
mi Biu ra Izby, z An drze jem Kra jew skim – bie głym re wi den tem
z fir my KTB oraz za po zna ła się z peł nym tek stem opi nii wraz z ra -
por tem z prze bie gu ba da nia spra woz da nia fi nan so we go IGE iOŚ
na dzień 31 grud nia 2012 r., wy ko na nym przez fir mę KTB. Ko mi -
sja Re wi zyj na w wy ni ku ana li zy otrzy ma nych do ku men tów, prze -
pro wa dzo nych roz mów i dys ku sji nad ni mi po zy tyw nie oce ni ła
dzia łal ność Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska
w ro ku 2012, a w szcze gól no ści:
• współ pra cę z Sej mem, Mi ni ster stwem Go spo dar ki, Mi ni ster -

stwem Śro do wi ska i Mi ni ster stwem Skar bu Pań stwa w re ali -
za cji pro gra mów i roz wią zy wa niu bie żą cych pro ble mów
ener ge ty ki,

• wspie ra nie wie dzą i do świad cze niem dzia ła nia zmie rza ją ce
do two rze nia ko rzyst nych wa run ków roz wo ju dla pol skiej
elek tro ener ge ty ki,

• ini cja ty wy współ pra cy z przed sta wi cie la mi ener ge ty ki od na -
wial nej Nie miec, Szwe cji i Wiel kiej Bry ta nii,

• współ pra cę z Mi ni ster stwem Skar bu Pań stwa w po wo ła niu
spół ki Pol skie In we sty cje Roz wo jo we S.A.
Ko mi sja Re wi zyj na wy so ko oce nia spraw ną i pro fe sjo nal ną or -

ga ni za cję ob cho dów Ju bi le uszu XX -le cia ist nie nia Izby.
Spra woz da nie fi nan so we za rok 2012 wy ka zu je zysk w kwo -

cie 18.295,03 zł. Ko mi sja Re wi zyj na wnio sku je do Wal ne go Zgro -
ma dze nia o za twier dze nie spra woz da nia fi nan so we go za 2012 r.,
prze nie sie nie wy ni ku fi nan so we go za 2012 r. na fun dusz sta tu to wy
Izby po przez pod ję cie przez Wal ne Zgro ma dze nie sto sow nej
uchwa ły. Ko mi sja sta wia wnio sek do Wal ne go Zgro ma dze nia
o udzie le nie skwi to wa nia Za rzą do wi Izby Go spo dar czej Ener ge ty -
ki i Ochro ny Śro do wi ska.

An drzej Pa try cy przed sta wił spra woz da nie z dzia łal no ści Są du
Ko le żeń skie go w 2012 r. Ze spra woz da nia wy ni ka, że w ro ku ubie -
głym nie wpły nę ła żad na spra wa wy ma ga ją ca in ter wen cji i Sąd
Ko le żeń ski nie mu siał się zbie rać. Ze bra ni uczci li chwi lą ci szy
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Nowe władze Izby
Prezes Zarządu:

Lubera Dariusz – Tauron Polska Energia S.A.

Wiceprezesi: 
Babiuch Marian – Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. 
Bicki Zbigniew – EM&CA S.A. 
Różacki Wiesław Mariusz – Hitachi Power Europe 

Sekretarz:
Nizioł Artur – Uniserv S.A

Członkowie Zarządu: 
Antończyk Jan – Energoprojekt Katowice S.A. 
Doucerain Thierry – EDF Polska S.A. 
Kapluk Ryszard – Bilfinger Infrastructure S.A. 
Kowalik Mirosław – Alstom Power Sp. z o.o. 
Lipski Edward – Elektromontaż Gdańsk S.A. 
Ozdoba Jerzy – Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o. 
Smolik Adam – Energopomiar Sp z. o o. 
Szymanek Piotr – PGE S.A. 
Tokarski Stanisław – Tauron Wytwarzanie S.A. 
Wojciechowski Leon – Centrum Technologii Proekologicznych

Komisja Rewizyjna:
Bosowski Marian – Alstom Power Sp. z o.o.– przewodniczący 
Ślesińska Halina – Inexim Sp. z o.o. – wiceprzewodniczący
Bawiec Bogdan – ŚFUP Servis Sp. z.o.o. – członek
Piosik Stefan – Gotech Sp. z o.o. – członek

Sąd Koleżeński:
Patrycy Andrzej – Energoprojekt Warszawa S.A. – przewodniczący 
Okrasa Stanisław – ARE S.A. – sekretarz 
Trzeszczyński Jerzy – Pro Novum Sp.z o.o. – członek



zmar łe go w kwiet niu br. człon ka Są du Ko le żeń skie go An drze ja
Pi ła to wi cza.

Ma rian Ba biuch – wi ce pre zes Za rzą du Izby za pre zen to wał ze -
bra nym 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. Oba w/w pro jek ty zo sta ły udo stęp nio -
ne człon kom Izby. Rok te mu grun tow nie zmie nił się sta tut Izby
i za szła po trze ba do sto so wa nia do nie go re gu la mi nu Za rzą du, re -
gu la mi nu Wal ne go Zgro ma dze nia i ob rad. 28 kwiet nia br. Za rząd
w Ka to wi cach po wo łał ze spół w skła dzie: Ma rian Ba biuch, Zbi -
gniew Bic ki i Ar tur Ni zioł do opra co wa nia obu tych pro jek tów.
Ostat ni re gu la min Za rzą du był uchwa lo ny 20 lat te mu. Zgod nie ze
sta tu tem re gu la min ten wy ma ga za twier dze nia przez Wal ne Zgro -
ma dze nie i o to dziś wnio sku ję  jak rów nież o uchwa le nie re gu la -
mi nu ob rad Wal ne go Zgro ma dze nia.

Od by ło się gło so wa nie w try bie jaw nym w spra wie udzie le nia
ab so lu to rium za rok 2012 ustę pu ją cym wła dzom Izby – Za rzą do -
wi, Ko mi sji Re wi zyj nej i Są do wi Ko le żeń skie mu. Ab so lu to rium
zo sta ło udzie lo ne jed no gło śnie.

Na stęp nie za czę ły się wy bo ry człon ków Za rzą du, Ko mi sji Re wi -
zyj nej i Są du Ko le żeń skie go.

