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Zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku! 
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Sza now ni Pań stwo
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Z tej okazji pracownikom energetyki, a także firm pracujących na rzecz

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

Mija rok 2013. Jaki był dla polskiego sektora elektroenergetycznego? Na pewno trudny. Skutki spowolnienia gospodarczego, które
dotknęło polską gospodarkę, były dla nas odczuwalne szczególnie w pierwszym półroczu tego roku, kiedy obserwowaliśmy jeszcze spadek
zapotrzebowania na energię elektryczną. W drugim półroczu, wraz z pierwszymi oznakami ożywienia gospodarczego, ta negatywna
tendencja zaczęła się odwracać i zapotrzebowanie na energię wzrastało. Na szczęście, mimo tych trudnych warunków, sektor
elektroenergetyczny radził i radzi sobie dobrze, choć wciąż stoją przed nim duże wyzwania i zadania, których realizacja – m.in.
ze względu na niesprzyjające warunki gospodarcze - opóźniła się. Z pewnością budzi niepokój opóźniająca się w niektórych spółkach
realizacja programu inwestycyjnego, zwłaszcza w świetle danych zawartych w raporcie Ministerstwa Gospodarki z początku sierpnia
tego roku, który przewiduje deficyt mocy w Polsce w latach 2015-2017. Ciągle brakuje też nowej ustawy o OZE, ale liczymy na to,
że wkrótce ona powstanie oraz że uwzględnione w niej będą również interesy energetyki konwencjonalnej. Dlatego szczególnie cieszą nas
wszystkie inwestycje, które udało się oddać w 2013 roku oraz których realizacja w tym trudnym i niepewnym czasie się rozpoczęła. 

Kolejne, restrykcyjne pomysły UE dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych
coraz bardziej uderzają w nasze krajowe interesy. Mamy świadomość, że działania
związane z ochroną środowiska są bardzo ważne, jednak ich realizacja nie może
godzić w konkurencyjność polskiej gospodarki. Trudno też zaakceptować realizację
zadań klimatycznych w oderwaniu od globalnego porozumienia w tej sprawie
i uwzględnienia uwarunkowań poszczególnych krajów i ich możliwości. Dotyczy to
choćby takiego kraju jak Polska, której bezpieczeństwo energetyczne opiera się na węglu.
Tym problemom Izba poświęca szczególnie dużo uwagi.

Dywersyfikacja paliw stanowi jedno z większych wyzwań elektroenergetyki. Ma ona
kluczowe znaczenie zarówno ze względu na bezpieczeństwo energetyczne, jak i nasze
zobowiązania klimatyczne. Wiodącą rolę w naszym portfelu wytwórczym pełni i przez
wiele kolejnych lat będzie pełnił węgiel. Jednak przedsiębiorcy inwestują w bloki
opalane gazem ziemnym i odnawialne źródła energii, których moce przyrastają wręcz
skokowo. Trwają przygotowania do powstania pierwszej polskiej elektrowni atomowej.
Wszystkie te działania wspiera swą wiedzą i doświadczeniem IGEiOŚ, która
w mijającym 21. roku działalności zajmowała się głównie działaniami zmierzającymi
do stworzenia korzystnych warunków dla funkcjonowania polskiej elektroenergetyki.
Zorganizowaliśmy w 2013 roku wiele szkoleń i konferencji, podczas których
szukaliśmy wspólnych rozwiązań dla kluczowych dla branży zagadnień.
Uczestniczyliśmy także w wielu targach.

Izbę żywo interesują wszelkie kwestie merytoryczne. Rozwijamy współpracę
z różnymi organizacjami, środowiskami, organami władzy, którym bliskie są problemy
sektora. Ich przedstawicielom za dotychczasową, dobrą współpracę serdecznie
dziękujemy.

Wierzymy, że w przyszłym roku uda się nam osiągnąć więcej. Jesteśmy także
przekonani, że polscy elektroenergetycy poradzą sobie
ze stojącymi przed nimi wyzwaniami z jeszcze większą
skutecznością niż dotychczas. Jednocześnie pragniemy
zapewnić Państwa, że Izba, tak jak dotychczas, będzie
godnie reprezentowała energetyczne
środowisko, pomagając
w rozwiązywaniu wszelkich
problemów, z którymi przyjdzie
nam się zmierzyć
w przyszłym roku.

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

Dariusz Lubera
Prezes Izby Gospodarczej Energetyki

i Ochrony Środowiska

Sła wo mir Kry stek
Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej
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Cechy ch odni serii Bora:

• Bardzo wysoka wydajno  – przy niskim zu yciu mocy

• Najwy sza odporno  na korozj  i warunki atmosferyczne – dzi ki

materia om u ytym w produkcji – FRP (kompozyt wzmocniony w óknem

szklanym) oraz stal nierdzewna

• Kompaktowa konstrukcja najwy szej jako ci – kompaktowe ch odnie

wody Bora produkowane s  zgodnie ze standardami ISO

• Ciche i ultra-ciche wirniki – charakteryzuj ce si  wysoka sprawno ci

oraz niezawodnymi uk adami nap dowymi

• Bardzo du e mo liwo ci adaptacji – ka da ch odnia przystosowana jest 

do wymogów Klienta i lokalnych warunków, mo liwe s  wykonania 

wysokotemperaturowe, kwasoodporne, itp.

Typ 
rednica 
wirnika 
(mm)

Stosowana moc 
silnika (kW)

Nominalna
moc ch odnicza 

(MW)

Nominalny 
przep yw wody 

(m³/h) 
min. – max.

Bora 750 WO 450 0,55 0,06 - 0,13 1 - 6

Bora 1250 WO 800 1,5 0,03 – 0,35 6 - 15

Bora 1600 WO 900 3; 4 0,10 – 0,87 15 - 50

Bora 2400 WO 1400 4; 5,5; 7,5; 11 0,30 – 1,75 50 - 100

Bora 3000 WO 2000 5,5; 7,5; 11; 15 0,40 – 3,75 80 - 200

Bora 3750 WO 2500 11; 15; 18,5 0,60 – 4,5 100 - 250

Bora 5000 WO 3080 15; 18,5; 22; 30; 37 1,20 – 8,15 200 - 500

Bora 7500 WO 14  30; 37; 45; 55; 75 3,5 – 12,8 600 - 1200

Bora 10 000 WO 8000 75; 90; 110 7,5 – 20,0 1100 - 2300

Oprócz produkcji ch odni Bora oferujemy równie :

•  KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANIE ROZWI ZA , obs ug  in ynieryjn

od projektu do realizacji

•  REKONSTRUKCJE, NAPRAWY, REMONTY wie  ch odniczych oraz sprz tu

do oczyszczania wody przemys owej

•  BUDOWA WIE  CH ODNICZYCH wszelkiego typu

•  ANALIZA uk adów ch odz cych pod k tem modernizacji

•  DORADZTWO TECHNICZNE w dziedzinie ch odzenia i oczyszczania wody 

przemys owej

•  BADANIA I ROZWÓJ w dziedzinie technologii ch odzenia

•  TESTY, POMIARY, ANALIZY I KONTROLE wydajno ci ch odzenia

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z dzia em handlowo-technicznym, 

gdzie uzyskacie Pa stwo odpowiedzi na wszelkie pytania:

 tel.: +48 32 441 67 00              e-mail: biuro@fansct.com

 fax: +48 32 441 67 10 www.profi cool.pl

 kom.: +48 531 639 778 www.fansct.com

Nowoczesne, energooszcz dne, kompaktowe ch odnie wody, przystosowane do pracy w trudnych warunkach.

Ch odnie wentylatorowe serii Bora wykorzystywane s  w procesie ch odzenia wody przemys owej. Odbiór ciep a nast puje w wyniku 
przep ywu powietrza przez ch odni , wywo anego dzia aniem wentylatora osiowego, zamontowanego wewn trz dyfuzora w górnej 
cz ci ch odni. Ch odnie mo na czy , w celu zwielokrotnienia ich mocy ch odniczej.

Doskona e rozwi zanie dla przemys u energetycznego

CH ODNIE  WODY  BORA



• Jak pan oce nia szan se OZE w Pol sce – ja kie źró dła ma ją świe tla -
ną przy szłość?

– To przede wszyst kim OZE ma ją świe tla ną przy szłość, bo Pol ska
zo bo wią za ła się do 15% udzia łu ener gii od na wial nej w ca łym zu ży ciu
ener gii pier wot nej, w tym do 19% udzia łu w wy two rzo nej ener gii elek -
trycz nej. I tu ma my jesz cze co nie co do zro bie nia. Chce my te zo bo wią -
za nia wy peł nić, dla te go da je my ryn ko wi no wy im puls. To są wła śnie
no we roz wią za nia re gu la cyj ne, na któ re cze ka ją po ten cjal ni in we sto -
rzy. 
• Za wskaź nik okre śla ją cy udział ener gii od na wial nej w zu ży ciu

ogó łem od po wia da pań stwo, ale więk szość in sta la cji bu du ją pry wat -
ne fir my, któ re pa trzą na zysk. Jak nie bę dzie im się opła cać, to prze -
sta ną bu do wać. I co wte dy? 

– Oczy wi ście, że każ de mu mu si się opła cać, by in we sto wać czy pro -
du ko wać. Dla te go ro lą re sor tu jest stwo rze nie re gu la cji sprzy ja ją cych
in we sto wa niu. Pro du cen ci mu szą wi dzieć szan sę dłu go fa lo we go zy -
sku. Sys tem roz wo ju OZE opie ra się na wspar ciu po przez okre ślo ne
me cha ni zmy – roz wią za nia sys te mo we. Ale każ dy in we stor ma swo je
pla ny zwią za ne z ocze ki wa ną ren tow no ścią, wa run ka mi ce no wy mi,
per spek ty wa mi ryn ku i je go sta bil no ścią. I to mu si my brać pod uwa gę
pro jek tu jąc na sze roz wią za nia.
• No we roz wią za nia. A co z usta wą o OZE?
– Pra ce nad pa kie tem ustaw ener ge tycz nych, tzw. trój pa kiem, trwa -

ją. Moż na po wie dzieć, że za dłu go, ale one ogar nia ją sze ro kie spek trum
za gad nień, in te re sów, ocze ki wań. Trud no by ło je uzgod nić, go dząc re -
ali za cję przy ję tych ce lów z ocze ki wa nia mi in we sto rów i z moż li wo -
ścia mi fi nan so wy mi pań stwa zwią za ny mi ze wspar ciem te go sek to ra.

Te raz idzie my in ną ścież ką. 14 sierp nia Pre zy dent pod pi sał tzw. ma -
ły trój pak, czy li uchwa lo ny 26 lip ca przez Sejm po sel ski pro jekt usta -
wy o zmia nie usta wy – Pra wo ener ge tycz ne oraz nie któ rych in nych
ustaw. Ko lej nym kro kiem bę dzie usta wa o OZE, a na stęp nym dal sze
zmia ny: pra wa ener ge tycz ne go i ga zo we go, któ re wcho dzi ły w skład
tzw. du że go trój pa ku.

Ma ły trój pak kon cen tro wał się przede wszyst kim na roz wią za niach
re gu la cyj nych, któ re mia ły na ce lu im ple men ta cję pra wa eu ro pej skie -
go. Na to miast du ży trój pak, a w szcze gól no ści usta wa o OZE, bę dzie
swo istą kon sty tu cją ryn ku od na wial nych źró deł ener gii. Tu taj pier wot -
nie by ły za pi sa ne róż ne współ czyn ni ki wspar cia. W pro jek to wa nych
no wych roz wią za niach te go nie bę dzie. Sys tem wspar cia po wi nien być
mak sy mal nie pro sty i przej rzy sty.

Do tych cza so wy sys tem opar ty był na zie lo nych cer ty fi ka tach i choć
po zwo lił na osią gnię cie ok. 11% udzia łu ener gii elek trycz nej ze źró deł
od na wial nych w ca łej pro duk cji ener gii pier wot nej, to w na szej oce nie
do szedł do kre su swo ich moż li wo ści, co po ka zu je za ła ma nie ryn ku zie -
lo nych cer ty fi ka tów. Tak że na ryn ku bio ma sy na stą pi ło po waż ne tąp -
nie cie ce no we, któ re wy eli mi no wa ło istot ną gru pę jej pro du cen tów.
Dla te go funk cjo no wa nie te go sys te mu pod da li śmy kry tycz nej oce nie
i uzna li śmy, że mu si my uzu peł nić go, a w dal szej per spek ty wie – za stą -
pić in ny mi roz wią za nia mi. Stąd po mysł na sys tem au kcyj ny, z któ rym

w po ło wie wrze śnia 2013 r. za po zna li śmy przed sta wi cie li branż, stro -
ny spo łecz nej oraz eks per tów ryn ku.

Sys tem au kcyj ny to swo ista gieł da, na któ rej Urząd Re gu la cji Ener -
ge ty ki bę dzie w imie niu rzą du wy stę po wał o do sta wy okre ślo nej ilo ści
ener gii od na wial nej w okre sie 15 lat. Tak więc ma my stro nę po py to wą
– URE i po da żo wą, w któ rej bę dą ci wszy scy, któ rzy uzna ją, że opła ca
im się ta ką ener gię elek trycz ną wy two rzyć i sprze dać po sa tys fak cjo -
nu ją cej ce nie. Bo pod sta wo wym kry te rium wy bo ru pro jek tów bę dzie
ce na za wy two rzo ną 1 MWh ener gii elek trycz nej ze źró deł od na wial -
nych bądź z bio ga zu rol ni cze go. Te naj bar dziej atrak cyj ne ce no wo
ofer ty bę dą wy bie ra ne do mo men tu wy czer pa nia za mó wie nia. Droż -
sze, nie za ak cep to wa ne, bę dą mia ły szan se w ko lej nej au kcji. Za kła da -
my bo wiem, że bę dą się one od by wa ły co naj mniej raz w ro ku, ale
w prak ty ce bę dzie ich wię cej. Nie wy klu czo ne, iż wła ści cie le in sta la -
cji, ist nie ją cych lub bę dą cych w pla nach, sko ry gu ją swo ją ofer tę, by
mo gła być przy ję ta na ko lej nej au kcji.

Ce na usta lo na w wy ni ku au kcji po zo sta je nie zmien na przez okres 15
lat od dnia wy two rze nia po raz pierw szy ener gii elek trycz nej lub bio -
ga zu rol ni cze go. Tu bę dzie go dze nie in te re su mi kro eko no micz ne go
z ma kro eko no micz nym.

My ślę, że po pierw szych tar ciach ten me cha nizm bę dzie funk cjo no -
wał płyn nie do star cza jąc rze tel nej in for ma cji o ryn ko wych ocze ki wa -
niach.

Do dam, że w okre ślo nym prze dzia le cza so wym pro du cen ci ener gii
bę dą mo gli przejść do no we go sys te mu, co uwa żam za uczci we roz wią -
za nie.

Wy twór cy ener gii elek trycz nej z OZE bę dą mie li pra wo do świa -
dectw po cho dze nia w licz bie od po wia da ją cej wy pro du ko wa nej ener gii,
z uwzględ nie niem pew nych dzia łań opty ma li za cyj nych. Ogra ni czo ny
zo sta nie m.in. po ziom wspar cia dla in sta la cji spa la nia wie lo pa li wo we -
go – od dnia wej ścia w ży cie no wych prze pi sów sys te mem wspar cia zo -
sta nie ob ję te wy łącz nie wy twa rza nie ener gii elek trycz nej w in sta la cjach
spa la nia wie lo pa li wo we go do po zio mu śred niej ilo ści ener gii elek trycz -
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Stabilne prawo dla OZE
– Ro lą re so ru jest stwo rze nie re gu la cji sprzy ja ją cych in we sto -
wa niu w od na wial ne źró dła ener gii. Pra cu je my nad roz wią za -
niem sys te mo wym, któ re nie tyl ko ure gu lu je ry nek OZE, ale
tak że po mo że re ali zo wać no wo cze sne i wy daj ne pro jek ty. Bo
no we roz wią za nia przede wszyst kim po win ny wspie rać spraw -
dzo ne tech no lo gie, któ re nie ge ne ru ją wy so kich kosz tów – mó -
wi JE RZY WI TOLD PIE TRE WICZ, se kre tarz sta nu w Mi ni ster -
stwie Go spo dar ki oraz peł no moc nik Rzą du ds. de re gu la cji go -
spo dar czych, w roz mo wie z Je rzym Bo ja no wi czem. 

JE RZY WI TOLD PIE TRE WICZ (ur. 14.02.1958 r.), ab sol went Szko ły Głów -
nej Pla no wa nia i Sta ty sty ki (obec nie Szko ła Głów na Han dlo wa w War sza -
wie), jest dok to rem na uk eko no micz nych i ab sol wen tem II -let niej Szko ły
Ban ku Świa to we go (EDI) „The Eco no mics of the Mar ket” w Wied niu. Peł -
nio ne od 7 lu te go 2013 r. sta no wi sko se kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwie
Go spo dar ki oraz Peł no moc ni ka Rzą du do spraw de re gu la cji go spo dar -
czych łą czy z pra cą w In sty tu cie Ryn ków i Kon ku ren cji w Ko le gium Na uk
o Przed się bior stwie SGH, gdzie jest wy kła dow cą. Wcze śniej był pre ze sem
Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej, kie ro -
wał też Ban kiem Ochro ny Śro do wi ska. Żo na ty. Ma czwór kę dzie ci.



nej wy two rzo nej w la tach 2012–2013, a licz ba przy słu gu ją cych świa -
dectw po cho dze nia zo sta nie zre du ko wa na do 0,5/MWh. Opła ta za stęp -
cza zo sta nie „za mro żo na” na po zio mie z 2013 r., czy li 297,4 zł/MW. 

W sys te mie au kcyj nym do dat ko we, de dy ko wa ne wspar cie bę dzie
kie ro wa ne dla sek to ra MSP w ce lu dy wer sy fi ka cji struk tu ry wy twa rza -
nej ener gii elek trycz nej oraz za pew nie nia wy ko rzy sta nia kra jo wych
za so bów ener ge tycz nych.
• Ja kich efek tów moż na ocze ki wać?
– Za kła da my, że bi lans po łą czo nych sys te mów wspar cia we dług wy -

twa rza nej ener gii elek trycz nej w 2020 r. (bez uwzględ nie nia moż li wo -
ści mi gra cji z sys te mu świa dectw po cho dze nia do sys te mu au kcji) bę -
dzie na stę pu ją cy: 14,3 TWh – ener gia elek trycz na ob ję ta me cha ni -
zmem au kcji, 14,2 TWh – ener gia elek trycz na ob ję ta me cha ni zmem
świa dectw po cho dze nia, 2,2 TWh – ener gia elek trycz na nie ob ję ta sys -
te mem wspar cia (hy dro ener ge ty ka) i 1,7 TWh – ener gia elek trycz na
po cho dzą ca z mi kro in sta la cji. Ra zem 32,4 TWh.
• Two rzy my więc spół kę i po sta na wia my za in we sto wać w bu do wę

OZE. Ale co to ma być: far ma wia tro wa, bio ga zow nia, fo to wal ta ika?
Na czym naj wię cej za ro bi my?

– Na te mat tech no lo gii się nie wy po wia da my. Mó wi my o pro jek tach
mniej lub bar dziej efek tyw nych. Oczy wi ście, bę dzie my pre fe ro wać
efek tyw ne, ale czy to bę dzie fo to wol ta ika, bio ga zow nie, far ma wia tro -
wa czy ener gia wod na? Dla nas źró dła te są rów no waż ne, ale chce my
by na sze ce le ener ge tycz ne by ły re ali zo wa ne w spo sób moż li wie naj -
bar dziej efek tyw ny.

Jed no cze śnie chce my też za dbać o ja kość te go ryn ku i dla te go prze -
wi du je my, że prze tar gi bę dą prze pro wa dza ne w dwóch gru pach: ma -
łych in sta la cji – do 1 MW oraz więk szych – po wy żej 1 MW. Rów no le -
gle na stę po wać bę dzie roz wój ener ge ty ki pro su menc kiej w po sta ci mi -
kro in sta la cji. W ten spo sób chce my za bez pie czyć roz wój ma łych
i śred nich in sta la cji na ryn ku.
• Kie dy usta wa bę dzie go to wa?
– W po ło wie wrze śnia przed sta wio ny sche mat me cha ni zmów wspar -

cia dla pro du cen tów ener gii elek trycz nej ze źró deł od na wial nych lub
bio ga zu rol ni cze go omó wił Mię dzy re sor to wy Ze spół ds. Re ali za cji Po -
li ty ki Ener ge tycz nej Pol ski do 2030 r. Na prze ło mie paź dzier ni ka/li sto -
pa da pro jekt skie ru je my do sta łe go ko mi te tu Ra dy Mi ni strów. Za kła da -
jąc oko ło mie sięcz ny okres ostat nich uzgod nień i wy ja śnień, w grud niu
pro jekt mo że zo stać prze ka za ny do Sej mu.
• Czy to za mie sza nie wo kół usta wy o OZE nie jest jed ną z przy czyn,

że po chwi lo wej eu fo rii, głów nie w me diach, ci cho jest o pla nach bu -
do wy farm wia tro wych na Bał ty ku (off -sho re)? „Dział ki” są wy zna -
czo ne i… 

– Uwa żam, że mu si my mie rzyć si ły na za mia ry. A róż ne tech no lo gie
ofe ru ją wy twa rza nie ener gii po róż nych kosz tach. Kie dy wy ty czo ne
ce le zwią za ne z ener ge ty ką od na wial ną moż na zre ali zo wać niż szym
kosz tem, by ło by wiel ką nie go spo dar no ścią lan so wa nie tech no lo gii re -
la tyw nie droż szych. A ta ką jest dzi siaj ener gia wia tro wa wy twa rza na
przez far my bu do wa ne na mo rzu. Jed nak nie wy klu cza my sko rzy sta nia
z niej w przy szło ści, kie dy po ta nie je, a rów no cze śnie wzro śnie po pyt
na ener gię. 
• A co z bu do wą elek trow ni ją dro wej: czy po wsta nie w na stęp nej

de ka dzie czy do pie ro w la tach 30.?
– 11 paź dzier ni ka Kie row nic two Mi ni ster stwa Go spo dar ki przy ję ło

Pro gram pol skiej ener ge ty ki ją dro wej (PPEJ). Trwa praw dzi wa de ba ta
do ty czą ca przy szło ści ener ge ty ki ją dro wej w Pol sce. Kom plek so wy
pro ces bu do wy w Pol sce ener ge ty ki ją dro wej zo stał już uru cho mio ny.
Obej mu je nie tyl ko wy twa rza nie, bo rów nież kwe stie za go spo da ro wa -
nia ra dio ak tyw nych od pa dów – trwa po szu ki wa nie opty mal nych lo ka -
li za cji ta kie go skła do wi ska, oraz szko le nia i ba da nia. Je ste śmy jed nak
jesz cze na eta pie po zwa la ją cym, przy re la tyw nie ni skich kosz tach,
na za wró ce nie z tej dro gi. 

Nie mo gę prze wi dzieć ja kie de cy zje po dej mie rząd. Na to miast pa -
trząc na to chłod nym okiem moż na skon sta to wać, że pla no wa na moc
elek trow ni, czy li 4,5 tys. MW, to nie wie le w po rów na niu choć by
z obec ny mi za so ba mi, bo ener ge ty ka kon wen cjo nal na wraz z od na -

wial ną dys po nu je mo cą ok. 38 tys. MW. Na pew no jest to ener gia re la -
tyw nie ta nia, ale wy ma ga du żych na kła dów in we sty cyj nych. Sam je -
stem cie kaw jak po to czą się lo sy pol skiej ato mów ki, któ rej bu do wa po -
trwa ok. 10 lat, a więc naj wcze śniej mo że zo stać uru cho mio na w la -
tach 2024—2025.
• Z jed nej stro ny ma my speł niać wy ma ga nia unij ne go pa kie tu kli -

ma tycz no -ener ge tycz ne go, a z dru giej, w paź dzier ni ku Par la ment Eu -
ro pej ski opo wie dział się za ra dy kal nym za ostrze niem prze pi sów o po -
szu ki wa niu nie kon wen cjo nal nych złóż ro py naf to wej i ga zu, jak zło -
ża w łup kach. Co w tej sy tu acji zro bi nasz rząd, któ ry bę dzie mu siał
ra ty fi ko wać nie ko rzyst ną dla nas dy rek ty wę?

– Z uwa gą ob ser wu je my de ba tę wo kół łup ków. Nie wąt pli wie w pol -
skim in te re sie jest, by wy do by cie te go ga zu by ło moż li we i to jak naj -
szyb ciej. Je go po szu ki wa nia rze czy wi ście się śli ma czą, ale miej my na -
dzie ję, że są to tyl ko trud ne po cząt ki i w na stęp nych la tach ule gną przy -
spie sze niu. Nie mniej nie zna my do koń ca je go za so bów i opie ra my się
na sza cun kach.

Są dzę, że nikt nie zde cy du je się na cał ko wi ty za kaz wy do by wa nia
ga zu łup ko we go. Naj wy żej mo gą być za ka za ne pew ne tech no lo gie
uzna wa ne za ma ło przy ja zne dla śro do wi ska, jak np. wy ko rzy stu ją ce
szcze li no wa nie hy drau licz ne. Ale ry nek się do te go do sto su je i mo że
za sto su je ory gi nal ną pol ską tech no lo gię za tła cza nia dwu tlen ku wę gla?
• Czy CO2 bę dzie z in sta la cji CCS?
– My ślę, że wów czas tech no lo gia wy chwy ty wa nia CO

2
się roz wi nie,

gdyż ten gaz bę dzie po trzeb ny.
•A ja kie jest zda nie re sor tu od no śnie do pa kie tu kli ma tycz no -ener -

ge tycz ne go, któ ry w Pol sce ma co raz wię cej prze ciw ni ków, a tak że
pro po zy cji, by UE ra dy kal nie zwięk szy ła re duk cję emi sji CO2, np.
o 40% do 2030 r., co we wrze śniu po stu lo wał pre zy dent Fran co is Hol -
lan de?

– W przy pad ku Pol ski wy móg pa kie tu kli ma tycz ne go – 3 x 20 nie
jest aż tak am bit ny, bo ozna cza 15% udział OZE w ca ło ści wy pro du ko -
wa nej ener gii pier wot nej: za rów no elek trycz nej, ciepl nej i chło du oraz
pa liw zu ży tych w trans por cie. Te ele men ty ma ją róż ne udzia ły, np.
w 2020 r. udział pa liw w trans por cie ma wy no sić 10%, a ener gii elek -
trycz nej – 19%. W su mie da dzą 15%, któ re Pol ska zo bo wią za ła się
uzy skać.

Dzi siaj ener gia z OZE ma 11,2% udzia łu, co ozna cza, że w mik ście
ener ge tycz nym mu si my jesz cze zejść o nie speł na 4,5 pkt. pro cen to we -
go. To du żo i nie du żo. W war to ściach bez względ nych mu si my po dwo -
ić pro duk cję ener gii z OZE. Osią gnię cie te go ce lu – je śli w ży cie wej -
dzie sys tem au kcyj ny – bę dzie się od by wać w spo sób mak sy mal nie
przy ja zny i sta bil ny dla in we sto rów, dzię ki cze mu zo sta nie osią gnię ta
moż li wość funk cjo no wa nia (i fi nan so wa nia) ich dzia łal no ści w wa run -
kach prze wi dy wal no ści.

Pol ska ro bi wszyst ko by wy wią zać się z zo bo wią za nia za war te go
w pa kie cie kli ma tycz no -ener ge tycz nym. Uwa ża my, że je śli zo sta ły
wy zna czo ne ce le, to na le ży dać szan sę ich wy peł nie nia. Na to miast je -
ste śmy prze ciw ni te mu, że by po dej mo wać ko lej ne am bit ne kro ki,
przed peł ną oce ną osią gnię tych efek tów, któ re wpły ną na pod ję cie na -
stęp nych de cy zji w tym za kre sie. Nie wi dzi my prze ko ny wu ją cych ar -
gu men tów na ta kie po stę po wa nie i dla te go je ste śmy z UE w in te lek tu -
al nym spo rze.
• Mó wi pan o obec nych ce nach prą du, a gdy eu ro pej skie za kła dy

za czną jesz cze pła cić za emi sję ga zów cie plar nia nych, to wy pad ną
z gry. Ta kie ob ostrze nia ma ją ra cję by tu, gdy obej mu ją wszyst kie kra -
je świa ta, a nie tyl ko 28.

– Kil ka dni te mu by łem w Pa ry żu na kon fe ren cji mi ni strów go spo -
dar ki, pod czas któ rej fran cu ski mi ni ster od bu do wy prze my słu, Ar naud
Mon te bo urg, po wie dział, iż PKB Fran cji i Nie miec jest na po zio -
mie 92% PKB Chin, więc kra je te – ja ko rów no waż ny part ner, z sil ną
go spo dar ką – mo gą sta wiać okre ślo ne wa run ki swo je mu oto cze niu czy
świa tu, tak że do ty czą ce eko lo gii. I za chę cać in ne kra je, by po szły ich
dro gą. Czy to jest moż li we? W dłu gim okre sie – być mo że tak, ale
w da ją cej się prze wi dzieć per spek ty wie bę dzie to cier ni sta dro ga.
• Dzię ku ję za roz mo wę.
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• Czy nie ża łu je pan, że Pol ska znów jest go spo da rzem Kon fe -
ren cji Stron Ra mo wej Kon wen cji Kli ma tycz nej – CO P19?

– Wręcz prze ciw nie. Je stem za szczy co ny, że Pol ska mo że po raz
ko lej ny go ścić naj więk szy pro ces ne go cja cyj ny to czą cy się obec -
nie pod egi dą ONZ. W 2013 r. ko lej na or ga ni za cję szczy tu kli ma -
tycz ne go przy pa da ła gru pie re gio nal nej Eu ro py Wschod niej.
Po kon sul ta cjach rzą do wych uzna li śmy, że war to pod jąć się te go
zo bo wią za nia.