An drzej Kul pa od czy tał ze bra nym pro to kół Ko mi sji Skru ta cyj -
nej z wy bo rów władz IGE iOŚ. W wy bo rach na Pre ze sa Za rzą -
du w taj nym gło so wa niu wzię ło udział 55 osób: 52 gło sy by ły
za wy bo rem Da riu sza Lu be ry na Pre ze sa IGE iŚ, 1 oso ba by ła prze -
ciw, a 2 gło sy by ły nie waż ne. W wy bo rach na człon ków Za rzą du
w gło so wa niu taj nym wzię ło udział 55 osób – od da no 2 gło sy nie -
waż ne.

Ma rian Ba biuch za pro po no wał ze bra nym wy sła nie pi sma
do pre mie ra Tu ska w spra wie bra ku nie zbęd ne go pra wa i bra ku in -
we sty cji w ener ge ty ce. Ta ki głos Izby miał by swo ją si łę. Wal ne
Zgro ma dze nie zo bo wią zu je ni niej szym Za rząd do opra co wa nia
i wy sła nia ta kie go pi sma.

Prze wod ni czą cy ob rad ogło sił za koń cze nie ob rad i za pro sił
wszyst kich na spo tka nie in te gra cyj ne, któ re od by ło się w re stau ra -
cji „Ma ry sień ka” Ho te lu Ra dis son Blu So bie ski.
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4 i 5 czerw ca w Ha li Tar gów w Kra ko wie przed sta wi cie le firm z bran -
ży cie płow ni czej mie li oka zję spo tkać się w swo im gro nie w ra mach je -
dy nych w Pol sce Tar gów Tech nik Ko tło wych, Pro ce sów Ciepl nych
i Wo dy Prze my sło wej WA TER&HE AT or ga ni zo wa nych po raz drugi
przez fir mę easy Fa irs®. Tar gi od by ły się pod pa tro na tem mię dzy in ny -
mi: Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska.

Nie wąt pli wym atu tem tar gów by ły cie szą ce się du żym za in te re so -
wa niem wy da rze nia to wa rzy szą ce w po sta ci bez płat nych se mi na riów
le arn ShopsTM oraz II Kra jo we go Se mi na rium In ży nie rii Ciepl nej
i Wod nej pod ty tu łem „No we Tech no lo gie a Eks plo ata cja Urzą dzeń
w Prze my śle Opar tym na Pro ce sach Ter micz nych i Obie gu Wo dy”. 

Z ko lei uczest ni cy II Kra jo we go Se mi na rium In ży nie rii Ciepl nej
i Wod nej zor ga ni zo wa ne go przy współ pra cy fir my easy Fa irs® z ma ga -
zy nem „Pie ce Prze my sło we i Ko tły” mie li moż li wość za po zna nia się
mię dzy in ny mi z pro ble ma ty ką ter micz nej uty li za cji osa dów ście ko -
wych oraz ich wy ko rzy sta nia do pro duk cji ener gii elek trycz nej, ciepl -
nej oraz pa liw al ter na tyw nych. W ra mach II czę ści Se mi na rium,
uczest ni cy za po zna li się mię dzy in ny mi z moż li wo ścia mi speł nie nia
dy rek tyw emi syj nych UE, a tak że z pro ble ma ty ką spa la nia bio ma sy
w ko tłach ener ge tycz nych, spa la nia tle nu w ko tłach zin te gro wa nych
z wy chwy tem CO2, opty mal ne go ste ro wa nia pra cą ko tłów wę glo -
wych, wpły wem ja ko ści wo dy ko tło wej na eks plo ata cję oraz naj no wo -
cze śniej szy mi urzą dze nia mi dia gno stycz ny mi słu żą cy mi oce nie sta nu
tech nicz ne go ba te rii kok sow ni czej.

Du ża róż no rod ność te ma tów se mi na riów i pre zen ta cji oraz oka zja
do wy mia ny opi nii z eks per ta mi z pew no ścią po zwo li ły go ściom uzy -
skać peł ną, spe cja li stycz ną wie dzę. Już dzi siaj or ga ni za tor za pra sza
na ko lej ną bran żo wą im pre zę – tym ra zem są to Tar gi Utrzy ma nia
Ru chu, Pla no wa nia i Opty ma li za cji Pro duk cji MA IN TE NAN CE
oraz od by wa ją ce się rów no le gle Tar gi Ob rób ki, Ma ga zy no wa nia,
Trans por tu i Lo gi sty ki Ma te ria łów Syp kich i Ma so wych Sy Mas,
któ re już w dniach 2–3 paź dzier ni ka od bę dą się w Ha li Tar gów w Kra -
ko wie.

www.easy fa irs.com/pl

Targi Technik Kotłowych,
Procesów Cieplnych
i Wody Przemysłowej

WATER&HEAT
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DO ROCZ NA KON FE REN CJA
RE GU LA TO RÓW ENER GII

Te ma tem te go rocz nej kon fe ren cji po świę co nej od bior com ener -
gii, or ga ni zo wa nej przez Ra dę Eu ro pej skich Re gu la to rów Ener gii
(CE ER), by ły po stę py we wdra ża niu za sad do ty czą cych od bior -
ców, wy ni ka ją cych z uzgod nień za in te re so wa nych stron. Za sa dy
zo sta ły sfor mu ło wa ne ja ko: nie za wod ność do staw, do stęp ność
ener gii, przy stęp ność in for ma cji oraz ochro na i wzmoc nie nie zna -
cze nia od bior ców.

Do sta wy ener gii po zo sta ją zło żo ną kwe stią, po nie waż nie mo gą
być wy stan da ry zo wa ne z po wo du róż nych po trzeb i pre fe ren cji
od bior ców. Do dat ko wo od bior cy nie za wsze za cho wu ją się ra cjo -
nal nie, co spra wia, że do sto so wa nie ofer ty ryn ko wej w spo sób sa -
tys fak cjo nu ją cy sta je się wy jąt ko wo trud ne. Uczest ni cy Kon fe -
ren cji de ba to wa li nad ak tu al ny mi obec nie py ta nia mi: Co moż na
zro bić, aby ogra ni czyć wzrost de ta licz nych cen ener gii? Jak
wzmoc nić zna cze nie od bior ców? Jak zwięk szyć za ufa nie od bior -
ców do ryn ku? 

Przed sta wi cie le prze my słu pod kre śla li, że klu czo we jest za an ga -
żo wa nie od bior ców w funk cjo no wa nie ryn ku. Po wszech nie wy ra -
ża no opi nię, iż do brze funk cjo nu ją cy ry nek jest naj lep szym spo so -
bem na do star cza nie nie za wod nych, zro zu mia łych i do stęp nych
ce no wo pro duk tów. Wska zy wa no przy tym, że roz wój ryn ku po -
stę pu je zbyt wol no. Po trzeb ne jest cią głe do sko na le nie prak tyk
han dlo wych przez prze mysł, sku tecz niej sze eg ze kwo wa nie pra wa
i po pra wa ak tów nor ma tyw nych przez re gu la to rów, a tak że bu do -
wa nie wie dzy o za gad nie niach zwią za nych z ener gią przez or ga ni -
za cje kon su menc kie.