Zmia ny kli ma tu, któ rych skut ki do ty ka ją tak że Pol skę, są pro -
ble mem glo bal nym. Zja wi sko to za gra ża roz wo jo wi spo łecz no -go -
spo dar cze mu państw. Tyl ko w Pol sce w la tach 2001–2010 na usu -
wa nie skut ków nie ko rzyst nych zja wisk at mos fe rycz nych wy da li -
śmy po nad 50 mld zł. Jed no cze śnie na le ży pod kre ślić, że wy sił ki
po je dyn czych państw, czy na wet ca łej Eu ro py, nie roz wią żą pro -
ble mu. Dla te go Pol ska ak tyw nie an ga żu je się w pro ces glo bal nych
ne go cja cji, gdyż tyl ko wspól ne dzia ła nia mo gą roz wią zać ogól no -
świa to we pro ble my. 

Or ga ni zu jąc CO P19, od po cząt ku ma my wpływ na kształt przy -
szłe go po ro zu mie nia kli ma tycz ne go, któ re na no wo okre śli po dział
zo bo wią zań zwią za nych z re duk cją ga zów cie plar nia nych. Po ro zu -
mie nie to bę dzie mia ło wpływ na pol ską go spo dar kę, zwłasz cza
na sek tor ener ge tycz ny. Pol ska mu si w tych ne go cja cjach być do -
brze sły szal na. Prze wod ni cze nie ob ra dom COP da je ta ką moż li -
wość, bo ja ko kraj -go spo darz kon fe ren cji bę dzie my mo de ro wać
i ukie run ko wy wać dys ku sję w cza sie, gdy bę dą bu do wa ne zrę by
po ro zu mie nia.
• Spo tka nie w War sza wie bę dzie pierw szym, któ re nie mal w ca -

ło ści zo sta nie po świę co ne ne go cja cjom no we go glo bal ne go po ro -
zu mie nia kli ma tycz ne go, któ re ma obo wią zy wać po 2020 r. Kil ka
mie się cy te mu po wie dział pan, że już dziś na le ży po sta wić so bie
na stę pu ją ce py ta nie: czy do tych cza so wy kształt Pro to ko łu z Kio to
od po wia da rze czy wi sto ści mię dzy na ro do wej ro ku 2013 czy 2015.
Co się zmie ni ło przez te po nad 15 lat, a wła ści wie od ra ty fi ka cji
Pro to ko łu w 2004 r.?

– To py ta nie jest na dal ak tu al ne. Do tych cza so wa ar chi tek tu ra
pro ce su UNFCCC dzie li pań stwa na roz wi nię te, któ re zo sta ły ob -
ję te zo bo wią za nia mi, w tym re duk cyj ny mi, i na roz wi ja ją ce się,
któ re nie mu szą po dej mo wać ta kich wy sił ków. Tym cza sem dziś
sy tu acja na are nie mię dzy na ro do wej wy glą da zu peł nie ina czej, np.
w po rów na niu do ro ku 1992 czy na wet 1997. Obec nie część
państw roz wi nię tych jest w znacz nie gor szej kon dy cji go spo dar -
czej niż nie któ re kra je roz wi ja ją ce się. Dla te go mu si my so bie za -
dać py ta nie o wspól ną od po wie dzial ność za spra wy kli ma tu
i wspól ne dzia ła nia na rzecz je go po pra wy. 

Uwa żam, że no we po ro zu mie nie bę dzie mia ło sens tyl ko wte dy,
je śli wszyst kie, a nie jak do tych czas tyl ko pań stwa roz wi nię te, po -

dej mą wy sił ki re duk cyj ne. Oczy wi ście, co rów nież Pol ska pod kre -
śla, te wy sił ki mu szą być do sto so wa ne do moż li wo ści po szcze gól -
nych kra jów. 

I no we po ro zu mie nie – co waż ne – po raz pierw szy w hi sto rii ma
ob jąć zo bo wią za nia mi re duk cyj ny mi bli sko 200 państw – stron
Kon wen cji kli ma tycz nej. Mu si my więc za sta no wić się nad wy pra -
co wa niem kom pro mi su i po go dze niem ocze ki wań naj więk szych
go spo da rek, jak USA, In die czy Chi ny oraz nie wiel kich państw
wy spiar skich, któ re naj moc niej od czu wa ją skut ki zmian kli ma tu. 

We dług mnie, klu czem do suk ce su jest po wszech ne uczest nic -
two i spra wie dli wość no wej umo wy. Ozna cza to ob ję cie zo bo wią -
za nia mi wszyst kich państw, a tak że stwo rze nie po ro zu mie nia, któ -
re uwzględ ni in te re sy wszyst kich stron, za pew nia jąc rów no wa gę
zo bo wią zań po mię dzy bę dą cy mi w róż nej kon dy cji i na róż nych
eta pach roz wo ju, ale też w rów nym stop niu na ra żo ny mi na ne ga -
tyw ne skut ki zmian kli ma tu. 

Wie rzę, że tyl ko pod ta ki mi wa run ka mi uda się nam osią gnąć
suk ces. Waż na dys ku sja bę dzie to czy ła się rów nież wo kół fi nan so -
wa nia dzia łań ada pta cyj nych do zmian kli ma tu. 

Te ele men ty, któ re chce my osią gnąć w War sza wie mo gą nie wy -
da wać się ni czym prze ło mo wym, czy nad zwy czaj nym. Na le ży
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Na drodze
do nowej umowy klimatycznej

– Nie mam wąt pli wo ści, że po trze bu je my no -
wej, glo bal nej umo wy o re duk cji emi sji ga zów
cie plar nia nych i pod czas CO P19 Pol ska bę dzie
za bie ga ła o stwo rze nie fun da men tów pod glo -
bal ne po ro zu mie nie kli ma tycz ne – mó wi MAR -
CIN KO RO LEC, mi ni ster śro do wi ska, w roz mo -
wie z Je rzym Bo ja no wi czem.



jed nak wy raź nie pod kre ślić, że ce lem kon fe ren cji w War sza wie nie
jest opra co wa nie ta kie go po ro zu mie nia. Pol ska jest jed ną z trzech
Pre zy den cji, obok Pe ru i Fran cji, na dro dze do no wej umo wy kli -
ma tycz nej. War sza wa bę dzie jed nak klu czo wym punk tem na ma -
pie do cho dze nia do no we go po ro zu mie nia, któ re ma zo stać pod pi -
sa ne w 2015 r. w Pa ry żu. Aby by ło to moż li we, już te raz, pod czas
CO P19, mu szą po wstać zrę by no wej umo wy. Mu si my zde cy do -
wać m.in. o for mie praw nej te go ak tu oraz okre sie je go obo wią zy -
wa nia. Mu si my tak że za cząć usta lać har mo no gram po szcze gól -
nych dzia łań do spo tka nia w Pa ry żu. Bez tych ele men tów osią gnię -
cie suk ce su we Fran cji bę dzie bar dzo trud ne.

Pol ska, po dej mu jąc się or ga ni za cji szczy tu CO P19, do stą pi tak -
że za szczy tu peł nie nia Pre zy den cji w ra mach Kon wen cji kli ma -
tycz nej przez na stęp ny rok, do ko lej ne go szczy tu, któ ry od bę dzie
się w Pe ru. Na sza ro la nie ogra ni cza się więc tyl ko do War sza wy.

Ze swo jej stro ny, ja ko Pre zy dent CO P19 i przy szłej Pre zy den cji,
za pew niam, że z od po wie dzial no ścią pod cho dzi my do te go za da -
nia.

Na szym głów nym ce lem bę dzie ści sła współ pra ca z przy szły mi
go spo da rza mi kon fe ren cji kli ma tycz nych. Wśród na szych prio ry -
te tów są trzy kwe stie. Po pierw sze – bę dzie my dą żyć do skon kre -
ty zo wa nia ma py doj ścia, tzw. ma py dro go wej, do no we go po ro zu -
mie nia kli ma tycz ne go. Na szym dru gim ce lem bę dzie sku tecz ne
wdra ża nie de cy zji przy ję tych pod czas trzech ostat nich szczy tów
– z Can cun, Dur ba nu i Do hy. Wresz cie po trze cie – bę dzie my dą -
żyć do za po cząt ko wa nia lep szej wy mia ny in for ma cji, wza jem ne go
zro zu mie nia i za an ga żo wa nia na li nii mia sta – biz nes – po li ty cy
– re pre zen tan ci spo łe czeń stwa oby wa tel skie go oraz kon ty nu acji
te go do rob ku przez ko lej ne pre zy den cje. Li czę, że uda się to osią -
gnąć po przez wzmoc nie nie dia lo gu mię dzy wszyst ki mi ty mi gru -
pa mi.

Bę dzie my rów nież dą żyć do spraw nej im ple men ta cji de cy zji
pod ję tych pod czas po przed nich szczy tów kli ma tycz nych, m.in.
w za kre sie ada pta cji, współ pra cy tech no lo gicz nej i me cha ni zmów
fi nan so wa nia.
• Ile osób po twier dzi ło udział w COP 19? Kto z tzw. VIP -ów?
– Pod czas CO P19 w War sza wie spo dzie wa my się ok. 10–12 tys.

uczest ni ków. Wśród nich znaj dą się nie tyl ko przed sta wi cie le rzą -
dów 194 państw, ale tak że ob ser wa to rzy, czy li re pre zen tan ci or ga -
ni za cji mię dzy na ro do wych, biz ne su, or ga ni za cji eko lo gicz nych,
a tak że me diów. De le ga tów w ran dze mi ni strów śro do wi ska spo -
dzie wa my się przede wszyst kim w trak cie tzw. Seg men tu Wy so -
kie go Szcze bla, któ ry od bę dzie się w dniach 19–22 li sto pa da.
Wów czas przyj edzie też Se kre tarz Ge ne ral ny ONZ, Ban Ki -Mo on.
• Ja ki bę dzie prze bieg Kon fe ren cji?
– Kon fe ren cja ofi cjal nie roz po czy na się 11 li sto pa da, ale już ty -

dzień wcze śniej pra cę roz po czy na ją eks per ci. Czte ry ostat nie dni
(19–22) to tzw. Seg ment Wy so kie go Szcze bla, kie dy przy jeż dża ją
sze fo wie de le ga cji, czy li naj czę ściej mi ni stro wie od po wie dzial ni
za kwe stie kli ma tu. Za zwy czaj ne go cja cje są bar dzo emo cjo nu ją ce
do ostat nie go mo men tu. Czę sto trwa ją tak że nie co dłu żej niż prze -
wi du je pro gram. Na ta ką ewen tu al ność też je ste śmy przy go to wa -
ni. 
• Ile bę dzie kosz to wać or ga ni za cja COP -u?
– Do kład ne kosz ty or ga ni za cji kon fe ren cji bę dą zna ne po za koń -

cze niu wy da rze nia. Bu dżet, ja ki za bez pie czy li śmy to 99,97 mln zł.
Jest on znacz nie niż szy niż kosz ty or ga ni za cji po przed nich se sji
COP w in nych kra jach, np. w Can cum czy Dur ba nie, gdzie wy no -
si ły ok. 100 mln USD. Po nad to, w ce lu ob ni że nia wy dat ków ze
źró deł pu blicz nych, wzo rem Pre zy den cji Pol ski w Unii Eu ro pej -
skiej, po zy ska li śmy part ne rów pry wat nych. 

Środ ki na or ga ni za cję kon fe ren cji po cho dzą z Na ro do we go Fun -
du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej. War to pod kre -
ślić, że część kosz tów or ga ni za cji CO P19 zo sta nie sfi nan so wa na
ze środ ków, któ re uzy sku je my dzię ki uczest nic twu w pro ce sie kli -
ma tycz nym. Pro to kół z Kio to zo bo wią zał nas do re duk cji emi sji

ga zów cie plar nia nych o 6%. Cel ten zre ali zo wa li śmy z 5-krot ną
nad wyż ką. Za osz czę dzo ne nad wyż ki mo że my sprze da wać in ny mi
kra jom, nie wy peł nia ją cym swo ich zo bo wią zań. W ten spo sób za -
ro bi li śmy do tej po ry ok. 800 mln zł.

Udział w kon fe ren cji kil ku na stu ty się cy osób z ca łe go świa ta,
w tym re pre zen tu ją cych za gra nicz ne me dia, bę dzie dla Pol ski
i War sza wy zna ko mi tą oka zją do pro mo cji na are nie mię dzy na ro -
do wej. 
• Do udzia łu w COP 19, co jest no wo ścią, zo sta li za pro sze ni

przed sta wi cie le prze my słu. 
– Dys ku sja, któ rą to czy li śmy do tych czas w ra mach pro ce su kli -

ma tycz ne go UNFCCC, od by wa ła się przede wszyst kim na po zio -
mie rzą dów. W tym ro ku, co jest na szym po my słem, po raz pierw -
szy w trak cie hi sto rii te go pro ce su, do roz mów za pro si li śmy tak że
biz nes. 

Nikt nie kwe stio nu je, że ten sek tor jest jed nym z naj więk szym
emi ten tów ga zów cie plar nia nych. Jed no cze śnie, tkwi w nim też
naj więk szy po ten cjał re duk cji. Za pra sza jąc biz nes do dys ku sji,
chce my ze brać je go opi nie i po my sły. Od je go za an ga żo wa nia za -
le żeć bę dzie szyb kość wpro wa dza nych in no wa cji i prze kształ ca nia
go spo dar ki na bar dziej zrów no wa żo ne i przy ja zne śro do wi sku to -
ry. Pierw sze roz mo wy z biz ne sem już za na mi, pod czas Pre -CO Pu.
Li czę, że rów nie kon struk tyw ną dys ku sję od bę dzie my pod czas
CO P19 w li sto pa dzie. 

Czer piąc z do świad czeń kon fe ren cji COP w Can cun, w War sza -
wie pla nu je my tak że spo tka nie z przed sta wi cie la mi miast, tzw. Ci -
ties Day. Mia sta sta no wią klu czo wy ele ment przy szłych dzia łań: to
w mia stach emi to wa na jest zde cy do wa na więk szość emi sji ga zów
cie plar nia nych (GHG) oraz za miesz ku je je po nad po ło wa po pu la -
cji i udział ten na dal się zwięk sza. To wła śnie w mia stach, jak w so -
czew ce, kon cen tru ją się rów nież ne ga tyw ne wpły wy zmian kli ma -
tu. Umoż li wie nie dia lo gu, sko rzy sta nie z ich wie dzy i do świad czeń
z pew no ścią wnio są do na szej dys ku sji cen ny wkład. 
• Jak pan sko men tu je pro po zy cje re stryk cyj nej re duk cji ga zów

cie plar nia nych w ra mach unij nej po li ty ki, co ude rza głów nie
w prze mysł, a zwłasz cza w ener ge ty kę? 

– Chcia ła bym pod kre ślić, że Pol ska jest i za wsze by ła przy chyl -
na ra cjo nal nej po li ty ce kli ma tycz nej. Zmia ny kli ma tu do ty ka ją
tak że nasz kraj, dla te go za le ży nam na roz wią za niu te go pro ble mu.

Pol ska ma wy jąt ko we osią gnię cia w ob sza rze re duk cji emi sji ga -
zów cie plar nia nych. Od ro ku ba zo we go pro to ko łu z Kio to, czy li
od 1988 r. zmniej szy li śmy emi sje o po nad 30% przy jed no cze snym
wzro ście PKB o po nad 200%. To wy raź nie świad czy o tym, że Pol -
ska mo że być przy kła dem, jak sku tecz nie ob ni żać emi sję przy za -
cho wa niu wzro stu go spo dar czo -spo łecz ne go.

Na fo rum Unii Eu ro pej skiej pod kre śla my jed nak, że ko niecz ne
są glo bal ne roz wią za nia oraz po dą ża nie w kie run ku go spo dar ki ni -
sko emi syj nej, ale z uwzględ nie niem po ten cja łu po szcze gól nych
go spo da rek. Nie ma jed ne go uni wer sal ne go roz wią za nia dla
wszyst kich – nie tyl ko w ska li glo bal nej, ale na wet re gio nal nej, jak
w przy pad ku UE. To szcze gól nie waż ne w obec nych trud nych cza -
sach prze dłu ża ją ce go się kry zy su go spo dar cze go i nie pew nej sy tu -
acji na ryn kach fi nan so wych. Two rzo ne re gu la cje i wpro wa dza ne
in stru men ty po win ny mo bi li zo wać prze mysł do mo der ni za cji,
a nie do prze no sze nia pro duk cji (i w re zul ta cie emi sji) w miej sca,
gdzie bę dą mo gły ko rzy stać z mniej re stryk cyj nych re gu la cji, nie
mo bi li zu ją cych do roz wo ju no wych tech no lo gii i in no wa cyj nych
roz wią zań.
• Dzię ku ję za roz mo wę.

EKOLOGIA
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27 li sto pa da Mar cin Ko ro lec zo stał od wo ła ny z funk cji mi ni stra śro do -
wi ska, ale na dal bę dzie pro wa dzić ca łość po li ty ki kli ma tycz nej ja ko Peł -
no moc nik Rzą du ds. po li ty ki kli ma tycz nej i se kre tarz sta nu w Mi ni ster -
stwie Śro do wi ska, a funk cję Pre zy den ta COP bę dzie peł nił aż do szczy -
tu kli ma tycz ne go w Li mie w grud niu 2014 r. 



• Jak Pan Mi ni ster trak tu je kwe stie do ty -
czą ce bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go pań -
stwa?

– Bez pie czeń stwo ener ge tycz ne pań stwa
mu si być do strze ga ne w dwóch wy mia rach:
tech nicz nym, czy li bez pie czeń stwa tech nicz -
ne go do staw oraz w bar dzo du żym wy mia rze
eko no micz nym. Bo py ta nie jest ta kie: ile ma
kosz to wać bez pie czeń stwo ener ge tycz ne,
czy li waż ne jest by bez pie czeń stwo fi zycz -
nych do staw, nie za wod nych i od po wied niej
ja ko ści, osią gnąć po re la tyw nie naj niż szej
ce nie. Tyl ko w ten spo sób mo że my za pew nić
we współ cze snym świe cie kon ku ren cyj ność
go spo dar ki. 

W ja ki spo sób bez pie czeń stwo tech nicz ne
w Pol sce jest już lub mo że być za pew nio ne?
Wy da je się, że w tej kwe stii ma my do brą po -
zy cję: to z jed nej stro ny roz bu do wy wa ny
sys tem ener ge ty ki ga zo wej, bo in ter ko nek to -
ry da ją nam gwa ran cję uzy ski wa nia do staw
su row ca z in nych miej sce, ga zo port itd….
• …ale je go bu do wa się opóź nia.
– No tak, ale ja na to pa trzę z ta kie go punk -

tu wi dze nia: to są in we sty cje re ali zo wa ne.
Nie ma ja kichś szcze gól nych za cięć. Po dru -
gie – roz po rzą dze nie Par la men tu Eu ro pej -
skie go i Ra dy (UE) Nr 347/2013 z 17 kwiet -
nia 2013 r. w spra wie wy tycz nych do ty czą -
cych trans eu ro pej skiej in fra struk tu ry ener ge -
tycz nej, wska zu je in ter ko nek to ry. To tak że
obec nie przy go to wy wa ne przez UE roz po -
rzą dze nie do ty czą ce fi nan so wa nia Con nec -
ting Eu ro pe Fa ci li ty. To po ka zu je, że kwe stia
bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go na sze go
pań stwa nie mo że być roz pa try wa na bez
kon tek stu unij ne go. A dla Unii Eu ro pej skiej,
ja ko ca ło ści, jest ono rów nie waż ne jak dla
Pol ski. 

Trze cią waż ną kwe stią są kra jo we za so by
su row ców ener ge tycz nych – przede wszyst -
kim wę gla ka mien ne go. Ale czy moż li we jest
je go wy ko rzy sta nie w świe tle po li ty ki kli ma -
tycz nej UE i czy bę dzie – uwzględ nia jąc cha -
rak ter złóż – ce no wo opła cal ne?

W 2014 r., a w prak ty ce po przy ję ciu przez
ope ra to rów roz po rzą dzeń do ty czą cych za sad
ko rzy sta nia z sys te mów prze my sło wych,
wej dą w ży cie re gu la cje UE do ty czą ce jed -
no li te go ryn ku ener gii w Eu ro pie. Dla te go

są dzę, że w 2017 r., po wy bu do wa niu ko nek -
to rów, po ziom bez pie czeń stwa ener ge tycz -
ne go bę dzie nie tyl ko gwa ran to wa ny tech -
nicz nie. Bo wów czas po nad 15% bę dą cej
w ob ro cie ener gii bę dzie mo gło być spro wa -
dzo ne z za gra ni cy, co też da je do syć du że po -
czu cie bez pie czeń stwa eko no micz ne go…
• …prze cież bę dzie droż sza?
– A dla cze go ma być droż sza? 
• No, w Niem czech jest droż sza!
– To mo że my ją ku po wać gdzie in dziej!

In ter ko nek to ry i roz wi nię ty han del na wspól -
nym ryn ku ener gii da ją nam swo isty bez -
piecz nik. Dru gim są przy go to wy wa ne przez
re gu la to ra me cha ni zmy tzw. re zer wy zim nej,
któ re do 2020 r. zre du ku ją czy wręcz wy eli -
mi nu ją to po ten cjal ne za gro że nie.

Co jed nak mo że za gra żać bez pie czeń stwu
ener ge tycz ne mu? Nie do ro zwój tech no lo -
gicz ny w za kre sie sys te mów za rzą dza nia
i ste ro wa nia sie cią oraz – przede wszyst kim
– kwe stie ener ge ty ki roz pro szo nej. Nie od na -
wial nej, lecz pra cu ją cej w sko ja rze niu, np.
do ogrze wa nia miast, któ ra mo że być opar ta
na tra dy cyj nych no śni kach. To tak że pod -
ziem na ga zy fi ka cja wę gla wy ko rzy stu ją ca
za so by mniej opła cal ne do wy do by cia.

W dys ku sjach o kra jo wym ryn ku ener gii
istot na jest kwe stia go to wo ści in we sto rów
do po dej mo wa nia ry zy ka. Ocze ku ją, że zo -
sta ną wpro wa dzo ne spe cjal ne me cha ni zmy,
jak ry nek mo cy, ni we lu ją ce po ziom ry zy ka
in we sty cyj ne go. Ale czy zo sta ną za ak cep to -
wa ny przez Ko mi sję Eu ro pej ską? Zwłasz cza
w świe tle przy go to wy wa nych przez nią wy -
tycz nych do ty czą cych udzie la nia po mo cy
pu blicz nej, m.in. w sys te mach ener ge tycz -
nych. Na ten te mat są róż ne zda nia, choć nie -
któ rzy twier dzą, że jest to pra wie prze są dzo -
ne. Czy w tej sy tu acji nie trze ba po wie dzieć,
że in we sty cje w ener ge ty kę jed nak bę dą
i mu szą być obar czo ne pew nym ry zy kiem,
któ re go po ziom praw do po dob nie wpły nie
na nie co więk szy koszt in we sty cji. A kto bę -
dzie go tów go po nieść? Są dzę, że ten, kto bę -
dzie miał do bre po my sły tech no lo gicz ne.

We wnio skach opu bli ko wa ne go w lip cu
przez Mi ni ster stwo Go spo dar ki, „Spra woz -
da nia z wy ni ków mo ni to ro wa nia bez pie -
czeń stwa do staw ener gii elek trycz nej”,

stwier dzo no: „wy so kość osza co wa ne go de fi -
cy tu mo cy w okre sach szczy to wych za po -
trze bo wań wska zu je, że szcze gól nie w la -
tach 2016–2017 ist nie je re al ne za gro że nie
wy stą pie nia nie do bo rów mo cy dys po zy cyj -
nej”. Tak mo że być, ale nie mu si. 
•A co z ener ge ty ką ją dro wą? 11 paź dzier -

ni ka Kie row nic two Mi ni ster stwa Go spo dar -
ki przy ję ło Pro gram pol skiej ener ge ty ki ją -
dro wej (PPEJ), nie mniej Je rzy Wi told Pie -
tre wicz, se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie
Go spo dar ki, stwier dził, że „je ste śmy jed nak
jesz cze na eta pie po zwa la ją cym, przy re la -
tyw nie ni skich kosz tach, na za wró ce nie z tej
dro gi”.

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI
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Ryzyka i wyzwania
– Przy szły ry nek eu ro pej ski bę dzie chy ba w więk szym stop niu zwią za ny
z ener ge ty ką roz pro szo ną. Nie tyl ko „do mo wą”, ale rów nież za wo do wą, ko -
mu nal ną – ile w Pol sce jest cie płow ni, któ re mo gą być elek tro cie płow nia mi.
Uwa żam, że war to o tym my śleć, bo to jest opła cal ne, po dru gie – zmniej sza
po ziom ry zy ka. Sto imy przed ko niecz no ścią zmia ny pa ra dyg ma tu my śle nia
du żych in we sto rów, by w więk szym stop niu za in te re so wa li się np. ener ge ty -
ką ko mu nal ną – mó wi OL GIERD DZIE KOŃ SKI, se kre tarz sta nu w Kan ce la rii
Pre zy den ta RP, w roz mo wie z Je rzym Bo ja no wi czem.

OL GIERD DZIE KOŃ SKI (ur. 1950 r.) w 1975 r.
ukoń czył stu dia na Wy dzia le Ar chi tek tu ry Po li -
tech ni ki Wro cław skiej. W la tach 1974–84 asy -
stent na Wy dzia le Ar chi tek tu ry w In sty tu cie
Pla no wa nia Prze strzen ne go Po li tech ni ki War -
szaw skiej. W 1987 r. zo stał ab sol wen tem Sal -
zburg Se mi nar, w 1993 r. wy kła dał w Ha rvard
Gra du ate Scho ol of De sign. Wi ce pre zy dent
Mia sta st. War sza wy w la tach 1990–1994
i 1999–2000. Współ two rzył war szaw ską sa -
mo rząd ność po de mo kra tycz nym prze ło mie
w 1990 r. Twór ca i pierw szy pre zes Agen cji
Roz wo ju Ko mu nal ne go (AR KA), wspie ra ją cej
sa mo rzą dy w Pol sce (1994–1999). W la -
tach 2000–2001 pod se kre tarz sta nu w Mi ni -
ster stwie Roz wo ju Re gio nal ne go i Bu dow nic -
twa, a w la tach 2007–2010 – pod se kre tarz sta -
nu w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry. Czło nek
wie lu or ga ni za cji za wo do wych m. in.: Kra jo wej
Ra dy Izby Ar chi tek tów, Za rzą du Ra dy Ar chi tek -
tów Eu ro py, Za rzą du Fun da cji Ma łych i Śred -
nich Przed się biorstw, Za rzą du Unii Me tro po lii
Pol skich, Ko mi te tu Prze strzen ne go Za go spo -
da ro wa nia Kra ju PAN. Au tor pla nów i pro jek -
tów urba ni stycz nych, eks pert pro gra mów roz -
wo ju lo kal ne go i re gio nal ne go w Eu ro pie
i na Bli skim Wscho dzie. 7 paź dzier ni ka 2010 r.
po wo ła ny na sta no wi sko se kre ta rza sta nu
w Kan ce la rii Pre zy den ta. 



– Je śli Ko mi sja Eu ro pej ska bar dzo czy tel -
nie opi sze do pusz czal ność po mo cy pu blicz -
nej, to na koń cu zde cy du je ra chu nek eko no -
micz ny, uwzględ nia ją cy ewen tu al ne ry zy -
ko. I to jest od po wiedź. Je śli ener ge ty ka ją -
dro wa, uwzględ nia jąc kosz ty pa li wa, je go
skła do wa nia itd., mo że pro du ko wać ener gię
po ce nie kon ku ren cyj nej w sto sun ku do ener -
ge ty ki wę glo wej, któ ra mu si wziąć pod uwa -
gę przy szły koszt wę gla i opłat za emi sję
CO

2
, to de cy zję mu si pod jąć in we stor. 

• I dla te go pre zes Pol skiej Gru py Ener ge -
tycz nej wstrzy mał in we sty cję w Elek trow ni
Opo le i kwe stio nu je za sad ność bu do wy
elek trow ni ją dro wej, bo wła ści ciel, czy li Mi -
ni ster stwo Skar bu Pań stwa, „ka zał” mu
szu kać ga zu łup ko we go!

– Nie do stał po le ce nia. Dla opol skiej in we -
sty cji zbu do wał in ny mo del biz ne so wy.
A pod pi su jąc po ro zu mie nie z Kom pa nią Wę -
glo wą na do sta wy wę gla ka mien ne go w la -
tach 2018–2038, wy eli mi no wał je den z czyn -
ni ków ry zy ka do ty czą cy do staw su row ca.

Wy da je mi się, że pew nym pro ble mem jest
to, że in we sto ra mi są fir my w zna czą cym
stop niu na le żą ce do Skar bu Pań stwa. W de ba -
cie pu blicz nej za cie ra się wą tek opła cal no ści
eko no micz nej in we sty cji i ko niecz no ści po -
no sze nia przez Za rzą dy ry zy ka. Wła ści ciel,
czy li Skarb Pań stwa, mo że ak cep to wać
mniej szy lub więk szy po ziom ry zy ka in we -
sty cyj ne go. Trze ba jesz cze pa mię tać, że
w spół kach gieł do wych upraw nie nia ma ją też
mniej szo ścio wi udzia łow cy, któ rzy cza sa mi
po tra fią do tkli wie upo mnieć się o swo je.
• Wy two rzo ną ener gię trze ba prze słać

do od bior ców.
– Praw dą jest, że w Pol sce sie ci są sła be,

ich gę stość nie do sta tecz na i nie są wy pro wa -
dzo ne we wszyst kich kie run kach. Dla te go je -
śli spoj rzy my na ich sys tem pod ką tem wy -
zwań przy szło ści, z punk tu wi dze nia ener ge -
ty ki roz pro szo nej, któ ra ma funk cjo no wać
w dwie stro ny, to po trzeb ne są zna czą ce in -
we sty cje. Szcze gól nie do ty czą ce sys te mów
ste ro wa nia po py tem. Wła śnie z punk tu wi -
dze nia bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go bar -
dzo istot ny jest roz wój in te li gent nych sie ci
(smart grid), któ re ogra ni cza ją kosz ty i za -
pew nia ją wy so ką ja kość do star cza nej ener -
gii. A dla sto so wa nych w prze my śle no wo -
cze snych tech no lo gii jej stan dard jest bar dzo
waż ny.

Wzra sta ją ca licz ba od bior ców ener gii
i han del trans gra nicz ny wy ma ga ją wy ra fi no -
wa ne go bi lan so wa nia. Na zor ga ni zo wa nych
w tym ro ku w Kan ce la rii Pre zy den ta se mi na -
riach – w ra mach dys ku sji po zor ga ni zo wa -
nym w grud niu 2012 r. z udzia łem Pre zy den -
ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go Fo rum
De ba ty Pu blicz nej „No we źró dła ener gii
– ja ka ener gia dla Pol ski?” – mó wio no, by
pew ne ele men ty bi lan so wa nia prze nieś do
sie ci dys try bu cyj nych. 
• Czy to Pa na nie nie po koi, że de cy zje

Par la men tu Eu ro pej skie go mo gą ogra ni -

czyć po szu ki wa nie ga zu łup ko we go i je go
wy do by cie?

– To na sze prze pi sy de fac to unie moż li -
wia ją efek tyw ne po szu ki wa nie i wy do by wa -
nie ga zu łup ko we go. Oczy wi ście, rząd pol ski
bę dzie sku tecz nie prze ciw dzia łał nad mier -
nym re gu la cjom. Są dzę jed nak, że mu si my
naj pierw od ro bić pra cę do mo wą, by po ka -
zać, że na sze prze pi sy do ty czą ce ochro ny
śro do wi ska umoż li wia ją pro wa dze nie prac
po szu ki waw czych w spo sób dla nie go bez -
piecz ny. 
• W 2020 r. 20% zu ży wa nej ener gii elek -

trycz nej ma być wy twa rza ne przez od na -
wial ne źró dła ener gii, któ re są dro gie, nie -
ste ro wal ne i nie za pew nia ją bez pie czeń stwa
ener ge tycz ne go. Jak do OZE prze ko nać
spo łe czeń stwo? 

– Nie cho dzi tyl ko o prze ko ny wa nie spo łe -
czeń stwa, bo – z jed nej stro ny – trze ba pa -
mię tać o przy ję tych zo bo wią za niach, któ re
mu si my zre ali zo wać, więc ten wyż szy koszt
ener gii z OZE gdzieś mu si być uwzględ nio -
ny, a z dru giej – cho dzi też o koszt i efek tyw -
ność in sta lo wa nych urzą dzeń oraz wy bór
pro po no wa nych roz wią zań. Na przy kład dla -
cze go bio ga zow nie, któ re – wy ko rzy stu jąc
po ten cjał pol skie go rol nic twa – za pew nia ły -
by więk szą sta bil ność do staw, nie cie szą się
po pu lar no ścią? Czy nie ma od po wied niej
tech no lo gii, me cha ni zmów wspar cia czy
mo dy na nie?

Dla te go bar dzo waż ną kwe stią są od po -
wied nie re gu la cje praw ne. To wy zwa nie dla
le gi sla to rów, by ko niecz ne ak ty praw ne, np.
tzw. usta wy ko ry ta rzo we, nie za szko dzi ły
sze ro ko ro zu mia ne mu śro do wi sku, ale da ły
in we sto rom pew ność i gwa ran cję, że w okre -
ślo nym cza sie otrzy ma ją zgo dę na re ali za cję
za pla no wa nej in we sty cji.

War to też zwró cić uwa gę, że roz wój ener -
ge ty ki od na wial nej bę dzie wy ma gał no wych
im pul sów tech no lo gicz nych, do ty czą cych
np. ma ga zy no wa nia energii czy za pew nie nia
więk szej nie za wod no ści do staw, a tak że re -
gu la cji unie moż li wia ją cych tzw. prze pły wy
ka ru ze lo we, któ re bar dzo nie ko rzyst nie
wpły wa ją na nasz sys tem ener ge tycz ny. 

Ze spo łe czeń stwem po win ni śmy roz ma -
wiać – dys ku to wać o naj lep szych roz wią za -
niach, efek tyw nych w sen sie kosz to wym, jak
rów nież o sze ro ko ro zu mia nych kosz tach
mar gi nal nych. Ale dys ku sja o OZE jest bar -
dziej o mo dzie na nie i ta kim praw nym ze
stro ny UE kwa si przy mu sie. Nie po ka zu je,
że ener ge ty ka od na wial na ma niż sze kosz ty
mar gi nal ne, a więc w pew nej per spek ty wie
cza so wej mo że być kon ku ren cyj na wo bec
in nych źró deł ener gii. Jak ma wia dy rek tor
In sti tu te for Ad van ced Su sta ina bi li ty Stu -
dies, by ły mi ni ster bu dow nic twa i ener ge ty ki
Re pu bli ki Fe de ral nej Nie miec, prof. Klaus
Töpfer: wiatr, wo da i słoń ce nic nie kosz tu ją.
• A co z cie płow nic twem, gdyż dy rek ty wa

LCP – 2001/80/WE w spra wie ogra ni cze nia
emi sji nie któ rych za nie czysz czeń do po wie -

trza z du żych obiek tów ener ge tycz ne go spa -
la nia, wy mu si za mknię cie w 2016 r. wie lu
cie płow ni?

– Dy rek ty wa, o czym war to pa mię tać, nie
obej mu je cie płow ni o mo cy po ni żej 50 MW.
Je śli w po li ty ce kli ma tycz nej UE nie znaj -
dzie my miej sca po zwa la ją ce go na bu do wa -
nie w XXI wie ku prze wag kon ku ren cyj nych
pol skie go prze my słu, np. two rze nia sys te -
mów ste ro wa nia smart grid czy aku mu la cji
ener gii, np. Niem cy pro po nu ją wy ko rzy sta -
nie do te go wód ko pal nia nych, no wych roz -
wią zań w ener ge ty ce roz pro szo nej, co jest
waż ne z punk tu wi dze nia ni skiej emi sji,
któ rej w Pol sce 30% po cho dzi z ogrze wa -
nia, je śli nie po pa trzy my na po li ty kę kli ma -
tycz ną ja ko na rzę dzie po li ty ki prze my sło -
wej, któ rą z peł ną ra cjo nal no ścią sto su ją
czo ło we kra je UE, jak Niem cy, Fran cja,
Wielka Bry ta nia i kra je skan dy naw skie, to
wów czas sta nie my się przed mio tem po li ty -
ki prze my sło wej. 
• Jed na z par tii za po wia da, że jak doj dzie

do wła dzy, to wy po wie pa kiet kli ma tycz no -
-ener ge tycz ny, ale kry ty ku je go również pre -
zes Kra jo wej Izby Go spo dar czej, któ ry na pi -
sał list otwar ty do Pre mie ra. 

– W Chi nach 20% ener gii pro du ko wa ne
jest przez OZE. Je śli im, nie przy mu szo nym,
opła ca się in we sto wać w ener gię od na wial -
ną, je że li bar dzo sil nie roz wi ja się w Bra zy lii
i USA, któ re nie są zwo len ni ka mi pak tu kli -
ma tycz no -ener ge tycz ne go, to co ni mi kie ru -
je? Biz nes!

Mo że w zły spo sób pro wa dzi my dys ku sję
o ener ge ty ce od na wial nej. Bo je śli im się
opła ca, to dla cze go w Pol sce jest wo bec niej
tak sil ny, emo cjo nal ny sprze ciw. Pa trząc
z in dy wi du ali stycz ne go punk tu wi dze nia,
zwią za ne go z na szy mi do świad cze nia mi
– nie uf no ścią, mu si my prze bu do wać spo sób
ro zu mo wa nia. Po to je ste śmy w Unii, by ko -
rzy stać z róż nych moż li wo ści wspól ne go
dzia ła nia, choć by z ma ga zy no wa nia ener gii
w sys te mie hy dro ener ge tycz nym kra jów
skan dy naw skich.

A je śli cho dzi o koszt upraw nień do emi sji
CO

2
, to po wiedz my uczci wie: ja ki jest ich

koszt w 1 MWh ener gii. Przy ce nie ryn ko -
wej 3–4 eu ro/t wy cho dzą mi kro cen ty.
• Ale na po cząt ku mó wio no, że ich ce na

mo że się gnąć 100 eu ro/t. Stąd bac klo ading. 
– Na bac klo ading trze ba pa trzeć w wy mia -

rze eu ro pej skim: je że li ktoś pro po nu je roz -
wią za nia ko rzyst ne dla je go go spo dar ki, bo
zwięk sza ją po pyt na pro du ko wa ne urzą dze -
nia słu żą ce OZE, to mu si my po ka zy wać in ne
roz wią za nia, i pro wa dzić nor mal ną dys ku -
sję. I ta ką pro wa dzi my. Pro szę zwró cić uwa -
gę, że nie po wio dło się usta le nie wy mo gów,
któ re mia ły by obo wią zy wać w 2030 czy
2050 r. 

Skup my się na tym co ma my dzi siaj zro bić
i to rób my, a mniej dy wa guj my o tym co się
zda rzy je śli się zda rzy.
• Dzię ku ję za roz mo wę.
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– W pierw szej ko lej no ści pra gnę po dzię ko wać za moż li wość
przed sta wie nia pol skim spe cja li stom z sek to ra ener ge tycz ne go
nie któ rych pro ble ma tycz nych kwe stii zwią za nych z obec ną sy tu -
acją w ja poń skiej ener ge ty ce.

Za nim przej dzie my do py tań, chciał bym po wie dzieć kil ka słów
o sy tu acji po ka ta stro fie w elek trow ni ją dro wej Fu ku shi ma I.
W związ ku z wy pad kiem ma my do czy nie nia z ta ki mi pro ble ma mi
jak wy ciek za nie czysz czo nej wo dy ze zbior ni ka, jed nak dzię ki sta -
łe mu mo ni to ro wa niu oce anu za sięg ska że nia ogra ni czo ny zo stał
do po wierzch ni 0,3 km2 od por tu. Po za tym, na roz le głym ob sza rze
obej mu ją cym pre fek tu rę Fu ku shi ma, stę że nie izo to pów ce zu wy -
no si po ni żej nor my. My ślę, że sy tu acja jest pod kon tro lą a rząd, ko -
rzy sta jąc rów nież z za gra nicz nej wie dzy, do kła da wszel kich sta rań
by jak naj szyb ciej roz wią zać pro blem ska żo nej wo dy. 
• Czy obec nie w Ja po nii dzia ła ją elek trow nie ją dro we? Czy Ja -

po nia za mie rza cał ko wi cie zre zy gno wać z pro duk cji ener gii ją -
dro wej, czy też po wró ci do jej ge ne ra cji?

– Przed ka ta stro fą w Fu ku shi mie mie li śmy w Ja po nii 54 re ak to -
ry ją dro we, jed nak po wy pad ku pod ję to de cy zję o za mknię ciu
w elek trow ni Fu ku shi ma re ak to rów od nu me ru pierw sze go
do czwar te go. Tak więc obec nie ma my 50 re ak to rów. Po ka ta stro -
fie wszyst kie pra cu ją ce re ak to ry zo sta ły wy łą czo ne. Na stęp nie,
cho ciaż rząd pod jął de cy zję o po now nym włą cze niu dwóch z nich
w elek trow ni ją dro wej Ooi, w pre fek tu rze Fu kui, to ze wzglę du
na okre so we kon tro le bez pie czeń stwa, któ re roz po czę ły się we
wrze śniu br., od po ło wy wrze śnia w Ja po nii znów nie ma żad nej
dzia ła ją cej elek trow ni ato mo wej. 

No wy or gan do zo ru ją dro we go (Nuc le ar Re gu la tion Au tho ri ty
– NRA), po wo ła ny w od po wie dzi na ka ta stro fę w Fu ku shi mie,
prze for mu ło wał i na no wo przy jął w lip cu br. za ostrzo ne nor my
bez pie czeń stwa. Obec nie, w ce lu przy wró ce nia sta nu nor mal nej
eks plo ata cji, czter na ście re ak to rów pod da wa nych jest kon tro lom
bez pie czeń stwa opar tym na no wych stan dar dach. Rząd po wie rzył
NRA spe cja li stycz ną oce nę do ty czą cą bez pie czeń stwa obiek tu i je -
śli we dług niej wzno wie nie ope ra cji nie sta no wi za gro że nia, wła -
dze w po sza no wa niu de cy zji do pro wa dzą do po now ne go uru cho -
mie nia re ak to rów. Rząd Ja po nii, aby po zy ski wać zro zu mie nie
i współ pra cę władz lo kal nych, bę dzie szcze gó ło wo in for mo wał
spo łe czeń stwo co do sta nu rze czy.

•A jak wy glą da sy tu acja elek trow ni, któ re są w trak cie bu do wy?
– Obec nie ist nie ją trzy pro jek ty no wych elek trow ni ją dro wych,

któ re uzy ska ły po zwo le nie na bu do wę. Je den zo stał wstrzy ma ny,
dru gi jest już za koń czo ny a tyl ko trze ci jest w trak cie bu do wy.
Zgod nie z pra wem, bu do wa no we go obiek tu ją dro we go sta je się
moż li wa w chwi li, gdy NRA uzna, że speł nia on wy mo gi bez pie -
czeń stwa. Jed nak pierw szy etap oce ny po le ga na osza co wa niu
wpły wu no wej elek trow ni na ist nie ją cy już sys tem ener ge tycz ny
czy li na bez pie czeń stwo do staw ener gii, koszt ener gii, ry zy ko za -
opa trze nia w pa li wa a tak że obej mu je we ry fi ka cję pro jek tu pod ką -
tem ewen tu al ne go wy pad ku, funk cjo nu ją cych norm bez pie czeń -
stwa oraz bez pie czeń stwa sto so wa nej tech no lo gii. 
• Pol ska ma w pla nach bu do wę elek trow ni ją dro wej. Z punk tu

wi dze nia moż li wo ści tech no lo gicz nych czy też ka ta stro fy w Fu ku -
shi mie ja kie go ro dza ju współ pra ca z Ja po nią by ła by moż li wa?

– Obo wiąz kiem Ja po nii jest przy czy nia nie się do po pra wy bez -
pie czeń stwa świa to wej ener ge ty ki ją dro wej oraz do jej po ko jo we -
go wy ko rzy sty wa nia po przez dzie le nie się do świad cze niem
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Umacniająca się
współpraca gospodarcza

– Pol ska i Ja po nia są już part ne ra mi w pew -
nych ob sza rach ener ge ty ki. Naj lep szym przy -
kła dem jest tu taj współ pra ca w za kre sie naj -
istot niej sze go dla Pol ski za so bu ener ge tycz ne -
go – wę gla. Od 2010 r. Ja poń skie Cen trum
Ener gii Wę glo wej (JCO AL), Głów ny In sty tut
Gór nic twa (GIG) oraz In sty tu tu Che micz nej
Prze rób ki Wę gla (ICHPW) pra cu ją na rzecz
pro pa go wa nia wy ko rzy sta nia czy stych tech no -
lo gii wę glo wych (CTW) – mó wi Je go Eks ce len -
cja MA KO TO YAMA NA KA, Am ba sa dor Ja po nii
w Pol sce, w roz mo wie z Je rzym Bo ja no wi czem.

MA KO TO YAMA NA KA (ur. 1951 r.), ab sol went Uni wer sy te tu Ke io– (1974)
i Am herst Col le ge w Mas sa chu setts (1977), ka rie rę dy plo ma ty roz po czął
w 1974 r. Pra co wał w De par ta men cie ds. Azji, De par ta men cie ds. Eu ro -
py, De par ta men cie Trak ta tów oraz De par ta men cie In for ma cji i Ana liz
w Mi ni ster stwie Spraw Za gra nicz nych w To kio. Peł nił też mi sje na pla -
ców kach za gra nicz nych, ta kich jak am ba sa dy Ja po nii w USA, Taj lan dii
i Wiel kiej Bry ta nii, a tak że w sta łym przed sta wi ciel stwie Ja po nii w Wied -
niu. W la tach 1999–2002 prze wod ni czą cy Cen trum OECD w To kio. Kon -
sul ge ne ral ny Ja po nii w San Fran ci sco (ma rzec 2004 r. – sier pień
2007 r.), am ba sa dor Ja po nii w Sin ga pu rze (paź dzier nik 2007 r. – wrze -
sień 2010 r.), od wrze śnia 2010 r., peł nił obo wiąz ki am ba sa do ra ds.
współ pra cy na uko wo -tech nicz nej w To kio. We wrze śniu 2011 r. zo stał
mia no wa ny na sta no wi sko am ba sa do ra Ja po nii w Rze czy po spo li tej Pol -
skiej. Żo na Yuri ko, dwóch sy nów.



i wnio ska mi pły ną cy mi z te go, co sta ło się w Fu ku shi mie. Po za
tym, świat wy so ko ce ni ja poń ską tech no lo gię oraz sys tem za rzą -
dza nia w za kre sie tej że ener ge ty ki. Co wię cej, Ja po nia ja ko kraj,
któ ry ode grał klu czo wą ro lę w za kre sie po ko jo we go wy ko rzy sta -
nia ener gii ją dro wej, zo bo wią za na jest do pro wa dze nia od po wie -
dzial nej po li ty ki w szcze gól no ści z punk tu wi dze nia świa to we go
po py tu i po da ży ener gii, wy ko rzy sta nia za ku mu lo wa nej w sek to -
rze ener ge ty ki ato mo wej tech no lo gii i ka pi ta łu ludz kie go oraz nie -
pro li fe ra cji zbro jeń nu kle ar nych. Ozna cza to, że tech no lo gia ją dro -
wa na naj wyż szym świa to wym po zio mie bez pie czeń stwa bę dzie
do star cza na kra jom -part ne rom w za leż no ści od ich sy tu acji a tak -
że in ten cji. 

W 2010 r. pol skie Mi ni ster stwo Go spo dar ki pod pi sa ło wraz z ja -
poń skim Mi ni ster stwem Go spo dar ki, Han dlu i Prze my słu „De kla -
ra cję współ pra cy Pol ski i Ja po nii w ob sza rze po ko jo we go wy ko -
rzy sta nia ener gii ją dro wej w Pol sce” i od te go cza su or ga ni zo wa ne
są se mi na ria o te ma ty ce zwią za nej z ka ta stro fą w elek trow ni ato -
mo wej w Fu ku shi mie a tak że pa ne le dys ku syj ne na szcze blu ro bo -
czym. Mam na dzie ję, że oba mi ni ster stwa bę dą na dal wzmac nia ły
współ pra cę.

Co wię cej, mam tak że na dzie ję, że na po zio mie sek to ra pry wat -
ne go wkrót ce za owo cu je za in te re so wa nie ja poń skich firm, ta kich
jak To shi ba, Hi ta chi i Mit su bi shi, pro jek tem bu do wy elek trow ni
ją dro wej w Pol sce.
• Dzię ku ję za opis sy tu acji w ja poń skiej ener ge ty ce ją dro wej.

Jak na to miast wy glą da spra wa zu ży cia ener gii w Ja po nii w ostat -
nich la tach i ja ka jest per spek ty wa jej dal szej kon sump cji?

– Ja po nia, na uczo na do świad cze niem kry zy su naf to we go, sta ra -
ła się do tej po ry ogra ni czać swo je uza leż nie nie od ro py naf to wej.
W efek cie, przed wiel kim trzę sie niem zie mi, kraj miał wy pra co wa -
ną, do brze zba lan so wa ną struk tu rę do staw ener gii po zy ski wa nej
z ro py naf to wej, wę gla, ga zu ziem ne go i z elek trow ni ato mo wych.
Jed nak że w re zul ta cie za my ka nia elek trow ni ją dro wych po wy pad -
ku w elek trow ni Fu ku shi ma I, obec nie nie mal po ło wa za po trze bo -
wa nia na ener gię po kry wa na jest ge ne ra cją z elek trow ni ga zo -
wych. Z te go po wo du wzro sły kosz ty za mó wień pa liw i w 2011 r.
Ja po nia od no to wa ła naj wyż szy od 31 lat de fi cyt w han dlu. W 2012 r.
wzrósł do 6,9 bln je nów (69 mld USD). Nad wyż ka ob ro tów bie żą -
cych zmniej szy ła się do 4,7 bln je nów (47 mld USD), kwo ty naj -
niż szej od 1985 r. Re asu mu jąc, obec na nad wyż ka sta no wi ćwierć
nad wyż ki ob ro tów bie żą cych z 2010 r., czy li sprzed wiel kie go
trzę sie nia zie mi. 

Zmniej sze nie kosz tów za ku pu pa liw jest istot nym za gad nie niem
nie tyl ko dla sek to ra ener ge tycz ne go, ale też dla ca łej ja poń skiej
go spo dar ki. W związ ku z tym Ja po nia pro mu je roz wój kra jo wych
za so bów, m.in. hy dra tów me ta nu czy LNG, któ re za pew ni ły by
sek to ro wi pu blicz ne mu i pry wat ne mu np. tań szy gaz. 

Po nad to Ja po nia za mie rza mak sy ma li zo wać po zy ski wa nie ener gii
ze źró deł od na wial nych. Ge ne ra cja z OZE jest tu wciąż na ni skim
po zio mie, je dy nie 7% w bi lan sie ener gii pier wot nej i 9% w pro duk -

cji ener gii elek trycz nej. Upo wszech nie niu OZE w Ja po nii miał
sprzy jać sys tem RPS (Re ne wa ble Port fo lio Stan dard), od po wia da ją -
cy pol skie mu sys te mo wi zie lo nych cer ty fi ka tów. Jed nak w lip cu ze -
szłe go ro ku wpro wa dzo ny zo stał sys tem Fe ed in Ta riff i w przy pad -
ku gdy przed się bior stwo pro du ku ją ce ener gię z OZE wnio sku je
o sprze daż tej że ener gii, na fir my ener ge tycz ne na kła da ny jest obo -
wią zek jej za ku pu w usta lo nym przez rząd ter mi nie oraz ce nie.

W ce lu pro mo wa nia OZE Ja po nia bę dzie dą żyć do prze pro wa -
dze nia re for my sys te mu oraz zmia ny pra wa, aby uła twić pro ces
oce ny śro do wi sko wej oraz umoc nić po zy cję re la tyw nie ta niej
ener ge ty ki wia tro wej czy geo ter mal nej (cho dzi tu m.in. o kwe stie
utrzy ma nia in sta la cji). 

Je śli cho dzi o zu ży cie ener gii we dług sek to rów, to po pierw szym
szo ku naf to wym spa dło ono w prze my śle o pra wie 10%, ale już
w sek to rze go spo darstw do mo wych i w han dlu wzro sło o 250%,
w trans por cie o 190% i w su mie wzro sło o 130%. W szcze gól no -
ści pro ble ma tycz ny sta je się sek tor go spo darstw do mo wych,
w któ rym kon sump cja ener gii sta le wzra sta. Za miast po le gać je dy -
nie na oszczę dza niu ener gii w ży ciu co dzien nym, na le ża ło by kon -
ty nu ować zrów no wa żo ną po li ty kę efek tyw no ści ener ge tycz nej po -
przez po pra wę ener go osz częd no ści sa mych obiek tów oraz ich wy -
po sa że nia.

Do tej po ry mó wi łem o pro duk cji i kon sump cji ener gii, te raz
chciał bym do dać kil ka słów o dys try bu cji. Obec nie w Ja po nii, tak
jak kie dyś w Pol sce, jed na gru pa ener ge tycz na zaj mu je się ca łym
pro ce sem czy li wy twa rza niem, prze sy łem i dys try bu cją elek trycz -
no ści. W każ dym re gio nie pa nu je swe go ro dza ju mo no pol, kon su -
men ci nie mo gą do ko ny wać wy bo ru po mię dzy fir ma mi i na ryn ku
nie ma kon ku ren cji. Pro blem le ży rów nież w tym, że na szcze blu
po nadre gio nal nym nie funk cjo nu je me cha nizm rów no wa że nia po -
da ży z po py tem. Po wiel kim trzę sie niu zie mi w To ho ku, w cza sie
gdy Ja po nia pró bu je prze zwy cię żać ogra ni cze nia zwią za ne z pro -
duk cją ener gii i pro mu je tań sze oraz bez piecz niej sze za si la nie,
zda je my so bie spra wę, że re for ma sek to ra elek tro ener ge tycz ne go
jest nie unik nio na. Sze ro ko dys ku to wa ne są ta kie pro po zy cje jak:
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sys te mu, de re gu la cja sek to ra oraz neu tral ność i nie za leż ność sek -
to ra prze sy łu i dys try bu cji. 

Przy bli że nie per spek ty wy dal sze go kształ to wa nia się po da ży
i po py tu na ener gię nie jest ła twe bo wiem ilość kon su mo wa nej
ener gii bę dzie pod znacz nym wpły wem ko niunk tu ry, zo bo wią zań
wy ni ka ją cych z po li ty ki kli ma tycz nej oraz efek tyw no ści ener ge -
tycz nej. Ja po nia jest te raz w trak cie re wi zji po li ty ki ener ge tycz nej,
któ rej cel po win ni śmy po znać przed koń cem ro ku. 
• Py ta nie o po zo sta ją cą w ści słym związ ku z ener ge ty ką kwe stię

zmian kli ma tycz nych: dla cze go Ja po nia zde cy do wa ła, że nie bę -
dzie par ty cy po wa ła w dru gim okre sie zo bo wią zań pro to ko łu
z Kio to?

– W po rów na niu z la ta mi 90., kie dy sfor mu ło wa na zo sta ła Ra -
mo wa Kon wen cja Na ro dów Zjed no czo nych w spra wie Zmian Kli -
ma tu (1992) oraz Pro to kół z Kio to (1997), struk tu ra spo łecz no ści
mię dzy na ro do wej bar dzo się zmie ni ła. Udział emi sji kra jów roz -
wi ja ją cych się o szyb kim wzro ście go spo dar czym gwał tow nie
wzra sta. Po nad to, cho ciaż pier wot nie Sta ny Zjed no czo ne pod pi sa -
ły po ro zu mie nie z Kio to, ze wzglę du na sil ny sprze ciw w kra ju
osta tecz nie pro to ko łu nie ra ty fi ko wa ły. W związ ku z tym kra je,
na któ re na ło żo no obo wią zek re duk cji emi sji CO

2
w pierw szym

okre sie zo bo wią zań przy ję tych w pro to ko le z Kio to, od po wie dzial -
ne by ły za za le d wie 25% emi sji świa to wych w 2010 r. W po ro zu -
mie niu nie bio rą udzia łu naj więk si emi ten ci CO

2
: Chi ny (1 miej -

sce), Sta ny Zjed no czo ne (2 miej sce) i In die (3 miej sce). 
W re zul ta cie, po nie waż tyl ko nie któ re kra je pod ję ły się wy zwań

pły ną cych z dru gie go okre su zo bo wią zań Pro to ko łu z Kio to, a ca -
łość przed się wzię cia nie przy czy nia się do bu do wa nia spra wie dli -
wych i sku tecz nych ram współ pra cy, Ja po nia po sta no wi ła w nim
nie uczest ni czyć. Co do ce lu re duk cji emi sji do 2020 r. o 25% z po -
zio mu z ro ku 1990, przy pew nych za ło że niach wstęp nych i na pod -
sta wie po ro zu mie nia koń co we go kon fe ren cji kli ma tycz nej w Ko -
pen ha dze z 2010 r., rząd zde cy do wał, że przed CO P19 cał ko wi cie
zre wi du je tę po li ty kę we dług wy tycz nych pre mie ra Abe go ze
stycz nia 2013 r.

Pod su mo wu jąc, do cza su CO P19 Ja po nia ma za miar wy pra co -
wać stra te gię ne go cja cji w spra wie glo bal ne go ocie ple nia, w ra -
mach któ rej war tość do da ną ge ne ro wa ła by tech no lo gia. 
• Ja kie są moż li wo ści bi la te ral nej współ pra cy mię dzy Pol ską

i Ja po nią w za kre sie ener ge ty ki?
– Obec nie, w trze cim ro ku od pod pi sa nia wspo mnia nej de kla ra -

cji o współ pra cy, trwa dys ku sja nad kon kret ny mi pro jek ta mi. Do -
ty czą one nie tyl ko naj bar dziej za awan so wa nej tech no lo gii wy ko -
rzy sty wa nej w elek trow niach opa la nych wę glem ka mien nym, ale
tak że wzbo ga ca nia wę gla bru nat ne go czy ga zy fi ka cji wę gla
(w szcze gól no ści bru nat ne go). No we tech no lo gie bu dzą też oba wy
co do kosz tów i za ufa nia, mam jed nak na dzie ję, że po przez współ -
pra cę Pol ska i Ja po nia, po sia da jąc wie dzę i naj bar dziej za awan so -

wa ne tech no lo gie, bę dą – ja ko li de rzy w tej dzie dzi nie – upo -
wszech niać na ska lę świa to wą wy ko rzy sta nie CTW.

Na szcze blu przed się biorstw, bu do wę no we go blo ku opa la ne go
wę glem ka mien nym elek trow ni gru py Enea w Ko zie ni cach po wie -
rzo no kon sor cjum, w któ rym uczest ni czy Hi ta chi Po wer Eu ro pe.
War to za uwa żyć, że ja poń ska fir ma za mie rza zre ali zo wać w Pol sce,
któ ra mo że po szczy cić się wy so ką wy daj no ścią w pro duk cji elek -
trycz no ści, pro jekt o pa ra me trach nad kry tycz nych o mo cy 1075
MW i je śli bu do wa zo sta nie ukoń czo na, bę dzie to naj więk szy i naj -
no wo cze śniej szy w Eu ro pie blok opa la ny wę glem ka mien nym.