Źró dło – Eu re lec tric, Da ily News 21.06.2013

MOŻ LI WO ŚCI ROZ WO JU
DE MAND RE SPON SE

Do sto so wy wa nie użyt ko wa nia ener gii elek trycz nej przez od -
bior ców koń co wych w od po wie dzi na pły ną ce z ryn ku bodź ce
(ang. de mand re spon se, DR) czę sto oce nia ne jest ja ko zbyt skom -
pli ko wa ne oraz nie przy no szą ce re al nych fi nan so wych ko rzy ści
od bior com, skut kiem cze go ni sko oce nia się szan se wdro że nie
DR w go spo dar stwach do mo wych. Ko mi sja Eu ro pej ska sfi nan -
so wa ła opra co wa nie ra por tu, któ ry we ry fi ku je obie go we opi nie.
Do ku ment, przy go to wa ny przez Flo ren ce Scho ol of Re gu la tion,
wska zu je, iż DR mo że przy no sić ko rzy ści za rów no od bior cy jak
i sys te mo wi, pod wa run kiem, że kon su men ci uzy ska ją nie za leż -
ne na rzę dzia do po rów ny wa nia ofert, ofer ta ryn ko wa bę dzie
zróż ni co wa na oraz, że od bior ca trak to wa ny bę dzie, ja ko ele ment
ryn ku przy czy nia ją cy się do ela stycz no ści sys te mu elek tro ener -
ge tycz ne go.

Ra port pod kre śla, że klu czo we jest uczy nie nie z od bior ców
punk tu wyj ścia dla sys te mów elek tro ener ge tycz nych. Po ten cjał
każ de go od bior cy na le ży oce niać in dy wi du al nie, z uwzględ nie -
niem aspek tów tech nicz nych i chę ci udzia łu w DR. Waż na jest seg -
men ta cja od bior ców, od zwier cie dla ją ca wy ko rzy sty wa ne źró dła
ener gii i pre fe ren cje. Od bior cy po win ni mieć jed no cze śnie moż li -
wość od gry wa nia bar dziej ak tyw nej ro li, po cząw szy od wy bo ru
umo wy. Po win ni mieć tak że do stęp do in for ma cji na te mat swe go
pro fi lu po bo ru ener gii oraz od po wia da ją ce mu mu naj le piej ro dza -
jo wi umo wy.

Ja ko re ko men do wa nych do staw ców usług DR wska za no do -
staw ców ener gii, in ne pod mio ty i ko ope ra ty wy kon su menc kie.

W prze ci wień stwie do wcze śniej szych opra co wań nie opto wa no
za roz dzie le niem kon trak tów na usłu gi DR i kon trak tów na do sta -
wy ener gii wska zu jąc, że jed no cze sny do stęp do róż nych roz wią -
zań bę dzie naj lep szy, a kon ku ren cja przy czy ni się do zwięk sza nia
ko rzy ści dla od bior ców. 

Źró dło – Eu re lec tric, Da ily News 09.07.2013

ZAWIESZENIE AUKCJI PRAWAMI
DO EMISJI

Z po cząt kiem lip ca Par la ment Eu ro pej ski za twier dził pro po zy cję
cza so we go za wie sze nia au kcji w ra mach Eu ro pej skie go Sys tem
Ob ro tu Emi sja mi, czy li tzw. bac klo ading. 

Ra port Par la men tu do ty czą cy bac klo adin gu, przy go to wa ny
przez Ko mi sję PE ds. Śro do wi ska w czerw cu, zo stał przy ję ty
pod czas gło so wa nia ple nar ne go licz bą 344 gło sów, wo bec 311
gło sów prze ciw i przy 46 nie obec nych. Prze gło so wa no tak że od -
ro cze nie de cy zji le gi sla cyj nej Par la men tu do cza su za koń cze nia
ne go cja cji z Ra dą UE i Ko mi sją Eu ro pej ską. Otwo rzy ło to naj -
szyb szą z moż li wych ście żek pro ce do wa nia w ra mach za sad
współ de cy do wa nia, po le ga ją cą na wy ne go cjo wa niu kom pro mi su
z kra ja mi człon kow ski mi przed gło so wa niem w ra mach pierw -
sze go czy ta nia. 

Zgod nie ze sta no wi skiem Par la men tu, za wie sze nie au kcji po -
win no zo stać ogra ni czo ne do jed no ra zo wej in ter wen cji i mo że do -
ty czyć co naj wy żej 900 mln cer ty fi ka tów prze wi dzia nych dla trze -
cie go okre su ob ro to we go, to jest lat 2013–2020. Od Ko mi sji Par -
la ment ocze ku je, że wy ko na na zo sta nie oce na wpły wu moż li wych
skut ków bac klo adin gu na sek to ry, któ rych do ty czy ry zy ko trans fe -
ru pro duk cji do kra jów mniej re stryk cyj nych wo bec emi sji ga zów
cie plar nia nych. Osta tecz ne roz strzy gnię cie spra wy za wie sze nia
au kcji ocze ki wa ne jest na je sie ni te go ro ku. 

Źró dło – Eu re lec tric, Da ily News 04.07.2013

EU RO PEJ SKI SEK TOR
ENER GE TYCZ NY NA RZECZ

DO STĘ PU DO ENER GII
Na po cząt ku czerw ca sto wa rzy sze nie eu ro pej skie go prze my słu

elek tro ener ge tycz ne go Eu re lec tric za twier dzi ło sta tut ini cja ty wy
„Do stęp do ener gii”, któ rej ce lem jest za pew nie nia po wszech ne go
do stę pu do ener gii w per spek ty wie ro ku 2030. 

Pod pi su jąc sta tut człon ko wie Sto wa rzy sze nia zo bo wią za li się
włą czyć ce le no wej ini cja ty wy do stra te gii swo ich or ga ni za cji.
W szcze gól no ści ma ją oni dą żyć do wspie ra nia pro jek tów zwią za -
nych z do stę pem do ener gii, ini cjo wać ta kie pro jek ty na fo rum
mię dzy na ro do wym, współ pra co wać z Or ga ni za cją Na ro dów Zjed -
no czo nych, UE, rzą da mi i or ga ni za cja mi spo łecz ny mi na rzecz
pro mo wa nia do stę pu do ener gii, a tak że przy czy niać się do po zy -
ski wa nia nie zbęd nych środ ków fi nan so wych.