Po nad to ogrom ne zna cze nie ma fakt, że ze znacz ną po pra wą wy -
daj no ści pro duk cji prą du idą w pa rze ta kie dzia ła nia pro śro do wi -
sko we, jak np. re duk cja emi sji CO

2
. Po cząw szy od Hi ta chi tak że

in ne fir my z ka pi ta łem ja poń skim wy ra ża ją za in te re so wa nie bu do -
wą no wych elek trow ni opa la nych wę glem ka mien nym oraz in ny -
mi po wią za ny mi pro jek ta mi in we sty cyj ny mi w Pol sce. Ufam, że
ja poń skie przed się bior stwa po sia da ją ce oprócz za awan so wa nych
tech no lo gii bo ga te know -how w za kre sie ob słu gi i za rzą dza nia,
przy czy nią się do roz wo ju pol skiej go spo dar ki.

W dzie dzi nie ener gii ją dro wej, jak już wcze śniej wspo mnia łem,
na pod sta wie pod pi sa nej w 2010 r, przez pol skie Mi ni ster stwo Go -
spo dar ki i ja poń skie Mi ni ster stwo Go spo dar ki, Han dlu i Prze my -
słu „De kla ra cji współ pra cy Pol ski i Ja po nii w ob sza rze po ko jo we -
go wy ko rzy sta nia ener gii ją dro wej w Pol sce” or ga ni zo wa ne są
m.in. se mi na ria i spo tka nia na szcze blu ro bo czym na wią zu ją ce te -
ma tycz nie do wy pad ku w elek trow ni Fu ku shi ma. My ślę, że oba
mi ni ster stwa bę dą tę współ pra cę wzmac nia ły. 

Co wię cej, w fa zie roz wa żań lub re ali za cji są już pro jek ty ko ope -
ra cji w ta kich ob sza rach sek to ra pu blicz ne go i pry wat ne go, jak in -
te li gent ne sie ci, od na wial ne źró dła ener gii czy efek tyw ność ener -
ge tycz na. W mar cu te go ro ku, pod czas wi zy ty wi ce mi ni stra go spo -
dar ki, To ma sza Tom czy kie wi cza, za in au gu ro wa ny zo stał dia log
do ty czą cy po li ty ki ener ge tycz nej mię dzy ja poń skim Mi ni ster -
stwem Go spo dar ki, Han dlu i Prze my słu a pol skim Mi ni ster stwem
Go spo dar ki. Miej my na dzie ję, że dia log bę dzie kon ty nu owa ny.
Pod czas wi zy ty wi ce mi ni stra zor ga ni zo wa ne zo sta ło rów nież se -
mi na rium po świę co ne za gad nie niom ryn ku ener gii w Pol sce, pod -
czas któ re go przed sta wi cie le firm ja poń skich zo sta li uho no ro wa ni
za zna czą cy wkład w bi la te ral ną współ pra cę. 

Na to miast w czerw cu 2013 r. ro ku ja poń ski pre mier przy był
z wi zy tą do Pol ski. Wów czas w War sza wie od był się szczyt pre -
mie rów Gru py Wy szeh radz kiej i Ja po nii, w trak cie któ re go kon sul -
to wa ne by ły tak że kwe stie współ pra cy w dzie dzi nie ener -
gii. I wresz cie, pod czas wi zy ty wi ce pre mie ra i mi ni stra go spo dar -
ki, Ja nu sza Pie cho ciń skie go, w Ja po nii w paź dzier ni ku te go ro ku,
pla no wa ne jest spo tka nie z ja poń skim Mi ni strem Go spo dar ki,
Han dlu i Prze my słu, To shi mit su Mo te gi. 

Tak więc, po cząw szy od sek to ra ener ge tycz ne go, współ pra ca go -
spo dar cza mię dzy na szy mi kra ja mi sta le się umac nia. Rów nież Am -
ba sa da Ja po nii do ło ży wszel kich sta rań by tę współ pra cę roz wi jać.
• Bar dzo dzię ku ję za roz mo wę.
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Elektrownia jądrowa Ikata

Elektrownia jądrowa Hamaoka



W dniach 22–24 paź dzier ni ka br. de le ga cja ka to wic kie go Bi -
pro me tu uczest ni czy ła w Mię dzy na ro do wych Tar gach Fil -
tech 2013 w nie miec kim Wies ba den. W ra mach tej du żej im -
pre zy tar go wej po świę co nej te ma ty ce fil tra cji ga zów prze my -
sło wych zor ga ni zo wa no tak że Mię dzy na ro do wy Kon gres Fil -
tra cji, na któ rym pre zen to wa no naj no wo cze śniej sze do ko na -
nia na uko we i in no wa cyj ne roz wią za nia tech nicz no -tech no lo -
gicz ne z dzie dzi ny ochro ny po wie trza.

Tar gi Fil tech od by wa ją się cy klicz nie w róż nych mia stach Eu ro py
i cie szą się du żą re no mą w śro do wi sku spe cja li stów z za kre su tech -
ni ki od py la nia i fil tra cji ga zów prze my sło wych, dla te go też nie mo -
gło na nich za brak nąć wio dą ce go przed się bior stwa in ży nie ryj no -
-bu dow la ne go o po nad 60-let niej tra dy cji, któ re spe cja li zu je się
w pro jek to wa niu i bu do wie wy so kiej ja ko ści i sku tecz no ści fil trów
wor ko wych. Bi pro met, bo o nim mo wa, świad czy usłu gi pro jek to -
we we wszyst kich fa zach re ali za cji in we sty cji, od ana liz tech nicz no-
eko no micz nych po pro jek ty wy ko naw cze i nad zo ry au tor skie. Ofe -
ru je swo im klien tom kom plek so wą usłu gę ty pu „De sign and Bu ild”.

Bi pro met spe cja li zu je się m.in. w pro jek to wa niu in we sty cji z dzie -
dzi ny ochro ny śro do wi ska. Ka to wic ka spół ka pro jek tu je i do star cza
kom plet ne li nie tech no lo gicz ne ogra ni cza ją ce emi sję szko dli wych
sub stan cji do at mos fe ry, w szcze gól no ści in sta la cje od py la nia ga -
zów, w tym fil try wor ko we, elek tro fil try, re ak to ry do schła dza nia ga -
zów oraz in sta la cje od siar cza nia de dy ko wa ne do spe cy ficz nych
pro ce sów prze my sło wych. Wy ko nu je tak że ra por ty od dzia ły wa nia
za kła dów oraz in sta la cji na śro do wi sko na tu ral ne.

– Ja ko wy staw cy by li śmy na tych tar gach po raz pierw szy. Moż -
na po wie dzieć, że był to wy jazd pio nier ski, swe go ro dza ju roz po -
zna nie ryn ku. Zda niem Pre ze sa Bi pro me tu Ta de usza Ba ja był to
strzał w dzie siąt kę. Na sza ofer ta cie szy ła się ogrom nym za in te re -
so wa niem zwie dza ją cych. Jak wia do mo na ta kie tar gi przy jeż dża -
ją spe cja li ści i fir my z ca łe go świa ta. Jest więc moż li wość za po -
zna nia się z bo ga tą pro po zy cją firm i na wią za nia współ pra cy. 

Prze pro wa dzi li śmy sze reg roz mów z po ten cjal ny mi klien ta mi,
któ rzy bar dzo po zy tyw nie wy po wia da li się o na szej ofer cie. Część
z nich by ła po zy tyw nie za sko czo na, że je ste śmy w sta nie do star -
czyć pul sa cyj ne fil try wor ko we „cu stom si ze de sign” pod ich kon -
kret ne za mó wie nie – ko lo kwial nie mó wiąc „szy te na mia rę”. Cie szy
mnie rów nież du że za in te re so wa nie ze stro ny pod do staw ców
kom po nen tów sta no wią cych wy po sa że nie na szych fil trów. Po
wstęp nych roz mo wach z ni mi my ślę, że bę dzie my mo gli na wią zać
z nie któ ry mi bliż szą współ pra cę. 

Mie li śmy bar dzo do brze za pro jek to wa ne przez na szych pro jek -
tan tów sto isko, któ re wzbu dza ło uwa gę wszyst kich zwie dza ją cych.
By ła to za słu ga głów nie mo de lu 3D fil tra wor ko we go prze zna czo -
ne go dla pro ce su od py la nia ga zów w prze my śle mie dzio wym.

Pre zen to wa li śmy kom plek so wą ofer tę dla prze my słu me ta li
nie że la znych, że la za i sta li, ener ge ty ki ze szcze gól nym na ci -
skiem na urzą dze nia z za kre su ochro ny po wie trza. Naj now szy
nasz pro jekt fil tra wor ko we go uwzględ nia naj bar dziej ry go ry -
stycz ne stan dar dy BAT, z uwzględ nie niem szcze gól nych wy ma -
gań do ty czą cych za pew nie nia stę że nia za py le nia ga zów w ko -
mi nie < 1 mg/Nm3.

Uwa żam, że de cy zja o wy sta wie niu się w Wies ba den by ła traf -
na i przy no si już pierw sze efek ty w po sta ci na pły wa ją cych za py -
tań ofer to wych. W lu tym 2015 r. tar gi Fil tech oby wać się bę dą
w Ko lo nii i mam na dzie ję, że nas tam nie za brak nie – zre asu mo -
wał Ta de usz Baj.

Oferta Bipromet na targach w Wiesbaden

Pulsacyjne filtry workowe
„CUSTOM SIZED DESIGN” targowym hitem

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
w imieniu całej załogi BIPROMET S.A. życzę wszystkim Państwu
Świąt pełnych radości, ciepła i niepowtarzalnej,
rodzinnej atmosfery  oraz pomyślności i samych sukcesów
w Nowym 2014 Roku

BIPROMET S.A.

ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice

tel. +48 32 774 58 01; fax: +48 32 256 27 61

e-mail: bipromet@bipromet.com.pl; www.bipromet.pl
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• Pro po no wał bym by śmy po ku si li się
o oce nę do tych cza so wych do ku men tów
okre śla ją cych po li ty kę ener ge tycz ną Pol -
ski. One za wie ra ją jak by czte ry ele men ty.
Pierw szy – to po li ty ka. Dru gi – oce na
stop nia re ali za cji po przed nie go do ku -
men tu. Trze ci – część ana li tycz no -ob li -
cze nio wa bę dą ca pró bą oce ny pew nych
ten den cji, któ rych moż na się spo dzie wać
w per spek ty wie 20. lat – za po trze bo wa nie
na ener gię, struk tu ra pa liw pier wot nych
itp. I, wresz cie, czwar ty – pro gram dzia -
łań wy ko naw czych, roz pi sa ny na urzę dy
ad mi ni stra cji pań stwo wej, bądź in ne od -
po wie dzial ne or ga ni za cje, in sty tu cje, co
nie kie dy zwią za ne jest z two rze niem ak -
tów praw nych. Na ogół pierw szy z tych
ele men tów nie bu dzi wąt pli wo ści. Po zo -
sta łe – ow szem.

– M. Mi łek: – Prze gląd ną łem do ku -
ment o na zwie „Pro gram dzia łań wy ko -
naw czych na la ta 2009–2012”, sta no wią -
cy za łącz nik do Po li ty ki Ener ge tycz nej
Pol ski do ro ku 2030. I ja kie z owe go
„oglą du” na su wa ją się wnio ski? Otóż
10–15% na kre ślo nych tam za dań dla te go
prze dzia łu cza so we go zo sta ło zre ali zo wa -
nych, 20% znaj du je się na róż nych eta -

pach re ali za cji, zaś re ali za cja oko ło 60%
za dań wła ści wie nie zo sta ła roz po czę ta,
a koń czy się 2013 rok. Przy czym, po -
wiedz my so bie szcze rze, to na wet do brze,
że nie któ re z dzia łań nie zo sta ły roz po czę -
te w wy mia rze ja ki zo stał za pi sa ny. Mam

tu na my śli choć by CCS. Nad mier nie
opty mi stycz nie roz pi sa ne zo sta ły tak że
dzia ła nia do ty czą ce ener ge ty ki ją dro wej.
Mo wa by ła tak że o wspar ciu ko ge ne ra cji,
któ re go dziś nie ma. Mó wi ło się tak że
o stwo rze niu wa run ków praw nych umoż -

W Mi ni ster stwie Go spo dar ki trwa ją pra ce nad ko lej nym do ku men tem okre śla ją cym po li ty kę ener ge tycz -
ną Pol ski w ho ry zon cie naj bliż szych 20–30 lat. Bę dzie to już czwar ty ta ki do ku ment, co po zwa la oce nić je -
go zna cze nie i sku tecz ność, a tak że traf ność za war tych w nim pro gnoz i pla no wa nych re ak cji na zmie nia -
ją ce się uwa run ko wa nia, wy ni ka ją ce z ak tu al ne go sta nu re la cji po li tycz nych i go spo dar czych na świe cie.
Szcze gól ne zna cze nie ma tu po li ty ka ener ge tycz na Unii Eu ro pej skiej, któ ra obec nie ma dla nas prze cież
cha rak ter do ku men tu we wnętrz ne go. W tym kon tek ście ce lo we wy da je się po sta wie nie ogól ne go py ta nia:
ja kie w „Po li ty ce ener ge tycz nej Pol ski” po win ny być re la cje mię dzy aspek ta mi po li tycz ny mi a go spo dar -
czy mi?

Na ten te mat war to dys ku to wać, tym bar dziej, że py ta nie po sta wio ne wcze śniej moż na roz sze rzyć na sze -
reg szcze gó ło wych pro ble mów. Z te go wzglę du ko lej ną edy cję dys ku sji re dak cyj nej na ła mach „Prze glą -
du Ener ge tycz ne go”, or ga ni zo wa nej przez Izbę Go spo dar czą Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, po świę ci -
li śmy te ma to wi, pod ha słem „Po li ty ka ener ge tycz na Pol ski – ile po li ty ki, a ile go spo dar ki?”

Spo śród za pro szo nych go ści udział w dys ku sji wzię li:
– To masz Dą brow ski – Dy rek tor De par ta men tu Ener ge ty ki w Mi ni ster stwie Go spo dar ki,
– Dr Mi ro sław Du da – ARE,
– 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,
– Prof. dr hab. inż. Ma rian Mi łek – Uni wer sy tet Zie lo no gór ski,
– Ma rian Stru mił ło – Wi ce pre zes Za rzą du Dal kia Pol ska S.A.
Stro nę re dak cyj ną re pre zen to wa li: Prof. dr hab. inż. Ja nusz Le wan dow ski, Po li tech ni ka War szaw ska

– mo de ra tor dys ku sji oraz 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.

Polityka energetyczna Polski
– ile polityki, a ile gospodarki?
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Dla cze go po miar wil got no ści bio ma sy
jest ta ki istot ny?

Wil got ność jest jed nym z naj bar dziej zmien nych pa ra -
me trów cha rak te ry zu ją cych pa li wa bio ma so we. Ana li za
wil got no ści ma te ria łów wy ko rzy sty wa nych obec nie
w prze my śle ce lu lo zo wym oraz ener ge ty ce opar tej
na bio pa li wach ma co raz więk sze zna cze nie dla zop ty ma -
li zo wa nia eks plo ata cji obiek tów. W ener ge ty ce opar tej
na bio pa li wach su row cem mo że być wie le róż nych ma te -
ria łów, jed nak więk szość z nich sta no wią ma te ria ły drew -
no po chod ne. Pa li wa te są rów nież ku po wa ne przy za kła -
da nej war to ści opa ło wej. War tość opa ło wa w bar dzo du -
żym stop niu za le ży od wil got no ści da ne go bio pa li wa.
Kosz ty i ja kość pa liw mo gą być sku tecz niej kon tro lo wa ne,
je śli zna na jest ich fak tycz na wil got ność.
W przy pad ku ko tłów opa la nych bio ma są
– gdy zwięk sza się wil got ność pa li wa,
zwięk sza się rów nież cał ko wi ta ma sa
wpro wa dza ne go pa li wa, a rze czy wi sta en -
tal pia pa li wa zmniej sza się. Du ża wil got -
ność pa li wa prze kła da się na mniej szą
spraw ność i zwięk szo ne kosz ty eks plo -
ata cyj ne ko tła. Tak więc do kład ny po miar
wil got no ści to re al ne oszczęd no ści. 

Ana li za wil got no ści me to dą re zo nan su
ma gne tycz ne go

Tech no lo gia szyb kie go po mia ru wil got -
no ści jest obec nie moż li wa przy za sto so -
wa niu no we go prze no śne go ana li za to ra
wil got no ści me to dą re zo nan su ma gne -
tycz ne go fir my Met so – MET SO MR
Mo istu re Ana ly ser. Me to da ta kon ku ru je
pod wzglę dem do kład no ści ze stan dar do -
wo sto so wa ną w prze my śle me to dą su sze nia w pie cu
w ce lu okre śle nia wil got no ści. Pro ble mem w przy pad ku
me to dy su sze nia w pie cu jest to, że pra wi dło we wy ko na -
nie pró by wy ma ga dłuż sze go cza su. Ana li za me to dą re -
zo nan su ma gne tycz ne go mo że być wy ko na na w cza sie
krót szym niż dwie mi nu ty W przy pad ku ana li zy wil got no -
ści me to dą re zo nan su ma gne tycz ne go, wil got ność jest
w rze czy wi sto ści okre śla na po przez po miar ato mów wo -
do ru w wol nych czą stecz kach wo dy obec nych w prób ce
z da nej par tii. Żad na in na z ist nie ją cych me tod po mia ro -
wych nie dzia ła w ten spo sób. Za war tość wo dy jest ana li -
zo wa na po przez sy gnał re zo nan su ma gne tycz ne go
wzbu dza ny przez ato my wo do ru w czą stecz kach wo dy
umiesz czo nych w po lu ma gne tycz nym. 

Rze tel ny wy nik w cią gu kil ku mi nut

Wy ko na nie ana li zy z za sto so wa niem tej me to dy moż na
prze pro wa dzić w cza sie od 30 se kund do 2 mi nut, za leż -
nie od wil got no ści i skła du prób ki. Wy ko na nie po mia ru
w tak krót kim cza sie umoż li wia za kła dom za kup su row ca

przy uwzględ nie niu je go fak tycz nej war to ści, któ rą moż na
okre ślić pre cy zyj niej i w o wie le krót szym cza sie niż do -
tych czas. Udo wod nio no, że jej do kład ność wy no si +/-1%
w prób kach o wil got no ści w za kre sie od 10% do 90%. Ka -
li bra cja urzą dze nia jest rów nież pro sta, gdyż jest to ka li -
bra cja dwu punk to wa. W ce lu prze pro wa dze nia ka li bra cji
ana li zie pod da wa na jest prób ka za wie ra ją ca sa mą wo dę
i prób ka, któ rą jest pu sty za sob nik. Ta ka ka li bra cja jest
wy star cza ją ca dla wszyst kich ro dza jów pró bek. 

Moż li wo ści za sto so wa nia ana li za to ra wil got no ści
MET SO MR Mo istu re Ana ly ser 

No wa me to da po mia ro wa mo że być sto so wa na do po -
mia ru po zio mu wil got no ści nie mal każ dej prób ki za wie ra -
ją cej wo dę, od zręb ków drzew nych po za wie si ny mi ne -

ral ne. Od po wied ni mi ma te ria ła mi do wy -
ko na nia po mia rów są rów nież, mię dzy in -
ny mi, zręb ki drzew ne, od pa dy go spo dar ki
le śnej i torf. Me to da ta mo że być rów nież
sto so wa na do po mia ru wil got no ści włó -
kien ro ślin jed no rocz nych, ta kich jak: sło -
ma, ziar no. Wy ka za no, że do kład ność tej
me to dy mo że kon ku ro wać z do kład no -
ścią kon wen cjo nal nej me to dy su sze nia
w pie cu.

Fir ma Met so wpro wa dza ana li za tor
wil got no ści bio ma sy obec nie na pol ski
ry nek. 

MET SO AU TO MA TION POL SKA na le -
ży do jed nej z grup bran żo wych fiń skiej
spół ki MET SO COR PO RA TION. Fir ma
spe cja li zu je się w do sta wach tech no lo -
gii, au to ma ty ki i apa ra tu ry obiek to wej

dla Ener ge ty ki, prze my słu ce lu lo zo wo -pa pier ni cze go,
che micz ne go, pe tro che micz ne go, far ma ceu tycz ne go,
spo żyw cze go i in nych. Met so jest do staw cą m. in. roz -
pro szo nych, mi kro kom pu te ro wych sys te mów au to ma -
ty ki, sys te mów wi zu ali za cji, opty ma li za cji pro ce sów
tech no lo gicz nych i kosz tów pro duk cji, za awan so wa -
nych apli ka cji za rzą dza nia pro ce sem, za wo rów re gu la -
cyj nych, ana li za to rów i czuj ni ków po mia ro wych.

Ocze ku jesz wy ni ków?
Zwróć się do Met so!

Adam Ossera – Dyrektor Sprzedaży w Metso Automation Polska Sp. z o.o.

Optymalizacja i weryfikacja dostaw biomasy
poprzez wiarygodne pomiary wilgotności

biomasy analizatorem Metso MR
(metoda rezonansu magnetycznego)

Przenośny analizator wilgotności
metodą rezonansu magnetycznego
METSO MR Moisture Analyser

Metso Automation Polska Sp. z o.o. 
Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice

+48 32 4000 900, office.gliwice@metso.com
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li wia ją cych lub wręcz wy mu sza ją cych za -
an ga żo wa nie się jed no stek sa mo rzą du te -
ry to rial ne go w two rze nie gmin nych pla -
nów za opa trze nia w cie pło, ener gię elek -
trycz ną i pa li wa ga zo we. Te go nie ma. Nie
na stą pi ło za kła da ne w po li ty ce zak ty wi -
zo wa nie w ob sza rze ener ge ty ki wo je -
wództw i gmin. Krót ko mó wiąc, część za -
pi sów w do ku men cie brzmi do brze, a wy -
szło – jak zwy kle.
• Być mo że na ad mi ni stra cję na ło żo no

zbyt du żo zo bo wią zań w sto sun ku do jej
moż li wo ści. Je śli tak, jest to błę dem. Na -
kła da ne za da nia po win ny być ade kwat ne
do moż li wo ści re ali za cyj nych.

– S. Iwan: – Gdy prze glą dam „Po li ty kę
ener ge tycz ną Pol ski do ro ku 2030”, jak
rów nież za łącz ni ki do niej, w tym pro -
gram dzia łań wy ko naw czych, to mo je od -
czu cia są bar dziej po zy tyw ne niż te, o któ -
rych mó wio no tu wcze śniej. Otóż, we dług
mnie, więk szość za dań ja kie zo sta ły za pi -
sa ne, w ta ki czy in ny spo sób, zo sta ła jed -
nak pod ję ta. Nie za po mi naj my tak że
o tym, że ma my do czy nie nia z nie zwy kle
dy na micz ną sy tu acją. W prio ry te tach za -
pi sa nych w do ku men tach nie by ło fo to -
wol ta iki, a ona nam się dy na micz nie roz -
wi ja. Z ko lei by ła za pi sa na bio ma sa,
w tym współ spa la nie, a dziś wia do mo, że
bę dzie my od nie go od cho dzi li. W ob sza -
rach wę gla, ga zu, ro py chy ba rze czy wi -
ście roz pi sa no zbyt du żo za dań i zbyt
szcze gó ło wych. Stąd bie rze się wra że nie,
że wie lu spraw nie pod ję to. W do dat ku
funk cjo nu je my w nie zwy kle nie pew nym
oto cze niu, co rów nież rzu tu je na re ali za -
cję róż nych za ło żeń.

Są dzę, że w tych wa run kach rze czą ab -
so lut nie nie zbęd ną jest ja sne usta le nie
na ile w ob sza rze po li ty ki ener ge tycz nej
my, ja ko kraj, je ste śmy nie za leż ni, su we -
ren ni, sa mo dziel ni, w ja kim za kre sie mo -
że my sa mi de cy do wać, w sy tu acji gdy de -
cy du ją cą ro lę gra po li ty ka Unii Eu ro pej -
skiej. W ta kiej kon fi gu ra cji szcze gól ne go
zna cze nia na bie ra gra pro wa dzo na przez
nasz rząd na fo rum UE. Jest to waż ne za -
rów no dla po wo dze nia po li ty ki ja ką
przyj mie my, jak i przy szło ści Pol ski.

– M. Du da: – Nie mam za strze żeń do
przy ję tych kie run ków po li ty ki ener ge tycz -
nej, bo one wszyst kie są słusz ne. Nie ste ty,
ist nie je zja wi sko „nad mia ru słusz nych
idei”. W związ ku z tym ko niecz ne jest
usta le nie prio ry te tów. Trze ba więc np.
usta lić za da nia do za ła twie nia w try bie pil -
nym i ta kie, któ re moż na za ła twić tro chę
póź niej. Po za tym, okre ślo ne za da nia wy -
ko ny wa ne są przez wie le pod mio tów. Nie
wy star czy więc np. do bra ini cja ty wa Mi -
ni ster stwa Go spo dar ki, bo zde rza się ona
z uzgod nie nia mi mię dzy re sor to wy mi, grą
róż nych in te re sów. I owa  do bra  ini cja ty wa
za czy na ob ra stać w róż ne go ro dza ju za -
strze że nia. Do dal szych de bat tra fia więc

pro po zy cja okro jo na, peł na kom pro mi sów
ma ją cych po go dzić sprzecz ne in te re sy po -
szcze gól nych re sor tów. To na stęp nie, po
we ry fi ka cji przez biu ro le gi sla cyj ne rzą du,
tra fia na Ra dę Mi ni strów – gdzie nie wie le
się dzie je – i wresz cie lą du je w ko mi sjach
sej mo wych, a po tem se nac kich. Tam roz -
po czy na się bi twa. Tym bar dzie za ja dła, że
na po sie dze nia ko mi sji, w imię źle po ję tej
de mo kra cji, przy cho dzi co raz wię cej za -
pra sza nych róż nych osób, głów nie lob by -
stów. Owo cem są do star cza ne, na pierw -
sze czy też dru gie czy ta nie, do ku men ty za -
wie ra ją ce wie le po kręt nych sfor mu ło wań.
I o ile pew ne idee, kie run ki są słusz ne

i kla row ne, o ty le ich re ali za cja praw na za -
czy na się gma twać. Są dzę, że war to by się
za sta no wić, co ze słusz nych idei po li ty ki
ener ge tycz nej zo sta ło w pro ce sie le gi sla -
cyj nym na ty le za gma twa ne, znie kształ co -
ne, że sta ło się trud ne do re ali za cji.

Po dam przy kład. Wy ni ka ją cy z dy rek -
ty wy obo wiąz ko wy udział ener gii od na -
wial nej w struk tu rze ener gii fi nal nej,
w trak cie re ali za cji zo stał  przy pi sa ny
przed się bior stwom sprze da ją cym ener gię
od bior com fi nal nym. Tym cza sem, w dy -
rek ty wie, w spo sób jed no znacz ny, obo -
wiąz ka mi w tym wzglę dzie obar czo ne
jest pań stwo. Wy ge ne ro wa ło to nie zwy kle
skom pli ko wa ny sys tem wdra ża nia tej dy -
rek ty wy z  ogrom nym ob sza rem  kosz tow -
nej spra woz daw czo ści do ty czą cej wy ko -
na nia obo wiąz ków. Me cha ni zmy re ali za -
cyj ne są nie zwy kle waż ne. Po win ni śmy
o tym pa mię tać przy two rze niu ko lej nych
po li tyk Te me cha ni zmy mu szą być sku -
tecz ne, pro ste w re ali za cji, a nie za ciem -
nia ją ce ob raz.

– M. Stru mił ło: – Z więk szo ścią wcze -
śniej za pre zen to wa nych po glą dów w zu -
peł no ści się zga dzam. Oba wiam się by
ko lej na po li ty ka nie by ła „uciecz ką do
przo du”. Bra ku je mi rze tel ne go pod su mo -
wa nia do tych cza so wej po li ty ki. Od po -
wie dzi na py ta nia: co zro bi li śmy i na ile
do brze, a na ile źle, cze go nie zro bi li śmy
i dla cze go itp.? Od po wiedz my też so bie
w spo sób naj prost szy na py ta nie: co to
jest ta po li ty ka ener ge tycz na? Otóż jest to
pe wien sce na riusz dzia łań pań stwa
w pew nym ob sza rze i w pew nej rze czy wi -
sto ści, na któ rą czę ścio wo ma my wpływ,
czę ścio wo zaś nie ma my wpły wu. Na
pod sta wie te go sce na riu sza przed się bior -
stwa bu du ją wła sne sce na riu sze, zgod ne
z po li ty ką i pra wem. W tym sce na riu sze
roz wo jo we, w któ rych naj waż niej sze są
czas i pie nią dze. Oczy wi ście ma ją na dzie -
ję, że za ło żo na po li ty ka bę dzie kon se -
kwent nie re ali zo wa na, gro ma dzą pie nią -
dze, no i co? Był pięk ny sce na riusz wspie -
ra nia du żej ko ge ne ra cji i w szcze gól no ści
roz wo ju ma łej. Ma my w Dal kii Pol ska 30
du żych in sta la cji i ileś tam ma łych. Stwo -
rzy li śmy wie le pro jek tów ma łych in sta la -
cji, uru cho mi li śmy dwie i za trzy ma li śmy
je. Wy bu do wa li śmy pięć in sta la cji bio ma -
so wych, trzy już sto ją, za sta na wia my się
kie dy od sta wić dwie ostat nie. Ja ko przed -
się bior cy wpi sa li śmy się w sce na riusz za -
pi sa ny w po li ty ce ener ge tycz nej i mie li -
śmy pra wo ocze ki wać, że bę dzie on re ali -
zo wa ny. Dziś ro bi my ana li zy, czy je śli od -
sta wi my blo ki w ko ge ne ra cji, bę dzie my
pro du ko wa li pa rę i bez po śred nio prze twa -
rza li ją na cie pło, po mi ja jąc tur bi ny ge ne -
ru ją ce nam stra ty, to nie bę dzie nam ta -
niej.

Nie da się prze rzu cić obo wiąz ku roz -
wo ju od na wial nych źró deł ener gii na

Dr Mirosław Duda
– ARE

Tomasz Dąbrowski
– Dyrektor Departamentu Energetyki

w Ministerstwie Gospodarki





DYSKUSJA REDAKCYJNA

20

przed się bior stwa, bo ja, ja ko przed się -
bior ca, ku pię so bie po zwo le nie do emi sji
CO2 za miast roz wi jać OZE. Za roz wój
OZE od po wie dzial ne jet pań stwo. I je śli
pań stwo te go za da nia nie zre ali zu je, to
ono nie zo sta nie zre ali zo wa ne w sto sow -
nym wy mia rze i w sto sow nym cza sie.
• Ma my ta ką ce chę, że dys ku tu jąc

o pew nych błę dach, nie wła ści wych kie -
run kach dzia łań na tych miast per so na li -
zu je my to. Tzn. za miast roz ma wiać
o isto cie pro ble mu, czy li co ro bi my źle
i jak to po pra wić, przede wszyst kim szu -
ka my win nych. To na tych miast wy klu cza
i ra cjo nal ną dys ku sję, i na stęp nie ra cjo -
nal ne dzia ła nie. Żad ne go z do tych cza so -
wych do ku men tów po li ty ki ener ge tycz nej
nie oce nio no w ode rwa niu od per so na -
liów, czy li na płasz czyź nie czy sto me ry to -
rycz nej.

– T. Dą brow ski: – Pa dło tu wcze śniej
stwier dze nie, że two rze nie nie ja ko po li -
tycz nej czę ści do ku men tu po li ty ki ener -
ge tycz nej, jest za da niem naj ła twiej szym.
Nie zga dzam się z tym. Obec nie znaj du je -
my się na eta pie gdy trze ba bę dzie roz -
strzy gnąć kil ka dy le ma tów o zna cze niu
po li tycz nym, któ re mo gą mieć ogrom ne
skut ki spo łecz ne. Go dze nie, zgry wa nie
tych dwóch sfer jest za wsze nie zwy kle
trud ne.

Kwe stia re ali za cji po li ty ki ener ge tycz -
nej. Oczy wi ście wśród za pla no wa nych
dzia łań są ta kie, któ rych nie wy ko na no,
bo by ły za pla no wa ne mo że zbyt am bit nie.
In nych nie wy ko na no, bo zmie ni ły się
wa run ki ze wnętrz ne, nie za leż ne od rzą du.
Ale wśród tych nie wy ko na nych za dań są
tak że za da nia ko niecz ne do re ali za cji,
o wy ko na nie któ rych ape lu je się od lat.

Zga dzam się, że pra ca nad ko lej nym
do ku men tem po li ty ki ener ge tycz nej po -
win na się roz po cząć od rze tel nej oce ny te -
go co się do tych czas uda ło, a cze go nie
uda ło się zro bić. Ta oce na zo sta nie przy -
go to wa na i bę dzie pu blicz nie do stęp na.
• Bra ku je mi, przed opra co wa niem ko -

lej ne go do ku men tu po li ty ki dys ku sji
o pew nych, złych me cha ni zmach. Przy -
kła dem cer ty fi ka ty, ry nek cer ty fi ka tów,
któ re są złym roz wią za niem. Ten sys tem
jest sto sow ny w mniej szo ści kra jów eu ro -
pej skich. Tym cza sem, nie ma pró by je go
zmia ny. Ta kich przy kła dów jest wię cej.

– T. Dą brow ski: – Wró cę jesz cze do
stwier dze nia, ja kie tu wcze śniej pa dło,
o „nad mia rze słusz nych idei”. Ten przy -
pa dek chy ba rze czy wi ście do ty czy po li ty -
ki ener ge tycz nej. Za ma ło przy wią zu je my
uwa gi do wy zna cze nia ja snych prio ry te -
tów. Co zaś ty czy nie do stat ku dys ku sji, to
nie za po mi naj my, że po li ty ka ener ge tycz -
na jest do ku men tem wska zu ją cym stra te -
gicz ne kie run ki dzia ła nia. I dys ku sja na
ich te mat, przy oka zji opra co wy wa nia po -
li ty ki, jest istot nie uza sad nio na. Je śli na -

to miast cho dzi o roz wią za nia szcze gó ło -
we, to one są, z punk tu wi dze nia przed się -
biorstw, pro ble ma mi bie żą cy mi. To mo że
za brzmi dra stycz nie, ale ma my, nie ste ty,
skłon ność do kon cen tro wa nia się na pro -
ble mach bie żą cych, przez co umy ka nam
ca ło ścio wy ob raz sy tu acji.

Dzi siaj, gdy dys ku tu je my o po li ty ce
ener ge tycz nej, po ja wia się wie le py tań,
na któ re trud no po waż nie i kom pe tent nie
od po wie dzieć. Dla przy kła du,– kwe stia
po dej ścia do po li ty ki kli ma tycz nej. Dziś
nie od bi ja się to bez po śred nio na dzia łal -
no ści przed się biorstw, ale w dłuż szej per -
spek ty wie mo że de cy do wać o ich kon ku -

ren cyj no ści i moż li wo ści prze trwa nia
na ryn ku. Ko lej ny przy kład, re struk tu ry -
za cja gór nic twa. W po przed nich po li ty -
kach pol ski wę giel miał być sta bi li za to -
rem na sze go bez pie czeń stwa ener ge tycz -
ne go. Dziś kwe stia im por tu wę gla do Pol -
ski sta je się tak istot nym czyn ni kiem, że
bez re struk tu ry za cji na sze go gór nic twa,
nie bę dzie mo wy o je go kon ku ren cyj no -
ści. I sta nie pro blem, że al bo bę dzie my
mie li pol ski wę giel, al bo nie. W po li ty ce
ener ge tycz nej był uję ty tak że pro gram
uru cho mie nia ener ge ty ki ją dro wej. Wie le
dzia łań przy go to waw czych zo sta ło wy ko -
na nych. Dziś jed nak wa ha my się – co da -
lej? W ten spo sób stra te gicz ne prze są dze -
nia są od su wa ne w cza sie z wie lu wzglę -
dów – spo łecz nych, po li tycz nych, go spo -
dar czych. W dys ku sji o po li ty ce ener ge -
tycz nej pań stwa ta kie „du że kloc ki” po -
win ny de cy do wać o kształ cie ca ło ści. Do -
pie ro po tem na le ży dys ku to wać o jej prze -
ło że niu na funk cjo no wa nie przed się -
biorstw.

– M. Du da: – Po win ni śmy my śleć od -
waż nie o tych „du żych kloc kach” po li ty ki
ener ge tycz nej. Nie ste ty, tej od wa gi bra ku -
je. Do ty czy to m.in. pod ję cia de cy zji re -
struk tu ry za cyj nych w gór nic twie. Przy
czym ten brak od wa gi do strze gam od po -
cząt ku na szej trans for ma cji. Wbrew oczy -
wi stym fak tom po wie la się pew ne ste reo -
ty py jak ten, że bez pie czeń stwo ener ge -
tycz ne Pol ski za le ży od pol skie go wę gla.
Już, nie ste ty, co raz mniej, bo jest za dro gi
i trze ba to so bie bar dzo wy raź nie po wie -
dzieć.

„Klo cek” – ener ge ty ka ją dro wa jest ko -
lej nym, trud nym po li tycz nie  do prze -
łknię cia  kar to flem. Tu bra ku je w mia rę
rze tel nej i obiek tyw nej oce ny oraz od po -
wie dzi na py ta nie: a co bę dzie za 15–20
lat gdy nie bę dzie ener ge ty ki ją dro wej?

– T. Dą brow ski: – Te go nie bra ku je,
dys po nu je my ta ki mi ana li za mi. Po trzeb -
na jest na to miast od wa ga w po dej mo wa -
niu de cy zji po li tycz nych, prze są dza ją -
cych stra te gicz ne dy le ma ty pol skiej ener -
ge ty ki – o nie któ rych z nich już wspo -
mnia łem..

– M. Du da: – Mie li śmy na to miast po -
pu li stycz ne ha sła, że po co nam ener ge ty -
ka ją dro wa, gdy ma my ener ge ty kę od na -
wial ną.

– S. Iwan: – Ukła da nie „du żych kloc -
ków” w po li ty ce ener ge tycz nej za leż ne
jest od osta tecz ne go kształ tu po li ty ki kli -
ma tycz nej UE.

– M. Mi łek: – Owe „du że kloc ki” po li -
ty ki ener ge tycz nej, któ re to okre śle nie tak
bar dzo nam się tu spodo ba ło, nie są punk -
tem wyj ścia do jej two rze nia. Jest nim wi -
zja ener ge ty ki w per spek ty wie kil ku na stu
lat, któ rej te „kloc ki” są po chod ną. Je śli ta
wi zja nie jest wy pra co wa na, to nie ma się
co za bie rać za two rze nie po li ty ki ener ge -

Prof. dr hab. inż. Marian Miłek
– Uniwersytet Zielonogórski

Dr inż. Stanisław Iwan
– Senator RP, Wiceprzewodniczący

Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki
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tycz nej. Pro szę za uwa żyć, że ostat nia zo -
sta ła opra co wa na w 2009 ro ku i już trze ba
ją zmie niać, bo jest nie ak tu al na. Po li ty ka
po win na być do ku men tem dłu go okre so -
wym, z któ re go wy ni ka np. stra te gia roz -
wo ju ko ge ne ra cji, czy stra te gia roz wo ju
OZE. One ze swej na tu ry, bę dą mu sia ły
być ak tu ali zo wa ne w krót kich okre sach
cza su. Re asu mu jąc, sta bil ność w stra te gii
dłu go fa lo wej w po li ty ce ener ge tycz nej
i ada pta cja do po trzeb chwi li w stra te -
giach kie run ko wych.

– S. Iwan: – Ja bym się na wet zgo dził
z mo im przed mów cą, że po żą da nym by -
ło by zbu do wa nie stra te gii na 15–20 lat,
w mia rę spój nej i kon kret nej. Tyl ko czy
jest to moż li we bez wie dzy na te mat te go
ja kie bę dą np. ce le re duk cyj ne emi sji za -
nie czysz czeń do ro ku 2020, 2030, itd.

– M. Stru mił ło: – Za łóż my, że zna my
te ce le, ma my wspa nia łą stra te gię. Ma my
za tem fun da ment. Tyl ko kto ma na nim
bu do wać in sta la cje? Je że li pań stwo – to
trze ba mó wić o po dat kach. Je śli przed się -
bior cy – to na le ży mó wić o ce nach. Mu si
być wy bór, o któ rym de cy du je okre ślo ne
in stru men ta rium praw ne. To ono ste ru je
rze czy wi sty mi kie run ka mi roz wo ju, a nie
lek tu ra „li te ra tu ry pięk nej” na ten te mat.
• Tym cza sem, za miast po dat ku po ja -

wia się pa ra po da tek, a za miast cen – ce -
ny re gu lo wa ne. I wte dy ma my to tal ny
cha os. Po li ty ka ener ge tycz na uzna wa na
jest za ob szar kom pe ten cji or ga nów Unii
Eu ro pej skiej. Ak tu al nie po le mi zu je my
w kra ju z wi zją po li ty ki wspól no ty do ro -
ku 2050. Pro gra mo wa ne są dzia ła nia,
któ re na stęp nie sta ną się obo wią zu ją ce
dla państw człon kow skich. Czy w tych
wa run kach ist nie je w ogó le po trze ba
usta le nia wła snej „Po li ty ki”? Czy nie
na le ża ło by opra co wać do ku ment, któ ry
miał by cha rak ter pla nu dzia łań w ce lu
re ali za cji po li ty ki wspól no to wej? Ja kie
są moż li we ob sza ry wła snej po li ty ki? Czy
nie po win no być miej sca na for mu ło wa -
nie na szej ra cji sta nu ja ko wy tycz nych
do ne go cja cji na sze go rzą du z or ga na mi
UE?

– M. Mi łek: – Za pi sy za war te w dy rek -
ty wach UE są obo wią zu ją ce. Dla te go też
mu szą być uwzględ nio ne w pra cach nad
po li ty ką ener ge tycz ną. Pew ne do świad -
cze nia w za kre sie pla nów dzia łań już ma -
my. Ar ty kuł 4 dy rek ty wy o OZE na ka zu je
każ de mu pań stwu opra co wa nie pla nu
dzia ła nia w ob sza rze ener ge ty ki od na -
wial nej, uzgad nia ne go na pew nym eta pie
prac z KE, na stęp nie ak tu ali zo wa ne go itd.
Czy do świad czeń ja kich na by li śmy w tym
ob sza rze nie na le ża ło by roz sze rzyć i prze -
nieść na in ne ob sza ry?

– M. Du da: – Tak wła śnie po stą pi li śmy
w od nie sie niu do cer ty fi ka tów. Nie ba da -
jąc sku tecz no ści ryn ku zie lo nych, stwo -
rzy li śmy ko lej ne, o in nych ko lo rach. Tyl -

ko dla te go, że kie dyś, z nie zna nych po wo -
dów, spodo ba ła nam się idea cer ty fi ka tów.
Był bym tu bar dzo ostroż ny.

– M. Mi łek: – Nie mniej plan dzia łań
ma jed ną bar dzo istot ną za le tę. Do ko nu je
bo wiem pew ne go re ma nen tu w sy tu acji
bie żą cej, po zwa la ko ry go wać suk ce syw -
nie po szcze gól ne dzia ła nia. Sfor mu ło wa -
nia w „Po li ty ce ener ge tycz nej” po win ny
do ty czyć bar dzo ogól ne go po dej ścia, bez
szcze gó łów. Na to miast ada pta cja do po -
trzeb chwi li, o któ rej już wspo mnia łem,
mu si być dzia ła niem cza sem na za sa dach
stra ży po żar nej.

– T. Dą brow ski: – Pan pro fe sor Mi łek
na wią zał do KPD w za kre sie OZE. To jest

do ku ment, któ ry rze czy wi ście prze pro wa -
dza re ma nent w tym ob sza rze. Nie od po -
wia da on jed nak na py ta nie: „Co my fak -
tycz nie opty ma li zu je my przyj mu jąc ta kie
a nie in ne ce le w za kre sie roz wo ju OZE?”
Po li ty ka ener ge tycz na nie mo że od po wia -
dać na py ta nia pa da ją ce tyl ko w ob sza rze
ener ge ty ki. Ona mu si rów nież od po wia -
dać na py ta nia do ty czą ce ca łej go spo dar -
ki.

– S. Iwan: – Są dzę, że po li ty ka ener ge -
tycz na stra te gicz na, do ty czą ca dłuż sze go
okre su cza su, po win na być jed nak zde fi -
nio wa na. Bez niej nie mo że my być bo -
wiem po waż nym gra czem nie tyl ko na
are nie unij nej, ale wręcz świa to wej. Brak
ta kie go do ku men tu, za war tych w nim
ana liz, ar gu men tów spra wiał, że pro wa -
dząc pew ną grę na fo rum unij nym go dzi -
li śmy się na za pi sy, na po zór nie groź ne,
bez świa do mo ści ich kon se kwen cji. Zde -
rza li śmy się z ni mi bo le śnie do pie ro póź -
niej, od kry wa jąc jak wpły wa ją one na
nasz prze mysł, ca łą pol ską go spo dar kę.
Tro chę nas to na uczy ło. Pro szę zo ba czyć
ja ka ewo lu cja do ko na ła się w po sta wie
Mi ni ster stwa Śro do wi ska pod czas de bat
na fo rum unij nym. Od bez kry tycz ne go
przyj mo wa nia w prze szło ści róż nych sta -
wia nych wy mo gów, do nie kie dy wręcz
twar de go sta no wi ska w róż nych spra wach
dziś, co jest po chod ną wy ko na nych wcze -
śniej do głęb nych ana liz skut ków.

– M. Du da: – Ab so lut nie nie zga dzam
się na to aby po li ty kę UE przyj mo wać ja -
ko coś „da ne od Bo ga”. Prze ciw ko ta kie -
mu jej trak to wa niu prze ma wia choć by
ewo lu cja tej po li ty ki. Naj pierw fe ty szem
był ry nek ener gii, choć prze strze ga no, że
ry nek tyl ko ener gii  nie wy kreu je bodź ców
dla in we sty cji. Dziś Ko mi sja Eu ro pej ska
mar twi się, że „coś tu nie gra” i za sta na -
wia się nad stwo rze niem me cha ni zmów
płat no ści za moc. Do nie daw na ab so lut -
nym prio ry te tem był kli mat. Na gle za czę -
ły się po ja wiać pew ne do ku men ty mó wią -
ce o tym, że prio ry te tem po win no być
bez pie czeń stwo do staw ener gii. Stwo rzo -
ny zo stał ry nek po zwo leń do emi sji,
w któ rym  ce na upraw nień na ryn ku za leż -
na jest od te go jak traf ne by ły pro gno zy
do ty czą ce za po trze bo wa nia  na  ener gię.
Tym cza sem, jest ta kie po wie dze nie, że
„jak Pa nu Bo gu mó wi się o pro gno zach,
to Pan Bóg się śmie je”. Pro gno zy w tym
ob sza rze nie po le ga ją bo wiem by „tra fić
w przy szłość” lecz na prze wi dze niu te go
co bę dzie gdy wa run ki bę dą ta kie a nie in -
ne. Kry tycz ne opi nie na te mat róż nych
unij nych roz wią zań mu si my wy ra żać sto -
sow nie wcze śniej, a nie cze kać na „ob ja -
wie nia”. Dla te go bar dzo po do ba mi się
za pro sze nie na COP 19 nie tyl ko przed sta -
wi cie li rzą dów, ale i prze my słu. Mo że za -
owo cu je to stan dar da mi emi syj ny mi dla
no wych in sta la cji, za miast „roz rzu ca nia”

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

Marian Strumiłło
– Wiceprezes Zarządu Dalkia Polska S.A.



W dniach 2-4 października 2013 r., w Hotelu BELWEDER w Ustro-
niu, odbyło się zorganizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Naukowo
-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o.

XV Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ
CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI

Diagnostyka i zapobieganie nieszczelnościom rur
powierzchni ogrzewalnych kotłów parowych

Sympozjum zostało zorganizowane przy współpracy z TAURON Wy- 
twarzanie S.A., EDF Polska S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Kon-
wencjonalna S.A., ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A., oraz Towa-
rzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie.

Urząd Dozoru Technicznego po raz kolejny objął Sympozjum Hono-
rowym Patronatem.

Patronat medialny nad Sympozjum sprawowały branżowe czaso-
pisma: Energetyka, Przegląd Energetyczny, Energetyka Cieplna
i Zawodowa, Nowa Energia, Dozór Techniczny oraz portal Elektro-
energetyka i przemysł on-line. Inżynieria w praktyce.

W Sympozjum wzięło udział ponad 180 przedstawicieli elektrowni, 
firm remontowych i diagnostycznych, Urzędu Dozoru Technicznego 
oraz innych firm i instytucji związanych z energetyką.

Tematyka Sympozjum nie była przypadkowa. W czasach, gdy mówi 
się coraz mniej o technice, a coraz więcej o pieniądzach wybrano te-
mat, który w obszarze wytwarzania w największym stopniu ich doty-
czy: uszkodzenia powierzchni ogrzewalnych odpowiadają za większość 
awaryjnych postojów bloków zarówno nowych, jak i długoeskploatowa-
nych. Goście Sympozjum przedstawili wiele interesujących referatów
z tego zakresu, natomiast gospodarze skupili się nie tyle na konkret-
nych problemach technicznych, ile na systemowym podejściu do zarzą-
dzania informacją i wiedzą o warunkach pracy kotłów i ich awaryjności. 
Specjaliści Pro Novum przedstawili m.in. podejście związane z zarzą-
dzaniem utrzymania powierzchni ogrzewalnych kotłów na podstawie 
analizy ryzyka, to metodyka, która w największym stopniu integruje 
problematykę techniczną oraz ekonomiczną. To może być wspólny język 
porozumienia inżyniera i ekonomisty.

Tegoroczne, jubileuszowe XV Sympozjum zdominowały, oprócz głów-
nego tematu konferencji, dwa wydarzenia:
•  Debata, z udziałem przedstawicieli prawie wszystkich grup 

energetycznych nt. „Wytwarzanie, jako źródło kosztów, ale 
także wiedzy i kompetencji technicznych”,

•  Jubileusz 25-lecia Energoremontu sp. z o.o. z Krasnegostawu.
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Moderatorem debaty został Jerzy Trzeszczyński, Prezes Zarządu 
Przedsiębiorstwa Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o.

W dyskusji udział wzięli:
•  Jan Pilipionek – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 

Wiceprezes Zarządu,
•  Piotr Oberc – EDF Polska S.A., Dyrektor,
•  Leszek Wiśniowski –TAURON Wytwarzanie S.A., Prezes Zarządu,
•  Sławomir Krystek – Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Śro-

dowiska, Dyrektor,
•  Franciszek Pchełka – Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrow-

nie, Dyrektor ds. Technicznych.
Debata dotyczyła najważniejszego, zdaniem Prezesa Jerzego Trzesz-

czyńskiego, aktualnie problemu, tj. czy podczas trwającej, głębokiej 
reorganizacji energetyki uda się ochronić jej intelektualną część zwią-

zaną z wytwarzaniem, tj. kompetencje w obszarze technicznego utrzyma-
nia urządzeń. Wszyscy dyskutanci byli zgodni, co do tego, że to ważny 
problem, nie wszyscy podzielali pogląd, że może nie udać się go rozwiązać, 
zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasowej.

Obawy Prezesa Jerzego Trzeszczyńskiego w największym stopniu podzie-
lił Dyrektor Jan Krzemiński z Alstom Power potwierdzając pogląd, że wie-
dza i kompetencje są tam, gdzie jest informacja techniczna oraz specjaliści
o odpowiednich kompetencjach. Tym miejscem od pewnego czasu nie jest 
już elektrownia, a nie są jeszcze departamenty zarządzania majątkiem grup 
energetycznych. Wykorzystując obecnie dostępne technologie informa-
tyczne takie miejsce można wyobrazić sobie wszędzie, także poza Polską.

Jubileusz Energoremontu organizatorzy XV Sympozjum uhonorowali 
prosząc o specjalne wystąpienie nie tylko Pana Prezesa Kazimierza Rusz-
niaka, ale także pozostałych, obecnych na Sympozjum przedstawicieli tej 
znakomitej firmy, którzy otrzymali standing ovation.

W pięciu sesjach wygłoszono 19 referatów.
W specjalnej sesji Prezentacje Firm i Nowych Technologii swoje aktu-

alne oferty oprócz Organizatora – Przedsiębiorstwa Usług Naukowo-
-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o. – przedstawiły firmy: Energoremont
sp. z o.o., CONCO East sp. z o.o., ROMIC Aparatura Elektroniczna.

Sympozjum towarzyszyła wystawa, gdzie oprócz Przedsiębiorstwa Usług
Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o. stoiska wystawowe przygo-
towały: ECOL Sp. z o. o, Conco East sp. z o.o., Pentair Valves & Controls 
Polska sp. z o.o., Turbolab – Diagnostyka Turbin sp. z o.o., Romic Aparatura 
Elektroniczna, Polman S.A., Zakłady Remontowe Energetyki „Katowice” S.A.
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obo wiąz ków na pań stwa, co jest z na tu ry
kon flik to gen ne.

– M. Stru mił ło: – Po do ba mi się po -
gląd, że naj pierw po win ni śmy wpły wać
na kształt po li ty ki eu ro pej skiej, a do pie ro
po tem wpi sy wać się w jej sce na riusz. Pa -
dły tu bar dzo kry tycz ne opi nie pod ad re -
sem cer ty fi ka tów. Za nim je „wy le je my
z ką pie lą” wo lał bym by śmy prze ana li zo -
wa li ich sku tecz ność. Uwa żam, że w wie -
lu ob sza rach by ły sku tecz ne. Źró dła bio -
ma so we bar dzo się roz wi nę ły. Czy by ły
prze wy mia ro wa ne, to od ręb na spra wa. Je -
że li wy stę pu ją ja kieś pa to lo gie, to na le ży
je zdia gno zo wać, na stęp nie usu wać, nie
zaś po tę piać to roz wią za nie w czam buł.
• Dla cze go, z po wo du ta kiej a nie in nej

ce ny ga zu, do pła ty do in sta la cji ga zo -
wych na zy wa my wspar ciem ko ge ne ra -
cji...?

– M. Stru mił ło: –... to jest do pła ta pa li -
wo wa. To sa mo do ty czy bio ma sy, w któ -
rej jed nost ka ener gii jest 2,5-krot nie droż -
sza niż w wę glu. Tam ma rów nież miej sce
do pła ta pa li wo wa. No i tak to na zwij my.
Nie mniej, cer ty fi ka ty za sty mu lo wa ły jed -
nak roz wój pew nych źró deł ener gii. Że
w nad mia rze..., no bo da wa no kon ce sje,
a po tem... zo ba czy my co bę dzie. Nikt te -
go nie mo ni to ro wał, ana li zo wał.

– T. Dą brow ski: – Na eta pie two rze nia
pro jek tu po li ty ki ener ge tycz nej pań stwa
po li ty ka ener ge tycz na UE sta no wi ro dzaj
uwa run ko wa nia ze wnętrz ne go te go pro -
ce su. Ale z dru giej stro ny, ja ko pań stwo
człon kow skie UE, kształ tu je my też jej po -
li ty kę, na mia rę kom pe ten cji ja kie ma my.
Tam gdzie jest kwe stia jed no myśl no ści,
mo że my w osta tecz no ści po sta wić we to,
tam zaś gdzie jest wy móg więk szo ścio wy,
bu du je my ko ali cję więk szo ścio wą, al bo
też prze ko nu je my do na szych ra cji. Nie
za wsze te go ty pu dzia ła nia koń czą się po -
wo dze niem.
• Po li ty ka ener ge tycz na jest jed no cze -

śnie do ku men tem o cha rak te rze po li tycz -
nym i go spo dar czym. Przy kła do wo in for -
ma cja, że za 20 lat bę dzie my po trze bo wać
ty le sa mo wę gla ka mien ne go co dziś, je -
śli ce na wę gla i kosz ty upraw nień do
emi sji CO2 bę dą kształ to wać się zgod nie
z pro gno za mi, mo że zo stać zro zu mia na
jak „w naj bliż szym cza sie na si gór ni cy
stra cą pra cę, je śli kosz ty wy do by cia bę dą
wyż sze niż prze wi dy wa na ce na ryn ko wa
wę gla i nie uda się zra cjo na li zo wać po li -
ty ki kli ma tycz nej Unii”. Czy ta ka in for -
ma cja nie po win na byc uzu peł nio na ele -
men ta mi po li ty ki spo łecz nej? Ile w po li -
ty ce po win no być go spo dar ki, a ile po li ty -
ki, nie tyl ko spo łecz nej, ale i mię dzy na ro -
do wej?

– M. Mi łek: – Nie ma go spo dar ki bez
po li ty ki. Po li ty ka mu si okre ślić pew ne kie -
run ki roz wo ju, któ re są po tem re ali zo wa ne
w sfe rze go spo dar ki. Dzia ła nia po li tycz ne,

go spo dar cze ma ją okre ślo ne skut ki spo -
łecz ne. Iry tu ją mnie ha sła rzu ca ne na wiatr,
w ro dza ju: – roz wój ener ge ty ki od na wial -
nej za pew ni nam 200 tys. miejsc pra cy. Ha -
sła pu ste, de ma go gicz ne, nie pod par te żad -
ny mi ana li za mi. Nie uwzględ nia ją ce, że
gdy by np. ener ge ty ka od na wial na roz wi -
nę ła się na ta ką ska lę, iż da ła by ty le miejsc
pra cy, to ileś tych miejsc pra cy trze ba by
zli kwi do wać w in nych bran żach, bo
zmniej szy ła by się pro duk cja ener gii z wę -
gla. Na te mat skut ków spo łecz nych trze ba
mó wić praw dę, nie wol no lu dzi oszu ki -
wać.

Ja na ener ge ty kę od na wial ną pa trzę
przez pry zmat bez pie czeń stwa ener ge -
tycz ne go. Je że li dziś w UE ok. 60% pa liw
pier wot nych się spro wa dza, a w 2020 bę -
dzie to ok. 80%, to wy star czy ma łe za mie -
sza nie w re jo nie Za to ki Per skiej, al bo
„przy krę ce nie kur ków” na Wscho dzie by -
śmy zo sta li po sta wie ni w bar dzo trud nej
sy tu acji. Zo staw my więc w spo ko ju emi -
sję CO2 ja ko uza sad nie nie roz wo ju OZE
i spójrz my na ten pro blem z punk tu wi -
dze nia bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go.
Wią za ło by się to z two rze niem ta kie go
mik su ener ge tycz ne go, któ ry za pew niał -
by bez piecz ną pra cę sys te mu elek tro ener -
ge tycz ne go, za si la ne go rów nież z OZE,
ale ge ne ru ją cego „na szą” ener gię. Ta kie
spoj rze nie na OZE w po li ty ce ener ge tycz -
nej by ło by no wym spoj rze niem na ten
pro blem. Tak że z punk tu wi dze nia eko no -
mii, wia do mo bo wiem, że wy twa rza nie
ener gii w OZE jesz cze jest droż sze niż
w ener ge ty ce kon wen cjo nal nej, ale bez -
pie czeń stwo ener ge tycz ne też kosz tu je.
• Iden tycz ny tok ro zu mo wa nia na le ża -

ło by za sto so wać w od nie sie niu do wę gla
ka mien ne go i bru nat ne go.

– M. Du da: – O re la cjach mię dzy po li -
ty ką ener ge tycz ną a po li ty ką spo łecz ną
po win ni śmy ca ły czas pa mię tać nie tyl ko
pi sząc do ku ment po li ty ka ener ge tycz na,
ale przede wszyst kim pi sząc do ku ment
stra te gia roz wo ju kra ju. Przy czym to
wszyst ko mu si być opar te na bar dzo pre -
cy zyj nych da nych, a nie wzię tych z su fi -
tu. Te mu wszyst kie mu mu si to wa rzy szyć
od wa ga po li tycz na mó wie nia otwar cie
o pew nych, nie zbyt przy jem nych rze -
czach. Po trze ba by ło do pie ro bry tyj skiej
Że la znej Da my, by zmie nić pro fil ener ge -
tycz ny w tym kra ju. Jest też dru ga Da ma,
któ ra chce zmie nić pro fil ener ge tycz ny
w Niem czech, nie ste ty, na bar dzo nie bez -
piecz ny. Nie tyl ko dla Nie miec, ale i dla
Eu ro py.