Eu ro pej skie przed się bior stwa ener ge tycz ne już dziś in we stu ją
w przed się wzię cia zwią za ne ze zrów no wa żo ną ener ge ty ką na ca -
łym świe cie. Dzię ki ini cja ty wie, Sto wa rzy sze nie bę dzie mo gło le -
piej pro pa go wać wie dzę o tych dzia ła niach. 

Za pew nie nie po wszech ne go do stę pu do ener gii bę dzie wy ma -
ga ło wspar cia dla sek to ra ze stro ny or ga ni za cji po za rzą do wych
i sek to ra pu blicz ne go. Wy ni ki son da żu wska zu ją, że przed się -
bior stwa są go to we do sko rzy sta nia z no wych moż li wo ści in we -
sty cyj nych, zwią za nych z po trze bą elek try fi ka cji kra jów roz wi ja -
ją cych się. Prze szko dę sta no wi brak bez piecz nych i sta bil nych

Energetyka na świecie



ure gu lo wań praw nych wspie ra ją cych eks pan sję geo gra ficz ną.
Z dru giej stro ny, Ko mi sja Eu ro pej ska za mie rza prze zna czyć zna -
czą ce kwo ty na wspar cie in no wa cyj nych me cha ni zmów fi nan so -
wych i przy cią gnię cie pry wat nych in we sty cji do kra jów roz wi ja -
ją cych się.

Źró dło – Eu re lec tric, Da ily News 13.06.2013

STA NO WI SKO SEK TO RA
ENER GE TY KI W SPRA WIE CCS

Na wio snę te go ro ku Ko mi sja Eu ro pej ska wy da ła Ko mu ni kat
do ty czą cy kon sul ta cji w spra wie przy szło ści tech no lo gii wy chwy -
ty wa nia i gro ma dze nia CO2 (CCS) w Eu ro pie. Kon sul ta cje do ty czą
dal szej ro li CCS, a tak że kon kret nych pro po zy cji wspie ra nia roz -
wo ju tych tech no lo gii. W od po wie dzi na Ko mu ni kat, sto wa rzy sze -
nie eu ro pej skie go prze my słu elek tro ener ge tycz ne go Eu re lec tric
opu bli ko wa ło swo je sta no wi sko. 

Sto wa rzy sze nie pod kre śla, że zrów no le gle nie prac nad CCS oraz
nad eu ro pej ską po li ty ką ener ge tycz ną i kli ma tycz ną – jak uczy ni ła
Ko mi sja – jest bar dzo istot ne, po nie waż każ da ra mo wa po li ty ka
na okres po ro ku 2020 po win na uwzględ niać roz wój CCS na rów -
ni z in ny mi opcja mi, ta ki mi jak ener gia ze źró deł od na wial nych,
ener gia ją dro wa oraz efek tyw ność ener ge tycz na. Aby unik nąć nie -
po trzeb nie wy so kich kosz tów uty li za cji CO2 we zwa no do prac
nad wy eli mi no wa niem błę dów już re ali zo wa nych pro gra mów de -
mon stra cyj nych, naj le piej w ra mach współ pra cy na po zio mie re -
gio nal nym i cen tral nym. 

Eu re lec tric wska zu je na wpływ Eu ro pej skie go Sys te mu Han dlu
Emi sja mi (ETS) na CCS po przez ce ny upraw nień do emi sji. Obec -
nie sys tem nie jest do sto so wa ny do wspie ra nia in no wa cyj nych
tech no lo gii. Roz wią za niem mo gło by być roz wi nię cie ETS o kom -
ple men tar ne stra te gie in no wa cyj ne. 

Do ku ment wy szcze gól nia po nad to dzia ła nia re ko men do wa ne
w ce lu uzy ska nia więk sze go zro zu mie nia i ak cep ta cji spo łe czeń -
stwa dla tech no lo gii wy chwy ty wa nia i gro ma dze nia CO2.

Źró dło – Eu re lec tric, Da ily News 28.06.2013

RE FOR MA ENER GE TY KI
OD NA WIAL NEJ W NIEM CZECH

Pod czas kon gre su Nie miec kie go Sto wa rzy sze nia Ener gii i Wo dy
(Bun de sver band der Ener gie - und Was ser wirt schaft), któ ry miał
miej sce w czerw cu w Ber li nie, kanc lerz An ge la Mer kel po twier -
dzi ła wy co fa nie się Nie miec z ener ge ty ki ją dro wej do ro ku 2020
i wska za ła na po trze bę roz wo ju ener ge ty ki od na wial nej, któ ra trak -
to wa na jest prio ry te to wo. 

Za po wie dzia na zo sta ła re for ma nie miec kie go pra wa do ty czą ce -
go ener ge ty ki od na wial nej. Zmia ny wy ma ga ją współ pra cy in te re -
sa riu szy, pod czas gdy in te re sy na po szcze gól nych po zio mach ad -
mi ni stra cji nie za wsze są zbież ne. Pro ble mem jest brak współ pra -
cy i wza jem ne go re spek to wa nia praw przez uczest ni ków ryn ku.

Ko mi sarz UE ds. Ener gii Günther Oet tin ger we zwał uczest ni -
ków kon gre su do in te gra cji nie miec kiej po li ty ki ener ge tycz nej
z roz wią za nia mi eu ro pej ski mi. Stwier dził też, że z per spek ty wy
UE trud no bę dzie utrzy mać uprzy wi le jo wa ną po zy cję od na wial -
nych źró deł ener gii. Dzia ła niom po dej mo wa nym w ce lu utrzy -
ma nia ni skich cen ener gii mu szą to wa rzy szyć zmia ny w sub wen -
cjo no wa niu źró deł od na wial nych, któ re po win ny uwzględ niać
uwa run ko wa nia ryn ko we. Mi mo że ryn ki ener gii nie ma ją jesz -
cze glo bal ne go cha rak te ru, ich roz wój mu si być po wią za ny ze
zmia na mi za cho dzą cy mi na świe cie, ta ki mi jak wy ko rzy sta nie
no wych źró deł ga zu. Zgod nie ze sło wa mi ko mi sa rza, aby za pew -
nić so bie przy wódz two w UE i na świe cie, Niem cy po win ny stać
się za cząt kiem zin te gro wa nej po li ty ki kli ma tycz nej oraz ener ge -
tycz nej.

Źró dło – Eu re lec tric, Da ily News 18.06.2013

PRO PO ZY CJE ZMIAN
W ZA KRE SIE BEZ PIE CZEŃ STWA

ENER GE TY KI JĄ DRO WEJ
13 czerw ca te go ro ku Ko mi sja Eu ro pej ska przed sta wi ła pro po -

zy cje po pra wek do Dy rek ty wy w spra wie bez pie czeń stwa nu kle ar -
ne go z 2009 ro ku. Ce lem jest usta no wie nie ce lów bez pie czeń stwa
dla ener gii ją dro wej na po zio mie UE i za pew nie nie cią głej po pra -
wy bez pie czeń stwa w tym ob sza rze. Pro po zy cje są jed nym z dzia -
łań po dej mo wa nych w związ ku z awa rią w elek trow ni Fu ku shi ma
w ro ku 2011, mi no że ter min na opu bli ko wa nie od no śne go ra por -
tu przez Mię dzy na ro do wą Agen cję Ener gii Ato mo wej (IA EA) to
ko niec 2014 ro ku. 

Za kres Dy rek ty wy ma zo stać roz sze rzo ny. Kra je człon kow skie
zo sta ną zo bli go wa ne do za pew nie nia, że uwol nie nie sub stan cji ra -
dio ak tyw nych do śro do wi ska w przy pad ku awa rii bę dzie prak tycz -
nie nie moż li we. Za pro po no wa no tak że, aby elek trow nie ją dro we
pod da wa ne by ły ko mi syj nym prze glą dom co 6 mie się cy, w za kre -
sie wspól nie usta lo nym przez pań stwa człon kow skie. Każ da in sta -
la cja ma tak że co 10 lat do dat ko wo prze cho dzić prze glą dy szcze -
gó ło we. 

Zak tu ali zo wa na re gu la cja bę dzie wy ma gać ta kie go pro jek to wa -
nia elek trow ni, któ re ogra ni czy skut ki awa rii rdze nia re ak to ra
do elek trow ni. Ma ją zo stać wdro żo ne wy tycz ne do za rzą dza nia
w sy tu acjach wy pad ków i usta no wio ne cen tra re ago wa nia, chro -
nio ne od trzę sień zie mi i po wo dzi. Opi nia pu blicz na bę dzie mu sia -
ła być in for mo wa na o za ist nia łych wy pad kach. Za ostrzo ne ma ją
zo stać wy ma ga nia do ty czą ce nie za leż no ści kra jo wych re gu la to -
rów.

Źró dło – Eu re lec tric, Da ily News 05.07.2013

JA KOŚĆ PO WIE TRZA
– KO RZY ŚCI WY NI KA JĄ CE

Z WY KO RZY STA NIA
ENER GII ELEK TRYCZ NEJ

Na po cząt ku czerw ca w Bruk se li od by ła się ko lej na, do rocz na
kon fe ren cja Gre en We ek, do ty czą ca kwe stii śro do wi sko wych. Te -
ma tem prze wod nim by ła ja kość po wie trza.

Mi mo po stę pu ja ki uczy nio no w ostat nich la tach, za nie czysz cze -
nie po wie trza w naj gę ściej za lud nio nych ob sza rach UE wciąż
prze wyż sza przy ję te nor my, w szcze gól no ści w od nie sie niu do py -
łów, stę że nia ozo nu przy po wierzch ni zie mi i stę że nia dwu tlen ku
azo tu. Wy ko rzy sta nie ener gii elek trycz nej mo że ode grać istot ną
ro lę w ogra ni cze niu emi sji za nie czysz czeń, po przez za stę po wa nie
wy ko rzy sta nia pa liw ko pal nych do ce lów grzew czych go spo -
darstw do mo wych i trans por to wych. W oce nie uczest ni ków kon fe -
ren cji, na le ży zwięk szać świa do mość ko rzy ści pły ną cych z ta kich
roz wią zań. Za le tą wy ko rzy sta nia elek trycz no ści jest brak emi sji
w miej scu użyt ko wa nia. Po nad to ener ge ty ka na co raz więk szą ska -
lę wy ko rzy stu je wol ne od emi sji wę gla i zróż ni co wa ne źró dła
ener gii, ta kie jak wiatr i ener gia sło necz na. Za sto so wa nie in te li -
gent nych roz wią zań w za kre sie ma ga zy no wa nia ener gii na po trze -
by ogrze wa nia i trans por tu przy czy ni się do jesz cze lep sze go wy -
ko rzy sta nia wspo mnia nych źró deł, a tym sa mym do po pra wy ja ko -
ści po wie trza w Eu ro pie. 

Prze wi du je się, że na je sie ni te go ro ku Ko mi sja Eu ro pej ska opu -
bli ku je zak tu ali zo wa ną stra te gię do ty czą cą za nie czysz cze nia po -
wie trza. Do ku ment ma za wie rać ce le do ro ku 2020 po wią za ne ze
zak tu ali zo wa nym Pro to ko łem z Göte bor ga, okre śla ją cym obo -
wiąz ko we po zio my re duk cji głów nych za nie czysz czeń, oraz wska -
zy wać no we ce le dla lat 2025 i/lub 2030. Spo dzie wa ne są rów nież
po sta no wie nia do ty czą ce kon tro li emi sji w źró dłach emi sji,
na przy kład w od nie sie niu do ma łych in sta la cji spa la nia o mo cy
do 50 MW. 

Źró dło – Eu re lec tric, Da ily News 20.06.2013
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Do31 paź dzier ni ka 2013 r. Na ro do wy Fun dusz Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w War sza wie przyj -
mu je wnio ski o do fi nan so wa nie pro jek tów w ra mach
Dzia ła nia 9.3 Ter mo mo der ni za cja obiek tów uży tecz -

no ści pu blicz nej, Pro gra mu In fra struk tu ra i Śro do wi sko. Kon kurs
ad re so wa ny jest do pod mio tów od po wie dzial nych za spo rzą dza -
nie/ak tu ali zo wa nie pla nów go spo dar ki ni sko emi syj nej w gmi nach.
Upraw nio ny mi do skła da nia wnio sków są jed nost ki sa mo rzą du te ry -
to rial ne go oraz ich gru py – związ ki, sto wa rzy sze nia i po ro zu mie nia
jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go. 

Po ziom do fi nan so wa nia pro jek tów wy no si 85% wy dat ków kwa li -
fi ko wa nych. W ra mach tej run dy apli ka cyj nej na do fi nan so wa nie
pro jek tów prze wi dzia no 10,0 mln zł ze środ ków Fun du szu Spój no -
ści. Po moc fi nan so wa udzie la na w ra mach dzia ła nia 9.3 do stęp na bę -
dzie na te re nie ca łe go kra ju, ale… Wa run kiem udzie le nia do fi nan so -
wa nia dla pro jek tów wy ło nio nych w ra mach kon kur su jest ak cep ta -
cja zmia ny Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko
przez Ko mi sję Eu ro pej ską.