Tu wra ca my do „du żych kloc ków”
w po li ty ce ener ge tycz nej. Ten do ty czą cy
wę gla mu si być bar dzo pre cy zyj nie po li -
tycz nie zde fi nio wa ny i w dłuż szej per -
spek ty wie roz wią za ny. Przy tej oka zji na -
le ży zwal czać róż ne nie prze my śla ne
stwier dze nia w ro dza ju, że jak wpro wa dzi
się zga zo wa nie wę gla, to bę dzie my mie li
z gło wy efekt kli ma tycz ny. Te go ty pu
przy kła dów jest wię cej. Je śli oka że się, że
jed nak wę giel, to roz wi jaj my bru nat ny,
do cze go trze ba prze ko nać i kra jo wych
i unij nych zie lo nych.

– S. Iwan: – W Niem czech zie lo ni do -
ga da li się z Pa nią Kanc lerz w spra wie wę -
gla bru nat ne go. Sko ro za my ka my ener ge -
ty kę ją dro wą, któ ra im bar dziej prze szka -
dza ła, to w okre sie przej ścio wym po zwo -
li li na skom pen so wa nie te go wę glem bru -
nat nym. Bu du je się no we od kryw ki, bu -
du je no we blo ki na wę giel bru nat ny.
Wska zu je się na Niem cy ja ko przo du ją cy
kraj w roz wo ju OZE, a emi sje ma ją trzy -
krot nie więk sze niż Pol ska, pro szę też zo -
ba czyć ja kie emi sje na gło wę ma „eko lo -
gicz na” Da nia.

– M. Mi łek: – Świa do mość spo łecz na
do ty czą ca ener ge ty ki od na wial nej i kon -
wen cjo nal nej jest ka ta stro fal nie ni ska. To
co lu dzie ma ją w gło wach na ten te mat
moż na okre ślić krót ko – cha os. Po mie sza -
nie po jęć i po glą dów jest tak wiel kie, że
trze ba wy ko nać ogrom ną pra cę edu ka cyj -
ną by ten stan rze czy zmie nić. Je śli się te -
go nie zro bi, w ten cha os wej dą zie lo ne
oszo ło my.

– M. Stru mił ło: – Roz trzą sa my tu dy le -
mat ile po li ty ki, ile go spo dar ki w po li ty ce
ener ge tycz nej. Do dał bym ko lej ny: ile in -
for ma cji, ile edu ka cji. W śro do wi sku
ener ge ty ków prze ko nu je my się na wza jem
do cze goś do cze go je ste śmy prze ko na ni.
Nie mó wi my na to miast do spo łe czeń -
stwa, oba la jąc wie le funk cjo nu ją cych, ab -
sur dal nych mi tów. Wy da je mi się tak że,
że trze ba na no wo zde fi nio wać po ję cie
bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go kra ju. Są
do kład ne wy li cze nia ile by śmy mu sie li

Ryszard Popowicz
– zastępca Dyrektora Generalnego Izby
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do dat ko wo spro wa dzić ga zu oraz ro py
gdy by śmy na szą ener ge ty kę wę glo wą
chcie li prze sta wić na in ne no śni ki ener gii.
Ta ka kon wer sja nie jest moż li wa w da ją -
cej się prze wi dzieć przy szło ści ani tech -
nicz nie, ani eko no micz nie. Aby za stą -
pić 40 mln ton wę gla ka mien ne go ga zem,
je go zu ży cie rocz ne mu sia ło by wzro snąć
trzy krot nie, a obec nie rocz nie zu ży wa my
go bo daj 16 mld m3. Skąd i jak spro wa -
dzić tę do dat ko wą ilość ga zu? Te go ty pu
rze czy trze ba wy raź nie po wie dzieć,
uświa do mić wów czas po li ty ka ener ge -
tycz na sta nie się do ku men tem ma te rial -
nym, a nie bę dzie pa pie ro wym. Dziś,
w przy pad ku po strze ga nia ener ge ty ki
przez spo łe czeń stwo, ma my do czy nie nia
z po dob ną sy tu acją jak w przy pad ku
dziec ka, któ re za py ta ne: skąd się bie rze
mle ko, od po wia da – z kar to ni ka.
• Ja ki po wi nien być do ku ment po li ty ka

ener ge tycz na, by moż na go by ło uznać
za sa tys fak cjo nu ją cy?

– M. Mi łek: – Do ku ment mu si kre ować
sta bil ną sy tu ację le gi sla cyj ną. Tzn. po -
wsta łe do ku men ty po win ny obo wią zy -
wać 13 lat, a nie 3 mie sią ce.

– S. Iwan: – Ten do ku ment po wi nien
po wsta wać szyb ciej. Nie mo że być opar ty
o eks per ty zy sprzed kil ku lat, al bo wręcz

o za szło ści hi sto rycz ne. Je śli tak się dzie -
je, na tych miast bu dzi to kon tro wer sje.

– M. Du da: – Po li ty ka ener ge tycz na po -
win na być do ku men tem przej rzy stym, za -
wie rać ko niecz ne prio ry te ty dzia łań wy ni -
ka ją ce z oce ny sy tu acji bie żą cej i przy -
szłej. Do ku ment nie mo że za wie rać po pu -
li stycz nych tez, któ re bar dzo ła two przyj -
mo wa ne są za do brą mo ne tę. Mu si my tak -
że dbać o re ali stycz ność za mie rzeń. Nie
sta wiaj my so bie ce lów, któ re są wpraw -
dzie szla chet ne, ale nie do osią gnię cia.

– M. Stru mił ło: – Ma rzy mi się do ku -
ment skwan ty fi ko wa ny, mo ni to ro wa ny
i ko ry go wa ny nie wte dy gdy po ja wia się
pa to lo gia lecz po dej rze nie, że mo że wy -
stą pić.
• Czy do opra co wa nia do ku men tu po -

li ty ki ener ge tycz nej są po trzeb ni lu dzie
biz ne su, na uki, or ga ni za cji re pre zen tu -
ją cych śro do wi sko ener ge tycz ne?

– T. Dą brow ski: – W pra cach nad czę -
ścią stra te gicz ną i wy ko naw czą do ku men -
tu li czy my na po moc ze stro ny przed sta wi -
cie li sek to ra. Zwró ci my się tak że do Izby
o udzie le nie wspar cia eks perc kie go. 

Chciał bym się jesz cze od nieść do bar -
dzo waż ne go wąt ku, ja ki po ja wił się kil -
ka krot nie w dys ku sji, a do ty czył re de fi ni -
cji bez pie czeń stwa energetycznego kra ju.

W kon tek ście no wych ocze ki wań, zmian
ze wnętrz nych, funk cjo no wa nia eu ro pej -
skie go ryn ku ener gii. Trze ba bę dzie się
nad tym po chy lić. Zga dzam się rów nież,
że ko niecz na jest edu ka cja i dys ku sja by
unik nąć, jak to wcze śniej okre ślo no,
„oszo łom skich” tez.

– R. Po po wicz: – Chciał bym po dzię ko -
wać za za pro sze nie przez Pa na Dy rek to ra
przed sta wi cie li na szej Izby do prac
nad po li ty ką ener ge tycz ną. I oczy wi ście
za de kla ro wać go to wość do wzię cia udzia -
łu w tych pra cach, ale tak że w dys ku sjach
nad po li ty ką ener ge tycz ną. Te go ty pu
dzia ła nia są na szą ro lą, któ rą za mie rza my
speł niać. My ślę, że i dzi siej sza, nie zwy kle
in te re su ją ca dys ku sja oraz wnio ski ja kie
się z niej wy ła nia ją, bę dą pew nym wkła -
dem w two rze nie po li ty ki ener ge tycz nej.
Po win na ona być przede wszyst kim re ali -
stycz na, uwzględ niać na sze uwa run ko wa -
nia, na któ re skła da ją się wę giel ka mien ny
i bru nat ny. Tym bar dziej, że do cie ra ją
do nas co raz bar dzie opty mi stycz ne in for -
ma cje na te mat moż li wo ści re duk cji emi sji
przy wy ko rzy sta niu tych no śni ków ener -
gii. Je stem za więk szym wy ko rzy sta niem
pol skich za so bów wę gla bru nat ne go,
w tym znaj du ją cych się w oko li cy Gu bi na.
• Dzię ku je my za roz mo wę.



Gru pa TAU RON jest jed nym z naj więk szych pod mio tów
go spo dar czych w Pol sce i jed ną z czo ło wych grup ener ge -
tycz nych w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej, dzia ła ją cą na
wszyst kich pod sta wo wych ob sza rach ryn ku ener ge tycz ne -

go: od wy do by cia wę gla ka mien ne go, przez wy twa rza nie ener gii
elek trycz nej i ciepl nej, po jej dys try bu cję i sprze daż. 

Po wsta ła pod ko niec grud nia 2006 r. w wy ni ku kon so li da cji spół -
ek ener ge tycz nych z po łu dnia Pol ski. W 2012 r. cał ko wi te przy cho -
dy Gru py TAU RON ze sprze da ży prze kro czy ły 24,7 mld zł – to
o ok. 19% wię cej w po rów na niu z ro kiem po przed nim. Zysk z dzia -
łal no ści ope ra cyj nej wzrósł o bli sko 31% (ok. 2,2 mld zł), a zysk
net to – o 22% (po nad 1,5 mld zł). 

– Po pra wa wy ni ków to efekt wzro stu, któ ry osią gnę li śmy w więk -
szo ści ob sza rów biz ne so wych. W 2012 r. ko pal nie wcho dzą ce
w skład Gru py TAU RON wy pro du ko wa ły bli sko 5,6 mln t wę gla han -
dlo we go, czy li o 22% wię cej niż rok wcze śniej, a elek trow nie i elek -
tro cie płow nie wy two rzy ły 19,11 TWh ener gii elek trycz nej. Zna czą cy,
po nad 25% wzrost, za no to wa li śmy w Ob sza rze Dys try bu cja – do -
star czy li śmy łącz nie 47,85 TWh ener gii do po nad 5,3 mln klien tów.
Rów nie szyb ko ro sła sprze daż ener gii elek trycz nej, a osią gnię ty po -
ziom 44,74 TWh spra wił, że by li śmy nie tyl ko naj więk szym dys try bu -
to rem, ale i sprze daw cą ener gii elek trycz nej w Pol sce. Udział Gru -
py TAU RON w dys try bu cji ener gii elek trycz nej do klien tów koń co -
wych wy niósł 37%, a w ryn ku sprze da ży 30%. Na sze sie ci dys try bu -
cyj ne obej mu ją 18,3% po wierzch ni kra ju – ko men tu je wy ni ki Da -
riusz Lu be ra, pre zes Za rzą du TAU RON Pol ska Ener gia.

Spół ka za pre zen to wa ła też sta bil ne wy ni ki fi nan so we za pierw sze
pół ro cze 2013 r. Gru pa TAU RON za no to wa ła w tym okre sie 9,7 mld
zł przy cho dów ze sprze da ży, a EBIT DA (zysk ope ra cyj ny po więk -
szo ny o amor ty za cję) w oma wia nym okre sie wy nio sła 2,05 mld zł.

– Mi nio ne pół ro cze cha rak te ry zo wa ło się wy raź ną po pra wą marż
w Gru pie – po mi mo utrzy mu ją cych się ni skich cen ener gii elek trycz -
nej i wciąż trud ne go oto cze nia ma kro eko no micz ne go, mar ża EBIT -
DA zwięk szy ła się do 21,1%, a mar ża net to do 9,2%. Jest to przede
wszyst kim efek tem stra te gii pro duk cji ener gii w seg men cie Wy twa -
rza nie i jej za ku pu na po trze by Gru py, ale tak że wzro stu efek tyw no -
ści Gru py w po zo sta łych ob sza rach. Do so lid ne go po zio mu zy sków
Gru py, po mi mo niż szych przy cho dów, przy czy ni ły się przede wszyst -
kim bar dzo do bre wy ni ki seg men tów: Wy do by cie, Dys try bu cja
i Sprze daż – mó wi Da riusz Lu be ra.

Łącz na za in sta lo wa na moc jed no stek wy twór czych Gru py
TAU RON wy no si 5182 MWe. W 2012 r. w elek trow niach i elek tro -
cie płow niach Gru py wy pro du ko wa no 19,11 TWh ener gii elek trycz -
nej (w tym 0,76 TWh we współ spa la niu bio ma sy), co da ło jej dru -
gie miej sce w Pol sce. Czo ło wą po zy cję Gru py w Pol sce w za kre sie
dys try bu cji i sprze da ży ener gii elek trycz nej umoc ni ło na by cie
w grud niu 2011 r. od Vat ten fall AB za 4,62 mld zł 99,98% ak cji Gór -
no ślą skie go Za kła du Elek tro ener ge tycz ne go (GZE), któ ry ob słu gi -
wał 1,1 mln klien tów na Gór nym Ślą sku.

In we sty cje
W la tach 2008–2012 na mo der ni za cję i bu do wę no wych mo cy

wy da no 10,8 mld zł, z cze go bli sko 3,5 mld zł w ub.r. (o ok. 39%
wię cej niż rok wcze śniej). I tak w 2012 r. w Elek trow ni Ja worz -
no III prze ka za no do eks plo ata cji opa la ną bio ma są jed nost kę ko ge -
ne ra cyj ną o mo cy 50 MWe/45 MWt, w Elek tro cie płow ni Ty chy
prze bu do wa no ko cioł flu idal ny na bio ma so wy o mo cy 40 MWe,
w mar cu br. w Elek trow ni Sta lo wa Wo la od da no do użyt ku zmo der -
ni zo wa ny, przy sto so wa ny do spa la nia bio ma sy, ko cioł o mo cy
20 MWe, a w Ze spo le Elek tro cie płow ni Biel sko -Bia ła, po wstał

w tym ro ku opa la ny wę glem ka mien nym blok cie płow ni czy o mo cy
50 MWe i 106 MWt z aku mu la to rem cie pła. Jest to jed nost ka ko ge -
ne ra cyj na, wy bu do wa na z wy ko rzy sta niem naj lep szych do stęp nych
tech no lo gii. 

– Od bu do wa mo cy wy twór czych jest prio ry te tem dla Gru py
TAU RON za pi sa nym w na szej stra te gii kor po ra cyj nej – pre zes tłu ma -
czy roz le gły front ro bót. – Oprócz jed no stek, któ re od da li śmy do eks -
plo ata cji w tym i ostat nim ro ku, 20 czerw ca pod pi sa li śmy umo wę
na bu do wę ko ge ne ra cyj ne go blo ku wę glo we go o mo cy 50 MWe w Ty -
chach, a 12 lip ca za war li śmy ko lej ny kon trakt na bu do wę tur bo ge ne -
ra to ra o mo cy 50 MWe w Dą bro wie Gór ni czej. Przed na mi ko lej ne
de cy zje. Fak ty te po twier dza ją, że TAU RON jest w za awan so wa nej
fa zie re ali za cji pro jek tów za pla no wa nych w stra te gii kor po ra cyj nej. 

I tak, wspól nie z Pol skim Gór nic twem Naf to wym i Ga zow nic -
twem, w Elek trow ni Sta lo wa Wo la bu do wa na jest naj więk sza w Pol -
sce elek tro cie płow nia ga zo wo -pa ro wa. – Blok pa ro wo -ga zo wy
o mo cy 449 MWe /240 MWt jest jed nym z klu czo wym pro jek tów i bę -
dzie pierw szą jed nost ką ga zo wą w Gru pie. A dzię ki za sto so wa niu
naj no wo cze śniej szej, wy so ko spraw nej tech no lo gii oraz pro duk cji
ener gii elek trycz nej w sko ja rze niu z cie płem moż li we bę dzie ob ni że -
nie kosz tów wy twa rza nia oraz uzy ska nie wspar cia w po sta ci cer ty -
fi ka tów – mó wi Da riusz Lu be ra.

3 grud nia 2012 r. od by ło się uro czy ste wmu ro wa nie ka mie nia wę -
giel ne go pod tę kosz tu ją cą 1,57 mld zł in we sty cję. Blok bę dzie pra -
co wał w wy so ko spraw nej ko ge ne ra cji i oprócz ener gii elek trycz nej
(ok. 3500 GWh rocz nie) bę dzie wy twa rzał cie pło: go rą ca wo dę
na po trze by ko mu nal ne i pa rę tech no lo gicz ną dla po bli skich za kła -
dów prze my sło wych. Głów nym wy ko naw cą in we sty cji jest Abe ner
Ener gia, na le żą cy do mię dzy na ro do wej gru py Aben goa. Zgod nie
z har mo no gra mem w czwar tym kwar ta le 2014 r. za koń czy się mon -
taż tur bi ny ga zo wej i tur bi ny pa ro wej. Roz po czę cie ru chu re gu la cyj -
ne go prze wi dzia no w dru gim kwar ta le 2015 r., a prze ka za nie zu ży -
wa ją ce go rocz nie 600 mln m3 ga zu blo ku do eks plo ata cji na po ło -
wę 2015 r.

W stycz niu br. roz strzy gnię to prze targ na bu do wę blo ku wę glo -
we go o mo cy 910 MWe na pa ra me try nad kry tycz ne w Elek trow ni
Ja worz no III. Ge ne ral nym wy ko naw cą kosz tu ją cej 5,41 mld zł in -
we sty cji, któ rej ukoń cze nie pla no wa ne jest w 2018 r., jest kon sor -
cjum Ra fa ko (li der) i Mo sto stal War sza wa. Tau ron an ga żu je się rów -
nież w bu do wę pierw szej pol skiej elek trow ni ato mo wej. – Obok wę -
gla ko niecz ne jest roz wi ja nie pro duk cji ener gii w opar ciu o al ter na -
tyw ne pa li wa – gaz, od na wial ne źró dła ener gii, atom. Każ de z nich
ma swo je wa lo ry, a ich udział w port fe lu wy twór czym nie tyl ko pod -
no si bez pie czeń stwo do staw, ale i po zwa la na do trzy ma nie su ro wych
norm eko lo gicz nych Unii Eu ro pej skiej. Znaj du je to od zwier cie dle -
nie w dzia ła niach Gru py TAU RON, któ ra in we stu je w jed nost ki wy -
twór cze opa la ne wę glem ka mien nym, ga zem, bio ma są i za si la ne
wia trem oraz jest jed nym z udzia łow ców pierw sze go w Pol sce pro -
jek tu ją dro we go – tłu ma czy pre zes TAU RO NA.

Fi nan so wa nie
Przed się wzię cia in we sty cyj ne są fi nan so wa ne ze środ ków wła -

snych oraz pa pie rów dłuż nych, bo Gru pa TAU RON ko rzy sta ze
wspar cia ban ków ko mer cyj nych oraz in sty tu cji mul ti la te ral nych,
jak Eu ro pej ski Bank In we sty cyj ny i Eu ro pej ski Bank Od bu do wy
i Roz wo ju. 

W lip cu br. TAU RON pod pi sał z kon sor cjum ban ków umo wę pro -
gra mo wą emi sji ob li ga cji do mak sy mal nej kwo ty 5 mld zł oraz umo -
wę na or ga ni za cję i gwa ran to wa nie emi sji ob li ga cji opie wa ją cych
na kwo tę 1 mld zł z Ban kiem Go spo dar stwa Kra jo we go.

PREZENTACJE

26

Mnogość inwestycji



– Po ro zu mie nia te – o łącz nej war to ści do 6 mld zł – są ko lej nym
kro kiem w re ali za cji kon cep cji fi nan so wa nia pro gra mu in we sty cyj -
ne go Gru py TAU RON przy ję tej przez za rząd w grud niu 2012 r.
Do tej po ry TAU RON pod pi sał umo wy na emi sje ob li ga cji o war to -
ści prze szło 7 mld zł, z cze go znacz na część prze zna czo na zo sta ła
na fi nan so wa nie in we sty cji w Gru pie – mó wi Da riusz Lu be ra.

Pro gram emi sji ob li ga cji re ali zo wa ny jest przez Gru pę TAU RON
od 2010 r. W je go ra mach w grud niu 2010 r. TAU RON pod pi sał
z gru pą ban ków umo wę na emi sję ob li ga cji o war to ści 1,3 mld zł
(w ce lu re fi nan so wa nia zo bo wią zań spół ek z Gru py TAU RON oraz
po zy ska nia środ ków na fi nan so wa nie ogól nych po trzeb kor po ra -
cyj nych spół ki), a rok póź niej pod wyż szył war tość pro gra mu do
4,3 mld zł, z prze zna cze niem na fi nan so wa nie na by cia Gór no ślą -
skie go Za kła du Elek tro ener ge tycz ne go (2011 r.). W 2012 r. spół ka
pod wyż szy ła war to ści pro gra mu emi sji ob li ga cji o ko lej ne 2,75 mld
z prze zna cze niem na fi nan so wa nie pro gra mu in we sty cyj ne go oraz
ogól ne po trze by kor po ra cyj ne.

War to do dać, że z Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do -
wi sko 2007–2013 spół ka uzy ska ła 40 mln zł do fi nan so wa nia bu do -
wy ko tła na bio ma sę w Elek trow ni Ja worz no III – Elek trow nia II,
a z Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod -
nej – 20 mln zł na przy sto so wa nie blo ku cie płow ni cze go w Za kła -
dzie Wy twór czym Ty chy do spa la nia wy łącz nie bio ma sy.

Zie lo na ener gia
Już po nad 180 MW mo cy za in sta lo wa nej ma ją far my wia tro we

dzia ła ją ce w Gru pie TAU RON. W port fo lio TAU RON Eko ener gia
są far my wia tro we w Lip ni kach (30,75 MWe), Za gó rzu (30 MWe)
oraz w Mar sze wie (82 MWe) i Wic ku (40 MWe). Te dwie ostat nie
otwar to w paź dzier ni ku br. 

In we sty cję w Mar sze wie o war to ści 632 mln zł zre ali zo wa ło kon -
sor cjum Iber dro la En gi ne ering and Con struc tion Po land Sp. z o.o.
(li der) i Iber dro la In ge nie ria y Con struc cion S.A.U. – Hisz pa nia.
Na wie żach o wy so kość od 60 do 100 m umiesz czo no 41 tur bin
(VE STAS V80 i V90) o mo cy 2 MW każ da. Far ma po win na wy twa -
rzać ok. 184 tys. MWh rocz nie. Na to miast ge ne ral nym wy ko naw cą
kosz tu ją cej bli sko 240 mln zł far my Wic ko (20 tur bin pro duk cji VE -
STAS V 90), jest kon sor cjum Al de sa No wa Ener gia z Kra ko wa i Al -
de sa Con struc ciònes z Ma dry tu.

– W 2012 r. 6,4% pro du ko wa nej ener gii elek trycz nej po cho dzi ło
z OZE – ok. 1,22 TWh – mó wi Da riusz Lu be ra. – Bu do wa far my wia -
tro wej Mar sze wo wy ni ka z re ali za cji stra te gii, za kła da ją cej osią -
gnię cie po zio mu 800 MW w ro ku 2020 w ener ge ty ce od na wial nej
– w tym wia tro wej. Jest to jed no cze śnie naj więk sza do tej po ry in we -
sty cja Gru py w tym ob sza rze. 

Do TAU RON Eko ener gia na le ży tak że 35 elek trow ni wod nych
(w su mie 126,8 MWe), z któ rych więk szość jest mo der ni zo wa na
– przez co po pra wia się spraw ność urzą dzeń i efek tyw ność go spo -
da ro wa nia wo dą.

No we tech no lo gie
W stycz niu 2013 r. w Elek trow ni Ła gi sza zbu do wa no in sta la cję

ba da ją cą sku tecz ność wy chwy tu CO2 ze spa lin blo ku 460 MW me to -
dą zmien no ci śnie nio wą. Za da nie „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” re ali zo wa ne jest wspól nie z Po li tech ni ką Czę sto -
chow ską. W kwiet niu br. w Elek trow ni Ła zi ska roz po czę ła pra cę pi -
lo to wa mo bil na (kon te ne ro wa) in sta la cja CCS (Car bon Cap tu re and
Sto ra ge) ami no we go usu wa nia dwu tlen ku wę gla ze spa lin z kon wen -
cjo nal ne go blo ku 200 MW. To pierw szy te go ty pu pro jekt ba daw czy
w Pol sce, pro wa dzo ny przez Gru pę TAU RON przy współ pra cy In -
sty tu tu Che micz nej Prze rób ki Wę gla w ra mach za da nia „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”.

– Obec nie po nad 90% wy twa rza nej przez nas ener gii po cho dzi
z wę gla ka mien ne go. Mi mo dy wer sy fi ka cji port fe la wy twór cze go,
pa li wo to jesz cze przez wie le lat bę dzie sta no wi ło pod sta wę pro duk -
cji ener gii. Dla te go mu si my roz wi jać czy ste tech no lo gie wę glo we.
Z jed nej stro ny sta wia my na wy so ko spraw ne i eko lo gicz ne jed nost ki
wę glo we, z dru giej zaś in we stu je my w ba da nia nad wy chwy ty wa -
niem CO2 – tłu ma czy pre zes TAU RO NA.

Kosz ty zbu do wa nia in sta la cji pi lo to wej, w wy so ko ści 8,8 mln zł,
zo sta ły po kry te ze środ ków Gru py TAU RON. In sta la cja w przy -
szłym ro ku zo sta nie prze wie zio na do Elek trow ni Ja worz no III, gdzie
bę dą pro wa dzo ne ba da nia na spa li nach z ko tła flu idal ne go. Za da nie
re ali zo wa ne jest w ra mach stra te gicz ne go pro gra mu 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” i zo sta ło do fi nan so wa ne przez Na ro do we Cen trum Ba -
dań i Roz wo ju. Li de rem kon sor cjum re ali zu ją ce go pro jekt jest Wy -
dział In ży nie rii Śro do wi ska i Ener ge ty ki Po li tech ni ki Ślą skiej.

NCBiR do fi nan so wa ło też pro jekt HTRPL (High Tem pe ra tu re
Re ac tor), w ra mach któ re go ba da ne są moż li wo ści wy ko rzy sta nia
w pol skim prze my śle re ak to rów wy so ko tem pe ra tu ro wych.

War to do dać, że Gru pa i jej spół ki uczest ni czą rów nież w in nych
pro jek tach ba daw czych w ra mach pro gra mu „Za awan so wa ne tech -
no lo gie po zy ski wa nia ener gii”, a tak że w wie lu za da niach fi nan so -
wa nych ze środ ków wła snych, jak też do fi nan so wa nych ze źró deł
kra jo wych i mię dzy na ro do wych, jak np. zwią za ny z re duk cją emi sji
rtę ci pro jekt Co al Gas (do fi nan so wa nie KIC In no Ener gy) czy do ty -
czą cy spa la nia tle no we go pro jekt Fle xi burn CFB (7. PR UE). 

Na uwa gę za słu gu ją umo wy do ty czą ce ma ga zy no wa nia ener gii
pod pi sa ne z ame ry kań ską fir mą Al ta ir na no (któ ra opa ten to wa ła
tech no lo gię ba te rii na no -li to wo -ty ta no wych) i chiń ską BIT Hu achu -
ang Elec tric Ve hic le Tech no lo gy.

Pla ny
Po za bu do wą i mo der ni za cją mo cy wy twór czych TAU RON Pol -

ska Ener gia in we stu je w no we źró dła ener gii. – Zgod nie ze stra te gią
kor po ra cyj ną za kła da ją cą dy wer sy fi ka cję pa liw w wy twa rza niu
ener gii, pla nu je my w swo im port fe lu wy twór czym ok. 2025 r. mieć
kil ka set me ga wa tów z ener gii ato mo wej – wy ja śnia Da riusz Lu be ra.
– Od kil ku lat chce my współ uczest ni czyć w pierw szym pol skim pro -
jek cie ato mo wym. Bu do wę kom pe ten cji w za kre sie ener ge ty ki ją dro -
wej roz po czę li śmy kil ka lat te mu.

Je rzy Ro bert
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DA RIUSZ LU BE RA, od mar ca 2008 r. pre zes Za rzą du TAU RON Pol ska Ener -
gia, jest ab sol wen tem kra kow skiej Aka de mii Gór ni czo -Hut ni czej i Aka de mii
Eko no micz nej w Kra ko wie, ka rie rę za wo do wą roz po czął w 1983 r. w Za kła -
dach Me cha nicz nych Tar nów. Od 1985 r. zwią za ny za wo do wo z ener ge ty -
ką dys try bu cyj ną: Za kła dem Ener ge tycz nym Tar nów (od 1991 r. był dy rek -
to rem, a na stęp nie pre ze sem za rzą du) i Enion (w la tach 2004–2006 wi ce -
pre zes za rzą du). W la tach 1998–2008 r. był pre ze sem Pol skie go To wa rzy -
stwa Prze sy łu i Roz dzia łu Ener gii Elek trycz nej. Od 2008 r. jest pre ze sem
za rzą du Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska. Jest wi ce -
prze wod ni czą cym Ra dy Kra jo wej Izby Go spo dar czej, a od ma ja 2013 r.
człon kiem Ra dy Nad zor czej To wa ro wej Gieł dy Ener gii. W Tau ron Pol ska
Ener gia nad zo ru je pra cę na stę pu ją cych De par ta men tów: Or ga nów Kor po -
ra cyj nych, Praw ne go, Za rzą dza nia Za so ba mi Ludz ki mi, Au dy tu We wnętrz -
ne go, Ko mu ni ka cji Ryn ko wej i PR oraz Za rzą dza nia Ry zy kiem.



5 czerw ca 2013 r. w Elek trow ni Po ła niec uro czy ście uru cho -
mio no naj więk szą na świe cie jed nost kę pro du ku ją cą ener gię
w 100% z bio ma sy o mo cy 205 MW i wy daj no ści ciepl nej ko tła
na po zio mie 447 MWt. No wy blok zmniej szy emi sję CO2 o 1,2
mln t rocz nie.