Wśród Pro gra mów Prio ry te to wych NFO ŚiGW na uwa gę za słu gu -
je do ty czą cy efek tyw ne go wy ko rzy sta nia ener gii: Część 1 – Do fi -
nan so wa nie au dy tów ener ge tycz nych i elek tro ener ge tycz nych
w przed się bior stwach i Część 2 – Do fi nan so wa nie za dań in we sty -
cyj nych pro wa dzą cych do oszczęd no ści ener gii lub wzro stu efek -
tyw no ści ener ge tycz nej przed się biorstw. Je go ce lem jest za rów no
prze pro wa dze nie au dy tów ener ge tycz nych oraz elek tro ener ge tycz -
nych w przed się bior stwach dla okre śle nia moż li wo ści oszczęd no ści
ener gii, prze li czal nej na zmniej sze nie emi sji ga zów cie plar nia nych
oraz prze pro wa dze nie dzia łań in we sty cyj nych słu żą cych po pra wie
efek tyw no ści ener ge tycz nej, pro wa dzą cych do efek tyw ne go wy ko -
rzy sta nia ener gii lub uzy ska nia wy mier nych jej oszczęd no ści. 

W do tych cza so wych kon kur sach na do fi nan so wa nie au dy tów
wpły nę ły 62 wnio ski o do fi nan so wa nie pro jek tów z branż che micz -
nej, ener ge tycz nej, hut ni czej, spo żyw czej, pa pier ni czej i trans por to -
wej war to ści po nad 21 mln zł kwo tą na po nad 14,3 mln zł. Su ma
ener gii w ob sza rach ob ję tych au dy ta mi – ok. 15 600 GWh/rok. Je śli
cho dzi o pro jek ty in we sty cyj ne, to wpły nę ło 11 wnio sków na do fi -
nan so wa nie kwo tą po nad 458 mln zł za dań o war to ści po nad 900 mln
zł. De kla ro wa na oszczęd ność zu ży cia ener gii w wy ni ku re ali za cji
pro jek tów: 776 GWh/rok.

W ra mach EWE cz. 1 oraz cz. 2 pla no wa ne są jesz cze na bo ry: 
• na część do ty czą cą au dy tów: 6 wrze sień – 4 paź dzier nik oraz 19

li sto pad – 19 gru dzień 2013 r.;
• na część in we sty cyj ną: 27 wrze sień – 25 paź dzier nik 2013 r.

Ko lej ne Pro gra my Prio ry te to we NFO ŚiGW to: 5.3 Sys tem Zie lo -
nych In we sty cji (GIS – Gre en In ve st ment Sche me) – część 4 – Bu -
do wa, roz bu do wa i prze bu do wa sie ci elek tro ener ge tycz nych w ce lu
pod łą cze nia od na wial nych źró deł ener gii wia tro wej (OZE) – ogło -
sze nie III kon kur su uza leż nio ne jest od usta le nia prze pi sów do ty czą -

cych po mo cy pu blicz nej oraz 5.4 Efek tyw ne wy ko rzy sta nie ener gii
– część 4 – LE MUR Ener go osz częd ne Bu dyn ki Uży tecz no ści Pu -
blicz nej, któ re go ce lem jest unik nię cie emi sji CO2 w związ ku z pro -
jek to wa niem i bu do wą no wych ener go osz częd nych bu dyn ków uży -
tecz no ści pu blicz nej. Obec nie Za rząd i Ra da NFO ŚiGW jest na koń -
co wym eta pie wpro wa dza nia  zmian do te go pro gra mu. Pla no wa ny
na bór wnio sków to po czą tek IV kwar ta łu br.

Re gio nal ne Pro gra my Ope ra cyj ne
Z in for ma cji uzy ska nych z Urzę dów Mar szał kow skich wy ni ka, iż

nie prze wi du ją one na bo ru wnio sków o do fi nan so wa nie na dzia ła nia
do ty czą ce elek tro ener ge ty ki, ale... 

W ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go środ ki na ten cel do stęp ne są w for mu le zwrot nej
(Ini cja ty wa JES SI CA), któ ra za pew nia pre fe ren cyj ne po życz ki.
Na wspar cie mo gą li czyć w szcze gól no ści pro jek ty w na stę pu ją cych
ob sza rach:

1. Od na wial ne źró dła ener gii (ener gia sło necz na, wod na, wia tro -
wa, bio ma sa, bio gaz, geo ter micz na, tak że w po wią za niu z ta ki mi za -
gad nie nia mi, jak efek tyw ność ener ge tycz na, ko ge ne ra cja/po li ge ne -
ra cja, prze twa rza nie i użyt ko wa nie ener gii); 

2. Efek tyw ność ener ge tycz na, elek tro ener ge ty ka (bu do wa, roz bu -
do wa i mo der ni za cja lo kal nej oraz re gio nal nej in fra struk tu ry wy twa -
rza nia, prze sy łu i dys try bu cji ener gii elek trycz nej oraz cie pła, w tym
tak że z od na wial nych źró deł ener gii);

3. Ter mo mo der ni za cja bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz nej wraz
z wy mia ną wy po sa że nia tych obiek tów na ener go osz częd ne (izo la cja
ciepl na bu dyn ku, ener go osz częd ne okna i drzwi ze wnętrz ne). 

Z ko lei ma łe i śred nie przed się bior stwa mo gą sta rać się o do fi nan -
so wa nie w RPO Wo je wódz twa Ku jaw sko -Po mor skie go w ra mach
Dzia ła nia 5.3 – Wspie ra nie przed się biorstw w za kre sie do sto so wa -
nia do wy mo gów ochro ny śro do wi ska. Wspar cie mo gą uzy skać
m.in. pro jek ty do ty czą ce: bu do wy, roz bu do wy lub prze bu do wy in -
sta la cji i urzą dzeń sprzy ja ją cych oszczęd no ści su row ców i ener gii
oraz ogra ni cza niu emi sji szko dli wych sub stan cji do śro do wisk.
Szcze gó ły ogło szo ne go w sierp niu kon kur su na stro nie in ter ne to -
wej: www.moj re gion.eu w za kład ce Re gio nal ny Pro gram Ope ra cyj -
ny / Kon kur sy / Ogło sze nia / Oś prio ry te to wa 5. 