– Za le ży nam, aby Zie lo ny Blok był pro jek tem po ka zy wa nym
nie tyl ko w Pol sce, ale i w Eu ro pie. Ta in we sty cja to przy kład re -
ali za cji na szej stra te gii, czy li tro ski o śro do wi sko oraz pro duk cji
ta niej i eko lo gicz nej ener gii – po wie dział pod czas uro czy sto ści
Ge rard Me stral let, pre zes GDF SU EZ. – Ni gdy nie ukry wa li śmy
aspi ra cji do zy ska nia ty tu łu li de ra zie lo nej ener gii, dla te go GDF
SU EZ Ener gia Pol ska S.A. zde cy do wa ła się na re ali za cję nie spo -
ty ka ne go do tąd pro jek tu. A bio rąc pod uwa gę ilość moż li wej
do wy pro du ko wa nia ener gii ze źró deł od na wial nych, ty tuł zie lo -
ne go li de ra jest dziś w na szych rę kach – pod kre ślał Grze gorz
Gór ski, pre zes GDF SU EZ Ener gia Pol ska SA, wła ści ciela
Elek trow ni Po ła niec. 

Po ło żo na nad Wi słą Elek trow nia w Po łań cu jest 5. naj więk szym
wy twór cą ener gii w Pol sce, a jed no cze śnie naj młod szym. Pierw -
szy prąd z blo ku o mo cy 200 MW po pły nął do sie ci w 1979 r.,
a ostat ni, 8. blok, uru cho mio no w 1983 r. Po prze pro wa dzo nej 
w la tach 1992–1995 mo der ni za cji tur bin moc wzro sła z 1600
do 1800 MW, co sta no wi ło ok. 5,5% mo cy za in sta lo wa nej w Pol -
sce. 

Pod sta wo wym su row cem opa ło wym jest wę giel ka mien ny, ale
pod ko niec wrze śnia 2004 r. uru cho mio no in sta la cję umoż li wia ją -
cą współ spa la nie w ko tłach ener ge tycz nych bio ma sy, a na stęp nie
spa la nie bio ma sy agro (sło ma, pest ki, łu pin ki sło necz ni ka oraz po -
zo sta ło ści z prze twór stwa owo co wo -wa rzyw ne go). 

Elek trow nia, po za pro duk cją ok. 8 TWh ener gii elek trycz nej
rocz nie, świad czy usłu gi sys te mo we na rzecz Kra jo we go Sys te mu
Elek tro ener ge tycz ne go.

Uda na pry wa ty za cja
W stycz niu 1989 r. Elek trow nia w Po łań cu sta ła się przed się bior -

stwem pań stwo wym (Elek trow nia im. Ta de usza Ko ściusz ki),
a w kwiet niu 1996 r. zo sta ła prze kształ co na w jed no oso bo wą spół -
kę Skar bu Pań stwa. Jest jed ną z pierw szych w peł ni spry wa ty zo -
wa nych elek trow ni, al bo wiem 6 kwiet nia 2000 r. pod pi sa no umo -
wę, w wy ni ku któ rej stra te gicz nym in we sto rem zo sta ła bel gij ska
fir ma Elec tra bel (od 2005 r. na le ży do fran cu skiej gru py Su ez).
W lu tym 2003 r. Elec tra bel Pol ska Sp. z o.o. od ku pi ła od Skar bu
Pań stwa po zo sta łe ak cje i zo sta ła je dy nym wła ści cie lem elek trow -
ni. W lip cu 2008 r., po po łą cze niu fran cu sko -bel gij skie go kon cer -
nu Su ez z kon tro lo wa nym przez pań stwo fran cu skim kon cer nem
Gaz de Fran ce (GdF), po wstał GDF SU EZ, któ ry obec nie dys po -
nu je mo cą 118,2 GW. 

W 2012 r. przy cho dy koncernu za trud nia ją cego po nad 219 tys.
pra cow ni ków w ok. 40 kra jach na czte rech kon ty nen tach wy nio -
sły 97 mld eu ro. W la tach 2013–2015 GDF SU EZ co ro ku za mie -
rza za in we sto wać 7–8 mld eu ro w no we pro jek ty – w bu do wie
jest 10 GW no wych mo cy.

GDF SU EZ Ener gia Pol ska SA, któ re go ka pi tał ak cyj ny wy no -
si 641 mln eu ro, jest naj więk szym w po łu dnio wo -wschod niej czę -
ści kra ju pro du cen tem ener gii – 1882 MW, z cze go 307 MW z OZE
(bio ma sa i wiatr). Kosz tu ją ce w ostat nich la tach 500 mln eu ro in -
we sty cje Gru py by ły skie ro wa ne na zmniej sze nie wpły wu elek -
trow ni na śro do wi sko.

– 4 czerw ca zło ży li śmy w Mi ni ster stwie Skar bu ra port z re ali za -
cji in we sty cji, do któ rych wła ści ciel zo bo wią zał się w pro ce sie pry -

wa ty za cyj nym. Nie za leż ny au dy tor stwier dził, że zo bo wią za nia wy -
ko na li śmy w… 200% – mó wi Grze gorz Gór ski.

Zie lo ny Blok
7 kwiet nia 2010 r. GDF SU EZ Ener gia Pol ska S.A. za warł z Fo -

ster Whe eler umo wę na bu do wę Zie lo ne go Blo ku. Je go naj waż -
niej szym ele men tem jest ko cioł ener ge tycz ny CFB, z cyr ku la cyj -
nym zło żem flu idal nym, o mo cy ciepl nej 525 MWt na wy lo cie ge -
ne ra to ra tur bi ny pa ro wej (GTP), któ ry za stą pił opa la ny wę glem
blok ener ge tycz ny nr 8. No we czę ści wy so ko - i śred nio pręż ne tur -
bi ny (tur bi na pa ro wa, ge ne ra tor, układ prze no sze nia mo cy) zwięk -
szą ży wot ność i nie za wod ność blo ku, wy dłu ża jąc okres je go eks -
plo ata cji o 30 lat.

Ko niecz ność do sto so wa nia no we go ko tła do po trzeb po zo sta -
łych obiek tów funk cjo nu ją cych w Po łań cu wy mu si ła in we sty cje
w sys te mie do staw bio ma sy: no wa li nia rę ba ka, ma ga zy ny pa li wa,
pla ce ma ga zy no we, to ry ko le jo we, dro gi, punk ty roz ła dow cze
i prze no śni ki do do star cza nia pa li wa do ko tła. Zmo der ni zo wa no
rów nież ge ne ra tor, trans for ma tor blo ko wy i od cze po wy, łącz nie
z urzą dze nia mi przed po la wy pro wa dze nia mo cy.

Ko cioł, któ ry zo stał tak za pro jek to wa ny, że moż na go prze sta wić
na pa li wo wę glo we, wy ko na no w za kła dach Fo ster -Whe eler w So -
snow cu, a tur bi nę w el blą skiej fa bry ce Al stom Po wer. W szczy cie
na bu do wie w Po łań cu pra co wa ło 700 osób, na to miast przy no -
wym blo ku jest za trud nio nych 100 osób. In we sty cja kosz to wa -
ła 300 mln eu ro: 200 mln eu ro ko cioł, a 100 mln eu ro tur bi na wraz
z ukła dem po da wa nia bio ma sy.

– Pierw sza syn chro ni za cja Zie lo ne go Blo ku z Kra jo wym Sys te -
mem Elek tro ener ge tycz nym mia ła miej sce w paź dzier ni ku 2012 r.
W grud niu uzy ska li śmy kon ce sję Pre ze sa URE na pro duk cję ener gii
od na wial nej. Wraz z za koń cze niem tej in we sty cji sta li śmy się li de -
rem ryn ku ener ge ty ki od na wial nej w Pol sce. Nie ste ty, ce ny zie lo -
nych cer ty fi ka tów spa dły o 2/3, co spra wia, że dziś eko no mi ka tej in -
we sty cji nie wy glą da tak, jak za kła da li śmy, ale… sta nia ła bio ma sa.
Kry zys czę ścio wo ob ni żył ren tow ność in we sty cji, któ ra jed nak jest
sa tys fak cjo nu ją ca – mó wi pre zes Gór ski.
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Lider zielonej energii
GRZE GORZ GÓR SKI, pre zes Za rzą du
GDF SU EZ Ener gia Pol ska SA i czło nek
za rzą du GDF SU EZ Ener gy Eu ro pe
(GSEE), jest ab sol wen tem In ży nie rii
Śro do wi ska Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli -
wi cach (1985). W 1992 r. uzy skał ty tuł
dok to ra. W 1998 r. ukoń czył Young
Ma na gers Pro gram w pry wat nej szko le
za rzą dza nia i biz ne su IN SE AD w Fon-
ta ine ble au (Fran cja), a 10 lat póź niej
– Ge ne ral Ma na ge ment Pro gram w IN -
SE AD CE DEP w Fon ta ine ble au. Z Gru pą
GDF SU EZ zwią za ny jest od 1993 r.
Przed przej ściem do sek to ra ener ge -
tycz ne go, po pry wa ty za cji Elek trow ni
Po ła niec, do 2000 r. był pre ze sem Za -

rzą du CI TEC S.A., spół ki za leż nej Trac te bel En gi ne ering w Pol sce. Od
stycz nia 2006 r. jest Co un try Ma na ge rem na Pol skę, wcze śniej był od po -
wie dzial ny za mar ke ting i sprze daż oraz roz wój biz ne su w kra ju (ja ko pre -
zes Elec tra bel Pol ska Sp. z o.o.), a od stycz nia 2010 r. peł ni funk cję pre -
ze sa GDF SU EZ Ener gy Cen tral Eu ro pe. W GSEE od po wia da za re gion
Eu ro py Wschod niej oraz dzia łal ność biz ne so wą w Pol sce, Cze chach,
Au strii i Ru mu nii oraz na Sło wa cji i Wę grzech. 



W cią gu ro ku Zie lo ny Blok, spa la ją cy 220 000 t bio ma sy a gro
i 900 000 t zręb ków drzew nych, mo że wy pro du ko wać 1,2 TWh
ener gii elek trycz nej (ok. 25% kra jo wej pro duk cji prą du z bio ma -
sy), co wy star czy na jej do sta wy do 600 000 go spo darstw do mo -
wych.

Kon trak ta cją pa li wa oraz eks plo ata cją in sta la cji zwią za nych
z prze twa rza niem i po da wa niem bio ma sy zaj mu je się GDF SU EZ
Bio ener gia Sp. z o.o. Gros pa li wa do star cza po nad 60 lo kal nych
do staw ców bio ma sy, któ rzy zwięk szy li za trud nie nie o 2–3 tys.
osób. Ok. 10% bio ma sy agro (m.in. łu pi ny sło necz ni ka, pest ki, sło -
ma, pe le ty z oli wek, łu ski orze cha pal mo we go) jest im por to wa ne
z Ukra iny, Sło wa cji i Hisz pa nii, ale – jak za zna cza pre zes Gór ski
– z po wo du spad ku cen bio ma sy kon trak ty im por to we w tym ro ku
zo sta ną za koń czo ne.

Dba nie o śro do wi sko
W 1997 r. pod czas po wo dzi 1000-le cia elek trow ni gro zi ło pod -

to pie nie przez Wi słę. Wąt pię, by to re al ne nie bez pie czeń stwo by ło
ka ta li za to rem re ali zo wa nych dzia łań pro eko lo gicz nych? Bo już
w 1990 r. elek trow nia zre zy gno wa ła z za ku pu wę gla o du żej za -
war to ści siar ki, co do pro wa dzi ło do zmniej sze nia emi sji SO2 do at -
mos fe ry śred nio o 60%. Do ko na ne w la tach 1992–95 mo der ni za -
cje ukła dów za si la nia i ste ro wa nia elek tro fil trów zwięk szy ły sku -
tecz ność i spraw ność od py la nia. Za mon to wa nie w ko tłach dysz
OFA za pew ni ło opty mal ne wa run ki spa la nia, do pro wa dza jąc
do 30% re duk cji emi sji NOx. Jed no cze śnie mo der ni za cje pod wyż -
szy ły spraw ność blo ków o po nad 3,5%.

W 1998 r. zo sta ła od da na do użyt ku no wo cze sna in sta la cja od -
siar cza nia spa lin dla blo ków nr 5, 6, 7 i 8, a od 2008 r. elek trow nia
oczysz cza spa li ny ze wszyst kich 8. blo ków ener ge tycz nych. Pro -
ces od siar cza nia pro wa dzo ny jest ze spraw no ścią 97–98%, a ukła -
dy ab sor be rów usu wa ją nie wy chwy co ne przez elek tro fil try py ły ze
sku tecz no ścią 80%. 

Dba nie o śro do wi sko to nie tyl ko re duk cja za nie czysz czeń od -
pro wa dza nych do at mos fe ry. Elek trow nia ma otwar ty układ chło -
dze nia (bez po śred nio z rze ki Wi sły) z chłod nia mi roz bry zgo wy mi,
któ re na wet pod czas skraj nie ni skie go po zio mu wo dy w rze ce oraz
wy so kiej tem pe ra tu ry wo dy za pew nia ją do trzy ma nie wa run ków
po zwo le nia wod no -praw ne go na zrzut wo dy po chłod ni czej i nie
prze kra cza nie do pusz czal nych tem pe ra tur. Zu ży cie wo dy chło dzą -
cej jest ogra ni cza ne wdra ża niem ko ge ne ra cji w tech no lo gii CCGT.
Ale, we dług opi nii In sty tu tu Ener ge ty ki, zrzut wo dy po chłod ni czej
do Wi sły nie tyl ko nie po wo du je nie ko rzyst nych zmian w eko sys -
te mie rze ki, ale skut ku je… lep szym na tle nie niem wo dy w rze ce,
co znacz nie przy spie sza pro ces sa mo oczysz cze nia Wi sły. 

Za nie czysz cze nia ole jo we wy kry wa ją czuj ni ki, a po wsta ją ce
w pro ce sie oczysz cza nia spa lin na IOS ście ki są w che micz no -me -
cha nicz nej oczysz czal ni, przed od pro wa dze niem do wód po -
wierzch nio wych, oczysz cza ne z za wie si ny i me ta li cięż kich (ich
stę że nie jest zgod ne z nor ma mi).

Je śli cho dzi o od pa dy, to po pio ły od bie ra ne są głów nie przez ce -
men tow nie. La tem za go spo da ro wa nie po pio łu su che go wy no si bli -
sko 100%, na to miast mo kry jest trans por to wa ny ja ko mie sza ni na
wo dy i po pio łu na skła do wi sko po pio łu. Zu ży ta wo da, po wstęp -
nym oczysz cze niu z za wie si ny, wra ca do elek trow ni i jest wy ko -
rzy sty wa na ja ko wo da tech no lo gicz na lub jest od pro wa dza na po -
przez ko rek cję wo dy na do sa do wej do Wi sły. Wy twa rza ny pod czas
od siar cza nia spa lin gips syn te tycz ny jest sprze da wa ny klien tom
ze wnętrz nym. 

W la tach 2005-2011 GDF SU EZ Ener gia Pol ska S.A. wdro ży ła
Zin te gro wa ny Sys tem Za rzą dza nia w za kre sie pro duk cji ener gii
elek trycz nej i cie pła zgod ny z wy ma ga nia mi norm za rzą dza nia ja -
ko ścią EN ISO 9001, za rzą dza nia śro do wi sko we go EN ISO 14001.
za rzą dza nia bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy PN -N -18001 oraz
za rzą dza nia bez pie czeń stwem in for ma cji EN ISO 27001. Jed nost -
ką cer ty fi ku ją cą by ło TÜV NORD CERT GmbH.

Efek tem zre ali zo wa nych dzia łań pro eko lo gicz nych są I miej sce
w kon kur sie „Li de rzy Świa ta Ener gii 2004” w dzie dzi nie ochro ny
śro do wi ska, na gro da „Klucz Suk ce su” w ka te go rii „Ochro ny Śro -
do wi ska”, wrę czo na na X Sym po zjum Na uko wo-Tech nicz nym
Ener ge ty ka Beł cha tów w 2008 r. oraz lau ry XI edy cji kon kur su Re -
gio nal nej Świę to krzy skiej Na gro dy Ja ko ści 2009 w ka te go rii bar -
dzo du żych przed się biorstw.

Ener gia z wia tru
W 2006 r. utwo rzo no spół kę ce lo wą Elec tra bel Zie lo na Ener gia

(obec nie GDF SU EZ Zie lo na Ener gia Sp. z o.o.), któ rej za da -
niem jest bu do wa farm wia tro wych, a na stęp nie pro wa dze nie dzia -
łal no ści pro duk cyj nej. 

W li sto pa dzie 2010 r., ener gię z wia tru za czę ła pro du ko wać far -
ma Ja ro gniew (2 tur bi ny) – Moł to wo (8 tur bin) w za chod nio po -
mor skim, o mo cy wy twór czej 20,5 MW. Na po cząt ku 2012 r. uru -
cho mio no far mę w Wart ko wie (20 km od li nii brze go wej Ko ło -
brze gu): 15 si łow ni wia tro wych o łącz nej mo cy pra wie 31 MW
(w ra mach in we sty cji uło żo no m.in. ka bel SN mię dzy tur bi na mi
i ka bel wy so kie go na pię cia o dłu go ści po nad 11 km), a pod ko niec
ro ku – w Pą go wie (opol skie): 17. tur bin o mo cy 3 MW każ da, za -
in sta lo wa nych na wie żach o wy so ko ści 119 m. W trak cie bu do wy
szcze gól nie skom pli ko wa nym za da niem tech nicz nym i or ga ni za -
cyj nym by ło uło że nie pod ziem nej li nii ka blo wej WN o nie spo ty -
ka nej do tąd w kra ju dłu go ści po nad 22,5 km. Kosz tu ją ca 91,17
mln zł far ma jest pierw szą w Pol sce elek trow nią wia tro wą ty pu
V112 -3.0 MW z tech no lo gią Grid Stre amerTM, czy li jed nym
z naj bar dziej za awan so wa nych tech no lo gicz nie pro duk tów duń -
skiej fir my Ve stas.

W pla nach GDF SU EZ Zie lo na Ener gia są far my wia tro we Klu -
ko wo/Sam borsk (wiel ko pol skie): Klu ko wo – 23 tur bi ny wia tro we
po 3 MW, Sam bor sk – 18 tur bin wia tro wych po 2 MW oraz we wsi
Dą bro wi ce (łódz kie): 13 tur bin o łącz nej mo cy 36 MW. 

Do tych cza so wą dzia łal ność GDF SU EZ Ener gia Pol ska SA
kom ple men tu je Gérard Me stral let: – Wraz z dy na micz nym roz -
wo jem eko no micz nym i sta le ro sną cym za po trze bo wa niem ener -
ge tycz nym, Pol ska jest dla Gru py waż nym i obie cu ją cym ryn -
kiem.

W 2015 r. za koń czy się re ali zo wa ny od 2012 r. pro gram Fe niks.
Kosz tem nie speł na 1 mld zło tych GDF SU EZ Ener gia Pol ska S.A.
zmo der ni zu je 6. blo ków wę glo wych i do ko na ka pi tal ne go re mon -
tu jed ne go blo ku. Wy dłu ży to czas funk cjo no wa nia elek trow ni
o ko lej ne 20 lat, a po nad to śred nia moc każ de go z sze ściu blo ków
wzro śnie z 225 do 240 MW. 

Je rzy Robert
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Dzia łal ność fir my usłu go wo -pro duk -
cyj nej Che mo ro zruch Sp. z o.o.
obej mu je bran żę che micz ną, ener -
ge tycz ną i pa li wo wą. Jej ko rze nie,

ja ko przed się bior stwa pań stwo we go, się -
ga ją ro ku 1971, czy li tzw. epo ki wcze sne go
Gier ka, cza su bu do wy „dru giej Pol ski”.
Sku mu lo wa nie in we sty cji roz po czę tych
w la tach 70-tych i pil na po trze ba ich koń -
cze nia oraz prze ka zy wa nia do eks plo ata cji
spo wo do wa ły wzrost za po trze bo wa nia na
fa cho wą ob słu gę mon ta żo wą i roz ru cho wą
no wych, spro wa dza nych z za gra ni cy tech -
no lo gii nie zna nych do tej po ry w Pol sce.
Twór cą tej wy so ko spe cja li stycz nej fir my,
jej dy rek to rem na czel nym i pierw szym
Pre ze sem Za rzą du aż do ro ku 2012 był
Sta ni sław Drzyż dżyk.

W szczy cie swo jej dzia łal no ści pod czas
in sta la cji oraz roz ru chów no wych li nii
tech no lo gicz nych Che mo ro zruch za trud -
niał po nad 900 pra cow ni ków we wszyst -
kich za kła dach che micz nych i pe tro che -
micz nych w Pol sce i nie któ rych za gra ni cą.
Po kil ku na stu la tach na stą pi ła trans for ma -
cja ustro jo wa, prze sta ła ist nieć PRL, i tak
w 1991 r. przed się bior stwo zo sta ło prze -
kształ co ne, w ra mach tzw. ko mer cja li za cji,
w Jed no oso bo wą Spół kę Skar bu Pań stwa,
a na stęp nie rze czy wi ście spry wa ty zo wa ne
– na by te przez ro dzi mych przed się bior -
ców. Sło wem 100% je go udzia łów zna la zło
się w pol skich rę kach. I w tej ma te rii tak
jest do dzi siaj.

Fir ma pro wa dzi pra ce in we sty cyj ne, re -
mon to we, mo der ni za cyj ne i spra wu je ser -
wis tech nicz ny, dzia ła jąc po przez swo je te -
re no we jed nost ki zlo ka li zo wa ne w róż nych

ośrod kach prze my sło wych w Pol sce. Są to
od dzia ły w Gdań sku, Płoc ku, Pu ła wach
i Oświę ci miu, gdzie jed no cze śnie znaj du je
się cen tra la przed się bior stwa. Za trud nia
licz ne gro no wy kwa li fi ko wa nych pra cow -
ni ków z wie lo let nim do świad cze niem za -
wo do wym, dys po nu ją cy ch upraw nie nia mi
do re ali za cji spe cja li stycz nych prac mon ta -
żo wych.

Po ten cjał i ofer ta
– Po sia da my ha le do pro duk cji urzą dzeń

prze my sło wych i apa ra tu ry oraz wy twa rza -
nia kon struk cji sta lo wych. Są one wy po sa -
żo ne w ste ro wa ne nu me rycz nie ma szy ny
i no wo cze sny sprzęt spa wal ni czy, a tak że
urzą dze nia słu żą ce czysz cze niu i za bez pie -
cze niu an ty ko ro zyj ne mu. Dys po nu je my po -
nad to środ ka mi trans por tu, dźwi ga mi, pod -

no śni ka mi oraz in nym sprzę tem spe cja li -
stycz nym nie zbęd nym do mon ta żu, roz ru -
chu oraz re mon tu urzą dzeń i róż no rod nych
in sta la cji tech no lo gicz nych. Nasz per so nel
mon ta żo wy roz lo ko wa ny w od dzia łach te -
re no wych fir my po sia da bar dzo du że do -
świad cze nie szcze gól nie w pra cach ser wi -
so wych i mo der ni za cyj nych na czyn nych
in sta la cjach prze my sło wych. Wy ko ny wa nie
zle ceń w pra cu ją cych za kła dach „pod ru -
chem” wy ma ga sta ran no ści, przy go to wa -
nia tech nicz ne go oraz or ga ni za cyj ne go.
Ja ko ści i ter mi no wo ści prac – mó wi Mi ro -
sław Miś kie wicz, Pre zes Za rzą du i Dy rek -
tor Na czel ny Che mo ro zruch Sp. z o.o.

I rze czy wi ście, choć przed się bior stwo
jest śred niej wiel ko ści, to je go moż li wo ści
są na praw dę nie ma łe.

Ofer ta przed się bior stwa obej mu je:
• wy twa rza nie i mon taż urzą dzeń prze my -

sło wych, na czyń ci śnie nio wych (zbior ni -
ki, re ak to ry, wy mien ni ki, fil try itp.),

• re mon ty ma szyn i urzą dzeń prze my sło -
wych (tur bi ny, pom py, sprę żar ki, dmu -
cha wy, wen ty la to ry, prze kład nie, trans -
por te ry, prze no śni ki, itp.),

• pro duk cję i mon taż ru ro cią gów tech no lo -
gicz nych ze sta li wę glo wych i kwa so -
wych dla me diów ga zo wych i płyn nych,

• wy twa rza nie, do sta wę i mon taż si lo sów
na ma te ria ły syp kie i płyn ne,

• wy twa rza nie do sta wę i mon taż kon struk -
cji sta lo wych bu dyn ków szkie le to wych,
es ta kad, ele men tów elek tro fil trów, re ak -
to rów, ka na łów dla tech no lo gii oda zo to -
wa nia i od siar cza nia spa lin,

• roz ruch me cha nicz ny i tech no lo gicz ny
in sta la cji prze my sło wych,

• re mon ty urzą dzeń ci śnie nio wych (zbior -
ni ki, wy mien ni ki cie pła, fil try),
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Drugie narodziny firmy
MI RO SŁAW MIŚ KIE WICZ, ab sol went Po li tech ni ki Rze -
szow skiej Wy dzia łu Bu dow nic twa i In ży nie rii Śro do wi ska.
Spe cjal ność Bu do wa i Utrzy ma nia Mo stów. Ab sol went
Stu diów Po dy plo mo wych MBA Aka de mii Le ona Koź miń -
skie go w War sza wie. Czło nek i Ase sor Cer ty fi ka cji Mię -
dzy na ro do wej Or ga ni za cji In ter na tio nal Pro ject Ma na ge -
ment As so cia tion (IP MA). Cer ty fi ko wa ny Pro ject Ma na ger
IP MA Le vel B. Wy kła dow ca w Wyż szej Szko le Eu ro pej skiej
Im. ks. Jó ze fa Ti sch ne ra w Kra ko wie, z ob sza ru prak tycz -
nej re ali za cji pro jek tów. Do świad cze nie za wo do we zdo by -
wał re ali zu jąc pro jek ty w bran ży au to mo tiv dla naj więk -
szych kon cer nów sa mo cho do wych. Ja ko kie row nik pro -
jek tu a na stęp nie Dy rek tor Sprze da ży i Re ali za cji Pro jek -
tów pro wa dził sa mo dziel nie pro jek ty kom plek so wych li nii
tech no lo gicz nych do pro duk cji no wych mo de li sa mo cho -
dów dla ta kich zna nych ma rek jak: Volks wa gen, Opel,

GM, DC, BMW, Au di. Od kwiet nia 2012 r. jest Pre ze sem Za rzą du i Dy rek to rem Na czel nym fir my Che -
mo ro zruch Sp. z o.o. w Oświę ci miu. 



• re ali za cje i mo der ni za cje obiek tów ochro -
ny śro do wi ska (oczysz czal nie ście ków, in -
sta la cje od siar cza nia spa lin, elek tro fil try).

Im puls 2012
Kry zys lat 2009–2011 dał się we zna ki

fir mie, na stęp ne la ta też do świe tla nych nie
na le ża ły. Eg zy sten cja fir my nie by ła co
praw da za gro żo na (za wsze by ła na plu sie),
nie mniej był to okres sta gna cji i fluk tu acji
pra cow ni ków. Wła ści cie le fir my uzna li, że
nad szedł naj wyż szy czas na zmia ny. I pod -
ję li de cy zję o od da niu za rzą dza nia fir mą
w rę ce kon trak to we go me ne dże ra. Zo stał
nim na po cząt ku 2012 ro ku, wła śnie cy to -
wa ny po wy żej, Mi ro sław Miś kie wicz.

Od daj my mu głos: – Ob ro ty fir my nie by -
ły na wy so kim po zio mie te raz są znacz nie
wyż sze. By ły jed nak sta bil ne mi mo że uza -
leż nio ne w du żej mie rze od se zo no we go za -
po trze bo wa nia na te go ty pu spe cja li stycz ne
usłu gi w cią gu ro ku. Na le ży przy znać, że
fir ma na le ża ła i na le ży obec nie do so lid -
nych płat ni ków swo ich zo bo wią zań wo bec
pra cow ni ków i do staw ców. Za trud nie nie
we wszyst kich od dzia łach wy no si ło 90 osób
(dziś prze kra cza 200), fluk tu acja obec nie
pra wie nie ist nie je. Pod ją łem ak tyw ne
dzia ła nia bę dąc świa do mym, że na szymi
atu ta mi na ryn ku są: zna na so lid nie zbu do -
wa na przez mo je go po przed ni ka mar ka,

do świad cze nie, re fe ren cje wiel kich gra czy
pol skiej go spo dar ki. A za tem dys po no wa li -
śmy po ten cja łem, pro blem był z je go za go -
spo da ro wa niem. Zde cy do wa łem, by nie
roz sze rzać na szej ofer ty o no we dzie dzi ny,
a sku pić się na tym, co po tra fi my na praw dę
do brze ro bić. Zre or ga ni zo wa li śmy fir mę
wpro wa dza jąc stan dar dy za rzą dza nia ja -
ko ścią, ochro ną śro do wi ska oraz bez pie -
czeń stwem pra cy w opar ciu o ISO 9001,
ISO 14001, ISO 18001. Wpro wa dzi li śmy
nor my spa wal ni cze ISO 3834-2, ISO 9010-2.
Fir ma po sia da do pusz cze nia UDT do re -
mon tu mo der ni za cji oraz wy twa rza nia
urzą dzeń ci śnie nio wych. Roz bu do wa łem
dział sprze da ży i re ali za cji pro jek tów, ru -
szy li śmy z ak tyw ną po li ty ką mar ke tin go wą
(przy na leż ność do or ga ni za cji bran żo wych
ta kich jak IGE iOŚ, PIPCh, udział w sym -
po zjach, kon fe ren cjach, de ba tach, na któ -
rych prze sta wia li śmy pre zen ta cje, a tak że
wy da li śmy no we ka ta lo gi, fol de ry, uno wo -
cze śni li śmy stro nę in ter ne to wą, nie ba wem
ule gnie ko lej nej prze bu do wie). Pod ję li śmy
dzia ła nia, aby się przy po mnieć swo im
klien tom. Zo bo wią za łem sze fów od dzia łów,
by szu ka li no wych klien tów w do tych cza so -
wych i no wych sek to rach ryn ku. Na si sta li
klien ci to nie zwy kle cen ni part ne rzy, ale
na sze pra ce ma ją dla nich w znacz nej mie -
rze cha rak ter se zo no wy (re mon ty, mo der ni -
za cje), nie moż na za tem ogra ni czać się
do jed ne go sek to ra. A co bę dzie gdy na gle
zre zy gnu ją z na szych usług?