Wo je wódz two Po mor skie pro po nu je przed się bior com sko rzy sta -
nie z in stru men tu fi nan so we go JE RE MIE (Jo int Eu ro pe an Re so ur ces
for Mi cro -to -Me dium En ter pri ses – Wspól ne eu ro pej skie za so by dla
MŚP). To me cha nizm po za do ta cyj ne go wspar cia sek to ra MŚP ze
środ ków pu blicz nych usta no wio ny przez Ko mi sję Eu ro pej ską, któ ry
od cho dzi od tra dy cyj ne go do ta cyj ne go wspar cia in stru men tów fi -
nan so wych na rzecz me cha ni zmu od na wial ne go i po zwa la zwięk -
szyć ab sorp cję środ ków unij nych oraz efek tyw ne ich uży cie na rzecz
roz wo ju MŚP w ra mach Re gio nal nych Pro gra mów Ope ra cyj nych.

Ini cja ty wa JE RE MIE jest ad re so wa na do MSP, któ re mo gą uzy -
skać kre dy ty, po życz ki i po rę cze nia na fi nan so wa nie dzia łal no ści go -
spo dar czej w za kre sie bu do wy, roz bu do wy lub roz sze rza nia dzia łal -
no ści go spo dar czej, w tym w szcze gól no ści m.in. na bu do wę in sta la -
cji i urzą dzeń sprzy ja ją cych oszczęd no ści su row ców i ener gii. War -
tość środ ków Po mor skie go Re gio nal ne go Fun du szu Po wier ni cze go
JE RE MIE to 287,39 mln zł.

Umo wa Part ner stwa
Wo bec koń czą cych się środ ków z obec nej per spek ty wy UE war to

śle dzić pra ce do ty czą ce wy ko rzy sta nia Fun du szy Eu ro pej skich na la -
ta 2014–2020. Naj waż niej szym do ku men tem jest Umo wa Part ner -
stwa, któ ra po wsta ła na pod sta wie przy ję tych przez rząd 15 stycz nia

WSPOMAGANIE PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH

37

Euro z UE

Char li na Vit che va i Mar ce li Nie zgo da



za ło żeń. Har mo no gram prac za kła da przed ło że nie osta tecz ne go pro -
jek tu Umo wy Part ner stwa Ra dzie Mi ni strów w li sto pa dzie br. Po jej
przy ję ciu przez rząd bę dzie ne go cjo wa na z Ko mi sją Eu ro pej ska,
a na stęp nie przez nią no ty fi ko wa na.

– Pra ce do ty czą ce przy szłej per spek ty wy przy spie sza ją. Uwa gi
do ak tu al ne go pro jek tu Umo wy Part ner stwa zgło si ły mi ni ster stwa
i re gio ny. W naj bliż szych dniach prze ka że my Ko mi sji do nie for mal -
ne go za opi nio wa na pro jekt uwzględ nia ją cy te uwa gi. Rów no le gle
z kon sul ta cja mi spo łecz ny mi te go do ku men tu przy go to wy wa ne są
pro jek ty pro gra mów ope ra cyj nych, któ re w grud niu pla nu je my prze -
ka zać do za twier dze nia Ra dzie Mi ni strów – po wie dział Mar ce li Nie -
zgo da, wi ce mi ni ster roz wo ju re gio nal ne go, prze wod ni cząc ob ra dom
Ko mi te tu Ko or dy na cyj ne go Na ro do we Stra te gicz ne Ra my Od nie sie -
nia, któ re od by ły się 11 lip ca. 

Stan przy go to wań do no we go roz da nia unij nych fun du szy z per -
spek ty wy Ko mi sji Eu ro pej skiej przed sta wi ła Char li na Vit che va:
– Li czy my, że Par la ment Eu ro pej ski przyj mie pa kiet le gi sla cyj ny dla
po li ty ki spój no ści w paź dzier ni ku. Pre zy den cja li tew ska jest zde ter -
mi no wa na by za koń czyć tri lo gi (ne go cja cje po mię dzy Ko mi sją, Ra dą
i Par la men tem) we wrze śniu. W li sto pa dzie moż na bę dzie już zło żyć
osta tecz ny pro jekt Umo wy Part ner stwa. Cie szy my się, że fun du sze
unij ne przy czy nia ją się do roz wo ju go spo dar cze go i spo łecz ne go
Pol ski. Zmia ny są wi docz ne. Waż ne jest, by do koń ca ro ku za kon trak -
to wać wszyst kie środ ki i unik nąć na kła da nia się obu per spek tyw. Je -
stem pew na, że Pol ska so bie po ra dzi. 

Elż bie ta Bień kow ska, mi ni ster roz wo ju re gio nal ne go, pod czas
kon fe ren cji kon sul ta cyj nej po świę co nej pro jek to wi te go naj waż niej -
sze go do ku men tu (23.07.) pod kre śli ła, iż ja ko pierw si spo śród kra -
jów człon kow skich Unii Eu ro pej skiej przy go to wa li śmy pro jekt
Umo wy Part ner stwa, któ ry zy skał już wstęp ną po zy tyw ną opi nię
Ko mi sji Eu ro pej skiej. Przy po mnia ła też, że Pol ska jest naj więk szym
be ne fi cjen tem unij nej po li ty ki spój no ści. – Spo śród po nad 325 mld
eu ro na ten cel w unij nym bu dże cie na la ta 2014–2020, ok. 72,9 mld
zo sta ło przy zna ne Pol sce. Mu si my do ło żyć wszel kich sta rań, aby su -
mę tę wy ko rzy stać jak naj le piej, bo to ostat nie tak du że pie nią dze dla
na sze go kra ju. Fun du sze Eu ro pej skie ma ją stać się ko łem za ma cho -
wym zmian, a in we sty cje pro wa dzo ne z ich po mo cą, przy no sić re al -
ne ko rzy ści eko no micz ne.

O wy zwa niach zwią za nych z wy ko rzy sta niem no wej pu li Fun du -
szy Eu ro pej skich, mó wił Pa weł Or łow ski, wi ce mi ni ster roz wo ju re -
gio nal ne go, pod czas spo tka nia w Olsz ty nie (16.08), w któ rym
uczest ni czył Pre zy dent RP Bro ni sław Ko mo row ski oraz przed sta -
wi cie le sa mo rzą dów i oso by za in te re so wa ne do ta cja mi unij ny mi
po 2013 r. z wo je wódz twa war miń sko -ma zur skie go.

– Przed na mi wszyst ki mi stoi te raz du ża szan sa. Wspar cie unii
w naj bliż szych la tach bę dzie gi gan tycz ne. Zbli ża ją ca się per spek ty -
wa bu dże to wa to ostat nie la ta, w któ rych ma my szan sę na tak du że
środ ki. Al bo po tra fi my wy ko rzy stać tę gi gan tycz ną moż li wość – któ -
ra kie dyś by ła nie do osią gnię cia – al bo po pro stu te pie nią dze wy da -
my na wie le przy jem nych rze czy, ale nie ko niecz nie bę dą się one przy -
czy nia ły do dal sze go po głę bie nia pro ce su roz wo ju. Trze ba bę dzie
zna leźć roz wią za nie, by po go dzić re ali za cję ludz kich ma rzeń i re ali -
za cję dzia łań, któ re spo wo du ją roz wój re gio nu tak że w dal szej przy -
szło ści – pod kre ślił Pre zy dent, któ ry pod czas spo tka nia na Zam ku
w Olsz ty nie otrzy mał sta tu et kę „Przy ja ciel War mii i Ma zur”.

Kon sul ta cje Pro gra mu In fra struk tu ra
i Śro do wi sko

W no wej per spek ty wie fi nan so wej in ter wen cja skon cen tro wa na
jest wo kół 11. ce lów te ma tycz nych wska za nych w pa kie cie le gi sla -
cyj nym przez KE. Jed nym z nich jest „Zmniej sze nie emi syj no ści
go spo dar ki (CO

2
)”, czy li m.in. zwięk sze nie efek tyw no ści ener ge -

tycz nej go spo dar ki: efek tyw ne wy ko rzy sta nie (bu dyn ki pu blicz ne
i miesz kal ne, przed się bior cy, in fra struk tu ra ko mu nal na), efek tyw -
ny prze sył (smart grid, sie ci cie płow ni cze), efek tyw ne wy twa rza nie
(ko ge ne ra cja) oraz zwięk sze nie udzia łu od na wial nych źró deł ener -

gii (pro duk cja ener gii z OZE, sie ci dla OZE, prze mysł urzą dzeń dla
OZE). Pla no wa ne na kła dy – ok. 6,8 mld eu ro. Głów ny mi od bior ca -
mi unij nej po mo cy po zo sta ną przed się bior cy i sa mo rzą dy.

Na stą pi wzrost po zio mu de cen tra li za cji – nie mal 60% fun du szy
struk tu ral nych (EFRR i EFS) za rzą dza nych bę dzie re gio nal nie, a tak -
że zwięk szy się ro la zwrot nych me cha ni zmów fi nan so wych, part ner -
stwa pu blicz no -pry wat ne go, re gio nal nych spe cja li za cji oraz po li ty ki
miej skiej, m.in. po przez no wy in stru ment – Zin te gro wa ne In we sty -
cje Te ry to rial ne.

Unij ne środ ki bę dą do stęp ne w ra mach 16 pro gra mów re gio nal -
nych (RPO). 28 089 mln eu ro zo sta nie prze zna czo ne na zwięk sza nie
kon ku ren cyj no ści re gio nów oraz po pra wę ja ko ści ży cia ich miesz -
kań ców po przez wy ko rzy sta nie po ten cja łów re gio nal nych i ni we lo -
wa nie ba rier roz wo jo wych. Na cisk po ło żo ny bę dzie przede wszyst -
kim na wspie ra nie przed się bior czo ści, edu ka cji, za trud nie nia i włą -
cze nia spo łecz ne go, tech no lo gii in for ma cyj no -ko mu ni ka cyj nych, in -
fra struk tu ry ochro ny śro do wi ska, ener ge ty ki oraz trans por tu. RPO
bę dą fi nan so wa ne z EFRR oraz EFS. 

Naj wię cej środ ków w ra mach RPO otrzy ma woj. ślą skie
– 2 117 mln eu ro, a na stęp nie: ma ło pol skie – 2 580,3 mln eu ro,
wiel ko pol skie – 2 196,6 mln eu ro, łódz kie – 2 022,5 mln eu ro, dol -
no ślą skie – 2 019,4 mln eu ro, lu bel skie – 2 000,0 mln eu ro. Naj -
mniej, bo po ni żej 1 mln eu ro: lu bu skie i opol skie.

To tak że 6 pro gra mów kra jo wych, w tym je den po nadre gio nal ny
dla wo je wództw Pol ski Wschod niej. Naj wię cej środ ków za pla no wa -
no na pro jek ty re ali zo wa ne w ra mach Pro gra mu In fra struk tu ra i Śro -
do wi sko. 24 158 mln eu ro zo sta nie prze zna czo nych na wspar cie go -
spo dar ki efek tyw nie ko rzy sta ją cej z za so bów i przy ja znej śro do wi sku
oraz sprzy ja ją cej spój no ści te ry to rial nej i spo łecz nej. Naj waż niej szy -
mi be ne fi cjen ta mi pro gra mu bę dą pod mio ty pu blicz ne (w tym sa mo -
rzą dy) oraz pry wat ne – przed się bior stwa. Pro gram w spo sób szcze -
gól ny bę dzie pro mo wał mia sta, de dy ku jąc im spe cjal ną pu lę środ ków
w ob sza rach trans por tu czy pod nie sie nia efek tyw no ści ener ge tycz nej.

Za kres wspar cia w ra mach Pro gra mu In fra struk tu ra i Śro do wi -
sko 2014-2020 wpi su je się w ce le te ma tycz ne wy mie nio ne w pro jek -
cie roz po rzą dze nia ra mo we go, m.in. wspie ra nie przej ścia na go spo -
dar kę ni sko emi syj ną we wszyst kich sek to rach; pro mo wa nie do sto so -
wa nia do zmian kli ma tu i usu wa nie nie do bo rów prze pu sto wo ści
w dzia ła niu naj waż niej szych in fra struk tur sie cio wych.

26 sierp nia roz po czę ły się kon sul ta cje spo łecz ne pro jek tu Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko 2014-2020, któ rych
ce lem jest ze bra nie opi nii i uwag na te mat pro po no wa nych kie run -
ków wspar cia w ra mach Pro gra mu.

W ra mach kon sul ta cji spo łecz nych pla no wa ne są do dat ko wo kon -
fe ren cje: 18 wrze śnia w Po zna niu, 4 paź dzier ni ka w Kra ko wie i 21
paź dzier ni ka w Ło dzi (spo tka nie pod su mo wu ją ce), lecz ter mi ny
dwóch ostat nich mo gą ulec zmia nie. 

Je rzy Bo ja no wicz
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