Dla te go klu czo wym za da niem ja kie po -
sta wi łem so bie i pra cow ni kom po za po zna -
niu się z sy tu acją fir my by ło, szyb kie zdy -
wer sy fi ko wa nie klien tów i branż. Wy ko rzy -
sta nie na szych kom pe ten cji w in nych ob -
sza rach co po zwo li ło nam unik nąć spad ku
ob ro tów, okre so wej re duk cji za trud nie nia.
Oczy wi ście nie je ste śmy wiel ką fir mą, za -
zwy czaj wy ko nu je my pra ce w cha rak te rze
pod wy ko naw ców du żych firm re ali zu ją -
cych kon trak ty in we sty cyj ne. Ostat nio
szcze gól nie moc no sku pia my się na po szu -
ki wa niu zle ceń od firm pra cu ją cych
na rzecz ener ge ty ki wie rząc, że pla no wa ne
in we sty cje w tym sek to rze uj rzą świa tło
dzien ne. Ta stra te gia przy no si efek ty, je ste -
śmy obec ni w Ko zie ni cach, Gdy ni, współ -
pra cu je my np. z RA FA KO, w EC Zgierz

PGE, Dal kii. Ma my port fel za mó wień wy -
peł nio ny do po ło wy 2014 r.

W trak cie roz mo wy z pre ze sem Miś kie wi -
czem od nio słem wra że nie, że ten 40-let ni
me ne dżer, świet nie wy kształ co ny, jest sil nie
zde ter mi no wa ny w re ali za cji swej wi zji roz -
wo ju fir my i da le ki od sa mo uwiel bie nia (sta -
wia jąc na sie bie, sta wia na lu dzi). A prze cież
trud no mu od mó wić już osią gnię te go suk ce -
su. Jak twier dzi, istot na by ła de cy zja wła ści -
cie li by dać mu wol ną rę kę i czas na do ko na -
nie re wa lo ry za cji przed się bior stwa.

In we sty cje
Dy na micz ny roz wój fir my od bli sko

dwóch lat skło nił ją do od waż nych in we -
sty cji. Nie tyl ko w sprzęt i urzą dze nia. Jed -
ną z naj bar dziej spek ta ku lar nych był za kup
ste ro wa ne go nu me rycz nie urzą dze nia ro -
dzi mej pro duk cji, któ re umoż li wia au to ma -
tycz ny mon taż i de mon taż wkła dów do wy -
mien ni ków cie pła. Zo sta ło spe cjal nie za -
pro jek to wa ne na po trze by oświę cim skiej
fir my. Pla no wa na jest bu do wa no wej ha li
w Oświę ci miu, w któ rej bę dą wy ko ny wa ne
ele men ty kon struk cji i urzą dzeń ze sta li
nie rdzew nej. Zo sta nie od da na do użyt ku
w III kw. 2014 r. Do ko na ne nie ba wem zo -
sta ną ko lej ne za ku py sprzę tu i urzą dzeń.

– In we stu je my tak że nie ma ło w ka pi tał
ludz ki – twier dzi Mi ro sław Miś kie wicz.
– Wszy scy pra cow ni cy zo sta li zo bli go wa ni
do na uki ję zy ka an giel skie go na koszt fir my.
Wy sy ła my tak że oso by za trud nio ne w fir mie
na kur sy do szka la ją ce, roz sze rza ją ce wie -
dzę i umie jęt no ści, orien ta cję pro jek to wą
w re ali za cji zle ceń. Otwo rzy li śmy wła sną
„szkół kę spa wal ni czą”, gdzie pod okiem
do świad czo nych in ży nie rów i spe cja li stów
spa wal ni ków szko li my no wo przyj mo wa -
nych ab sol wen tów szkół, do sko na li my
w niej rów nież sta łych pra cow ni ków, któ rzy
wy ra ża ją chęć i speł nia ją kry te ria do otrzy -
ma nia ko lej nych upraw nień. My ślę, że je -
ste śmy do brym pra co daw cą, ofe ru je my pła -
cę na ryn ko wym po zio mie, za pew nia my sta -
bil ność za trud nie nia ocze ku jąc od za ło gi
za an ga żo wa nia i lo jal no ści.
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RE FE REN CJE
• An wil Gru pa Or len,
• Gór ka Ce ment Gru pa Ma pei,
• FIAT Pol ska SA,
• Gru pa Kę ty,
• Phi lips Mor ris In ter na tio nal SA,
• Za kła dy Azo to we Pu ła wy SA,
• Elek trow nia Ja worz no III,
• In ter na tio nal Pa per Pol ska,
• RA FA KO Gru pa PBG,
• Syn thos SA che mi cal in no va tions,
• Pol ski Kon cern Naf to wy Or len Płock SA,
• Gru pa Lo tos Gdańsk SA,
• Schenck Pro cess Pol ska Sp. z o.o.,
• EC Ko zie ni ce.

WY BRA NE RE ALI ZA CJE
• SKAN SKA, Zbior nik Wod ny Świn na Po rę ba – kład ka tech no lo gicz na,
• Za kład Od zy sku Wę gla z hał dy przy Ko pal ni Wę gla Ka mien ne go Czer won ka,
• ABM So lid – ha la ma ga zy no wa dla CAN -PACK,
• Fa bry ka Elek tro fil trów „EL WO” SA Pszczy na – filtr wor ko wy w Elek tro cie płow ni – 4 Łódź,
• Fa bry ka Ko tłów RA FA KO SA – In sta la cja Od siar cza nia Spa lin w Elek tro cie płow ni Ska wi na,
• Fa bry ka Ko tłów RA FA KO SA – In sta la cja Oda zo to wa nia Spa lin w Elek tro cie płow ni Ko zie ni ce,
• Fil try wor ko we i elek tro fil try ce men to we (Ce men tow nia Oża rów, Ce men tow nia Gó raż dże),
• In sta la cje po da wa nia i ma ga zy no wa nia bio ma sy Elek tro cie płow nia Dal kia Po znań – Schenck

Pro cess Pol ska,
• Filtr wor ko wy dla ce men tow ni „LAB” Fran cja,
• Ele men ty prze no śni ków trans por tu ka ro se rii volks wa gen Wol fs burg Eifel -Krupp, Niem cy.



• Pań ska oso ba i Pań ski do ro bek nie ro ze -
rwal nie zwią za ne są od po nad pół wie cza
z pol ską ato mi sty ką. Skąd u Pa na, oso by
z wy kształ ce niem eko no micz nym, za in te re -
so wa nie wła śnie fi zy ką ato mu i tech no lo gia -
mi ją dro wy mi?

– Przy po mnij my, że w sierp niu 1955 ro ku
w Ge ne wie od by ła się pod au spi cja mi ONZ
tzw. Pierw sza Mię dzy na ro do wa Kon fe ren cja
Ge new ska, czy li mię dzy na ro do wa kon fe ren -
cja mię dzy rzą do wa po świę co na po ko jo wym
za sto so wa niom ener gii ją dro wej. Przy nio sła
ona prze łom w roz wo ju tej dzie dzi ny wie dzy
po przez zdję cie z niej klau zu li taj no ści.
Zgod nie z in ten cją or ga ni za to rów nie do ty -
czy ła ona ba dań i prac roz wo jo wych zwią za -
nych z bu do wą bro ni ją dro wej, ale po ko jo we -
go, a za tem go spo dar cze go wy ko rzy sta nia
ener gii ją dro wej. Pra cu jąc w Pań stwo wej Ko -
mi sji Pla no wa nia Go spo dar cze go za po zna -
łem się z szo ku ją ca dla mnie wte dy in for ma -
cją z ob rad owej kon fe ren cji, o no wym, prak -
tycz nie nie wy czer pal nym i na do da tek bar dzo
ta nim źró dle ener gii. Je den z człon ków ame -
ry kań skiej ko mi sji ato mo wej po wie dział, że
nie bę dzie się na wet opła ca ło mie rzyć licz ni -
ka mi zu ży cia ener gii elek trycz nej po wsta ją -
cej w elek trow niach ją dro wych, gdyż bę dzie
ona tak ta nia. Tak po ten cjal nie waż ne dla
ludz ko ści źró dło ta niej ener gii za in try go wa ło
mnie do te go stop nia, że zgło si łem się do
fi zy ka, prof. An drze ja Soł ta na, dy rek to ra
no wo utwo rzo ne go w Pol sce, w War sza wie,
a miesz czą ce go się wte dy na uli cy Ho żej, In -
sty tu tu Ba dań Ją dro wych z za py ta niem: – czy
w Pań skim in sty tu cie nie zna la zła by się pra -
ca dla eko no mi sty? Prof. An drzej Soł tan od -
parł: Czy w Pol sce bę dzie elek trow nia ją dro -
wa? Te go nie wiem. Ja na pew no te go nie do -
ży ję. Pan praw do po dob nie też nie. Ale pie -
nią dze dla jed ne go eko no mi sty się znaj dą.
Przyj mu ję pa na do pra cy. I tak w ro ku 1956
roz po czę ła się mo ja pra ca w dzie dzi nie ato -
mi sty ki.
• Pa nie Dok to rze, po cząt ki pol skiej ato mi -

sty ki ob fi tu ją w wie le fak tów bli żej nie zna -
nych nie tyl ko szer sze mu ogó ło wi, ale czę sto
też i spe cja li stom. Do ta kich bar dzo in te re -
su ją cych wy da rzeń na le ży za li czyć uru cho -
mie nie pierw sze go re ak to ra ba daw cze go
w Pol sce. A wła śnie Pan Dok tor ode grał

w tym ob sza rze na uki i tech ni ki pol skiej ro lę
wy jąt ko wą. O ile wiem, w za sa dzie nie dłu go
po roz po czę ciu przez Pa na pra cy w In sty tu -
cie mia ło miej sce naj waż niej sze dla Pa na
wy da rze nie ja ko eko no mi sty, ale także bar -
dzo waż ne dla In sty tu tu oraz ca łej pol skiej
na uki? 

– Fak tycz nie. Na fa li po li tycz nej od wil ży
i no wych ten den cji w po li ty ce świa to wej ów -
cze sny Zwią zek Ra dziec ki za pro po no wał
w je sie ni 1956 ro ku kra jom swe go obo zu
sprze daż na wa run kach ko mer cyj nych re ak-
to rów do świad czal nych za pro jek to wa nych
przez ra dziec kich fi zy ków i wy ko na nych
przez tam tej szy prze mysł. Pol sce za ofe ro wa -
no tak że ta ki re ak tor. Był chło dzo ny i mo de ro -
wa ny lek ką wo dą, o stru mie niu 1012 neu tro -
nów/cm2sek i mo cy ciepl nej 2 MW. War tość
do sta wy re ak to ra okre ślo no na kwo tę 15 mi -
lio nów USD. Po dob ne pro po zy cje przed ło żo -
no Buł ga rii, Cze cho sło wa cji, NRD, Ru mu ni
i Wę grom. Ju go sła wia też zde cy do wa ła się
na za kup w Związ ku Ra dziec kim, tyl ko do ko -
na ła wy bo ru cięż ko wod ne go re ak to ra do -
świad czal ne go. Na wio snę 1956 ro ku, ja kieś
dwa mie sią ce po roz po czę ciu prze ze mnie
pra cy w IBJ, prze sła ny zo stał do Mi ni ster stwa
Han dlu Za gra nicz ne go (MHZ), do pod pi su,
kon trakt na do sta wę re ak to ra za wie ra ją cy po -
wyż szą war tość do sta wy. Kon trakt zo stał
skie ro wa ny do IBJ z proś bą o wy da nie opi nii.
Pro fe sor An drzej Soł tan mnie po le cił przy go -
to wa nie opi nii o war to ści kon trak tu, stwier -
dza jąc, że ja ko eko no mi sta mam te raz szan sę
uczy nić coś po ży tecz ne go w waż nej dla IBJ
spra wie. Zwró cił też uwa gę, że nie któ re re fe -
ra ty przed sta wio ne na Kon fe ren cji Ge new -
skiej za wie ra ją in for ma cje o re ak to rach do -
świad czal nych, w tym in for ma cje o ich kosz -
tach. W tym cza sie by ło to je dy ne do stęp ne
dla nas źró dło in for ma cji w tej dzie dzi nie.
W opar ciu o sze ro ki prze gląd tych in for ma cji
do ko na łem oce ny war to ści za ofe ro wa ne go
nam re ak to ra na su mę nie co po wy żej 3 mi lio -
nów USD. Zda jąc so bie spra wę z ry zy ka dla
IBJ tak po waż ne go za kwe stio no wa nia su my
ra dziec kiej ofer ty, prof. Soł tan po le cił po wtór -
ną ana li zę ze bra ne go ma te ria łu przy udzia le
fi zy ka re ak to ro we go dr Cy ry la Dą brow skie -
go. Ana li za ta przy nio sła pod wyż sze nie na -
szej oce ny war to ści kon trak tu do su my

3,5 mi lio na USD i ta ką opi nię prze ka za no
do MHZ. Spo tka ła się ona z po waż ny mi za -
strze że nia mi. Wy ra żo no prze ko na nie, że kraj
któ ry nie ma żad ne go do świad cze nia w bu -
do wie re ak to rów nie po wi nien, ry zy ku jąc
ośmie sze nie się, wy stę po wać z pro po zy cją ce -
ny tak da le ce od bie ga ją cej od otrzy ma nej
ofer ty. Wy da wa ło się, że MHZ za ak cep tu je
za pro po no wa ną przez do staw cę su mę kon -
trak tu. Przy szedł jed nak paź dzier nik oraz wi -
zy ta Wła dy sła wa Go muł ki w Mo skwie, i w tej
no wej at mos fe rze w re la cjach pol sko -ra dziec -
kich MHZ prze słał do Mo skwy nasz ra port
i pro po zy cje no wej ce ny dla te go kon trak tu.

W koń cu paź dzier ni ka 1956 ro ku po je cha -
li śmy do Mo skwy, na za pro sze nie fir my do -
staw cy, dla ne go cja cji kon trak tu. De le ga cji,
w któ rej uczest ni czył dr Cy ryl Dą brow ski
i ja, prze wod ni czył dy rek tor Pa weł No wak,
dy rek tor pio nu in we sty cji IBJ. Na po cząt ku
pierw sze go spo tka nia ne go cja cyj ne go pa dło
ze stro ny go spo da rzy stwier dze nie: „Za po -
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Początki atomistyki polskiej
bez tajemnic

Z dr. TA DE USZEM WÓJ CI KIEM, ho no ro wym prze wod ni czą cym Za rzą du
Pol skie go To wa rzy stwa Nu kle onicz ne go, wi ce pre ze sem Za rzą du Sto wa -
rzy sze nia Eko lo gów na Rzecz Ener ge ty ki Nu kle ar nej (SE REN), roz ma wia
Ma rek Biel ski

Dr TA DE USZ WÓJ CIK, stu dia eko no micz ne
ukoń czył w 1948 ro ku na Aka de mii Han dlo wej
w Kra ko wie. W 1965 ro ku uzy skał sto pień
dok to ra na uk eko no micz nych na pod sta wie
pra cy „Eko no micz ne aspek ty roz wo ju ener -
ge ty ki ją dro wej”. Do 1956 ro ku pra co wał
w War sza wie w or ga ni za cjach za rzą dza nia
prze my słem. W la tach 1956–71 był pra cow -
ni kiem na uko wym In sty tu tu Ba dań Ją dro wych
w Świer ku, a w latach 1965–70 je go se kre ta -
rzem na uko wym. Od 1971 ro ku pra co wał
w Mię dzy na ro do wej Agen cji Ener gii Ato mo -
wej w Wied niu ja ko do rad ca Dy rek to ra Ge ne -
ral ne go, a od 1980 ja ko szef Ga bi ne tu Dy rek -
to ra Ge ne ral ne go. Po po wro cie z Wied nia był
do rad cą Pre ze sa Pań stwo wej Agen cji Ato mi -
sty ki ds. ener ge ty ki ją dro wej.



mnij my o na szej su mie 15 mi lio nów USD
i o wa szej głu piej su mie 3,5 mi lio nów USD.
Za cznij my ne go cja cje.” By ły one dla nas bar -
dzo trud ne, po nie waż za kwe stio no wa no
opie ra nie ne go cja cji han dlo wych na da nych
za war tych w re fe ra tach przed sta wio nych
na kon fe ren cji na uko wej. Roz mo wy zo sta ły
prze rwa ne po kil ku na stu dniach z po sta no -
wie niem ich wzno wie nia, kie dy bę dzie my
w po sia da niu in for ma cji o kon trak tach lub
ofer tach han dlo wych na do sta wę po dob nych
re ak to rów. Oka zją dla uzy ska nia ta kich in for -
ma cji sta ła się zor ga ni zo wa na w Lon dy nie,
w li sto pa dzie 1956 ro ku kon fe ren cja zwią za -
na z uru cho mie niem w paź dzier ni ku te go ro -
ku elek trow ni ją dro wej w Cal der Hall. Po je -
cha li śmy na nią bez po śred nio po po wro cie
z Mo skwy w gru pie, pod prze wod nic twem
prof. Paw ła Ja na No wac kie go. Na szczę ście
oso bi ste zna jo mo ści Cy ry la Dą brow skie go
w Lon dy nie do po mo gły nam w uzy ska niu
– ad re so wa nej do IBJ – ofer ty od an giel skiej
fir my na do sta wę re ak to ra do świad czal ne go
o zbli żo nych roz wią za niach pro jek to wych
i pa ra me trach jak re ak tor EWA oraz o zbli żo -
nej do na szej oce ny war to ści kon trak tu. Re -
ak tor ta ki o na zwie MER LIN fir ma do star -
czy ła do NRF. Ne go cja to rzy ra dziec cy, po na -
szym po wro cie do Mo skwy uzna li przy wie -
zio ną ofer tę za wła ści wą pod sta wę do na -
szych ne go cja cji i po pro si li o kil ka dni na
przy go to wa nie się do ne go cja cji. Wzno wi li -
śmy roz mo wy. Za pro szo ny do re fe ro wa nia fi -
zyk re ak to ro wy wy sta wił ni ską oce nę re ak to -
ro wi MER LIN, ustę pu ją ce mu z punk tu wi -
dze nia pa ra me trów użyt ko wych – je go zda -
niem dość znacz nie – re ak to ro wi za pro po no -
wa ne mu do kup na Pol sce przez ZSRR. Fakt
ten uza sad niał w peł ni – zda niem ra dziec kich
ne go cja to rów – znacz nie wyż szą war tość
kon trak to wą re ak to ra. Po prze pro wa dze niu
kon sul ta cji z fi zy ka mi w IBJ, Cy ryl Dą brow -
ski uza sad nił do wod nie rów no rzęd ność pa ra -
me trów użyt ko wych oby dwu re ak to rów. Opi -
nia je go by ła tak dru zgo cą ca dla przy ję tej tak -
ty ki przez do staw cę, że ne go cja to rzy ra dziec -
cy szyb ko się z niej wy co fa li i już do niej nie
po wró ci li. Na stęp nym ar gu men tem wy su nię -
tym przez stro nę ra dziec ką, a prze ma wia ją -
cym za wyż szo ścią pro jek tu re ak to ra EWA,
był znacz nie więk szy cię żar ca łe go urzą dze -
nia. Przed sta wio no ob li cze nia łącz ne go cię -
ża ru oby dwu re ak to rów. Ar gu men to wa no, że
w urzą dze niach tak no wo cze snych tech no lo -
gii, jak re ak to ry ją dro we, cię żar urzą dzeń jest
mia rą za war tej w nich my śli tech nicz nej i to
mu si mieć wpływ na ich war tość kon trak to -
wą. Prze pro wa dzo ne w War sza wie ob li cze nia
po twier dzi ły ist nie nie po waż nej róż ni cy cię -
ża rów oby dwu re ak to rów, wy ka za ne przez
ne go cja to rów. Przy czy ną tej róż ni cy by ło od -
mien ne roz wią za nie pro jek to we gór nej osło -
ny bio lo gicz nej rdze nia re ak to ra. W pro jek cie
re ak to ra MER LIN osło nę tą sta no wi ła war -
stwa wo dy o od po wied niej gru bo ści, a w pro -
jek cie re ak to ra EWA cięż ka sta lo wa pły ta.

Do ko na ne zo sta ły ob li cze nia war to ści w ce -
nach świa to wych tej osło ny i su mę tą do da li -
śmy do na szej pro po zy cji war to ści kon trak tu.
W efek cie tych dłu go trwa ją cych ne go cja cji
uzgod nio na zo sta ła osta tecz na łącz na ce na
ca łe go urzą dze nia, wraz ze wsa dem pa li wa,
na kwo tę 5,5 mi lio na USD. Po zło że niu przez
nas spra woz da nia dy rek cji IBJ z wy ni ków
ne go cja cji, prof. An drzej Soł tan po wie dział,
że za pra co wa li śmy na na sze pen sje w IBJ
do koń ca na szej w nim pra cy.
• Dzię ki bar dzo do bre mu przy go to wa niu

me ry to rycz ne mu i ra cjo nal nym ar gu men -
tom oraz kon se kwen cji w ich przed sta wia niu
przez Pa nów uda ło się za osz czę dzić du żą su -
mę pie nię dzy z bu dże tu pań stwa!

– Na le ży też do dać, że dzię ki po wo dze niu
na szych ne go cja cji, zy ska li też kon tra hen ci
z in nych państw. We dług umów mię dzy na ro -
do wych nie moż na by ła sto so wać róż nych
cen dla po szcze gól nych kra jów obo zu so cja -
li stycz ne go na to war bę dą cy przed mio tem
han dlu w ra mach RWPG. My ślę, że ma ją ca
wte dy miej sce ustę pli wość ne go cja to rów
ra dziec kich w uzna wa niu przed kła da nych
przez nas ar gu men tów by ła w znacz nej mie -
rze spo wo do wa na szcze gól ny mi wa run ka mi
okre su Pol skie go Paź dzier ni ka owe go ro ku.
Po tych, jak wi dać wca le nie ma łych pe ry pe -
tiach, re ak tor te go ty pu – pod na zwą EWA,
zo stał z po wo dze niem uru cho mio ny w Świer -
ku, w ro ku 1958. I do brze się przy słu żył na -
uce pol skiej przez dłu gie la ta eks plo ata cji.
• Nie mniej in te re su ją ce są też Pań skie za -

wo do we do ko na nia na ni wie ato mi sty ki, któ -
re by ły re ali zo wa ne pod czas wie lo let niej Pa -
na pra cy w Mię dzy na ro do wej Agen cji Ener -
gii Ato mo wej w Wied niu.

– Pol ska jest człon kiem za ło ży cie lem
MA EA (IA EA) od ro ku 1957. Pra co wa łem
w MA EA w okre sie kie dy dy rek to ra mi ge ne -
ral ny mi Agen cji by li ko lej no Si gvard Eklund,
któ ry peł nił swo je sta no wi sko do 1981 r. oraz
Hans Blix, za wia du ją cy Agen cją do 1997 r. 
• Tak że wte dy kie dy się wy da rzy ła ka ta -

stro fa czar no byl ska pia sto wał Pan waż ne
sta no wi sko sze fa Ga bi ne tu Dy rek to ra Ge ne -
ral ne go MA EA (IA EA)!

– Pa mię tam, że bez po śred nio po awa rii
w elek trow ni w Czar no by lu stro na ra dziec ka
udzie la ła MA EA bar dzo ogra ni czo ne in for -
ma cje. Wte dy wy ra zi łem do Han sa Bli xa opi -
nię, iż – mo im zda niem – po wi nien on nie -
zwłocz nie udać się do Mo skwy na roz mo wy
bez po śred nie i dą żyć do te go, aby moż na by -
ło za po znać się z roz mia ra mi awa rii na miej -
scu. Mo ja ar gu men ta cja zo sta ła uzna na za
słusz ną. De le ga cja Agen cji, na cze le z Han -
sem Bli xem, wy je cha ła do Mo skwy naj szyb -
ciej jak to by ło moż li we i na miej scu ka ta stro -
fy za po zna ła się z jej skut ka mi. Otrzy ma li -
śmy ja ko Agen cja nie zbęd ne in for ma cje
o bie żą cej sy tu acji, mo gli śmy za tem po in for -
mo wać o za się gu awa rii opi nię świa to wą
– i to co jest nie zwy kle istot ne – pod jąć ze
stro ny Agen cji, zgod nie z jej sta tu tem – sze -

reg mię dzy na ro do wych dzia łań, ma ją cych
na ce lu pod nie sie nie bez pie czeń stwa elek -
trow ni ją dro wych, mię dzy in ny mi opra co wa -
nie mię dzy na ro do wych kon wen cji o po wia -
da mia niu i udzie la nia po mo cy w ra zie awa rii
oraz bez pie czeń stwa ją dro we go.
• Był to trud ny czas, ale z cza sów wie lo let -

niej pra cy w Wied niu, ma Pan na  pew no
w pa mię ci wy da rze nia i o in nym cha rak te rze?

– Oczy wi ście. Do ta kich bar dzo mi łych
a za ra zem w pew nym sen sie sym bo licz nych
wy da rzeń ko niecz nie na le ży za li czyć te zwią -
za ne z oso bą pa pie ża Ja na Paw ła II. Za pro -
szo ny na uro czy sto ści Si gward Eklund uznał,
że w wy pad ku pol skie go pa pie ża wła śnie Po -
lak po wi nie nem re pre zen to wać ofi cjal nie
agen cję. Mia łem tyl ko obiek cję, w ja kim ję -
zy ku prze ma wiać ofi cjal nie. Pro to kół dy plo -
ma tycz ny okre śla to jed no znacz nie. Jed nak
przed sta wi ciel pro to ko łu dy plo ma tycz ne go
Wa ty ka nu stwier dził, że Jan Pa weł II bar dzo
się ucie szy, gdy bę dę mó wił… po pol sku.
I tak się sta ło. 
• Był Pan też ini cja to rem, aby w sie dzi bie

MA EA sta nę ło po pier sie Ma rii Skło dow -
skiej -Cu rie?

– W sie dzi bie MA EA w Wied niu znaj du ją
się już po pier sia wy bit nych uczo nych i po li ty -
ków, któ rzy swą dzia łal no ść po świę ci li po ko -
jo we mu wy ko rzy sta niem ener gii ato mo wej
jak: in dyj ski uczo ny Ho mi J. Bha bha, nie -
miec ki ba dacz Ot to Hahn, Ro sja nin Igor Kur -
cza tow, pre zy dent USA Dwi ght Eisen ho wer,
ini cja tor pro gra mu Atom for Pe ace. Je stem
dum ny, że wśród nich sta nę ła rzeź ba Ma rii
Skło dow skiej -Cu rie, ja ko pierw szej i je dy nej
w tym gro nie ko bie ty, na szej ro dacz ki, dwu -
krot nej Lau re at ki Na gro dy No bla.
• Peł ni Pan Dok tor funk cję wi ce pre ze sa

Za rzą du Sto wa rzy sze nia Eko lo gicz ne go na
Rzecz Ener ge ty ki Nu kle ar nej, jest Pan ho -
no ro wym prze wod ni czą cym Pol skie go To -
wa rzy stwa Nu kle onicz ne go, a tak że człon -
kiem Spo łecz nej Ra dy Kon sul ta cyj nej przy
Peł no moc ni ku Rzą du RP ds. Pol skie go Pro -
gra mu Ener ge ty ki Ją dro wej. Bie rze ak tyw ny
udział w kon fe ren cjach na uko wych, za bie ra
na nich głos, pi sze ar ty ku ły. Stąd nie mo że
nie paść z mo jej stro ny py ta nie: dla cze go
Pol sce po trzeb na jest ener ge ty ka ją dro wa?

– Moż na to uza sad nić jed nym zda niem.
Pol sce po trzeb ny jest, ze wzglę du na bez pie -
czeń stwo ener ge tycz ne pań stwa, ra cjo nal ny
mix ener ge tycz ny, a wzglę dy eko no micz ne
i eko lo gicz ne prze ma wia ją za tym, iż w tym
mi xie, obok ener ge ty ki opar tej na wę glu
i OZE, po win no zna leźć się po cze sne miej sce
dla ener ge ty ki ją dro wej.
• Już raz za an ga żo wa li śmy ja ko kraj

ogrom ne środ ki fi nan so we w bu do wę w Żar -
now cu elek trow ni ją dro wej i jej nie uru cho -
mi li śmy!

– To był ewi dent ny błąd i fak tycz nie dro go
kosz to wał. Ale pa mię taj my, że na błę dach po -
win ni śmy się uczyć.
• Dzię ku ję za roz mo wę.

LUDZIE ENERGETYKI
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Kalendarz Imprez (plan) Izby Gospodarczej Energetyki
i Ochrony Środowiska w pierwszym półroczu 2014 r.

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

L.p. Termin Nazwa imprezy Miejsce Organizator
1. styczeń Konferencja „Rozpoczęcie budowy nowych Opole IGEiOŚ i PGE GIEK S.A.

bloków w Elektrowni w Opolu” o/ Opole
2. luty Konferencja „Elektrownia Połaniec – największy Połaniec IGEiOŚ i GdF Suez Energia

blok dedykowany na biomasę”
3. luty Konferencja „Rozpoczęcie budowy nowego Jaworzno IGEiOŚ i Tauron Wywarzanie

bloku w Elektrowni Jaworzno” o/Jaworzno
4. 18–20 marca Targi ENEX Kielce IGEiOŚ i Targi Kielce
5. 18 marca XIII Konferencja „Odnawialne Źródła Energi Kielce IGEiOŚ i Targi Kielce

– ENEX 2014”
6. marzec – Szkolenie zawodowe „Podstawy wiedzy Gliwice IGEiOŚ, Politechnika Śląska

czerwiec w energetyce”
7. marzec – Szkolenie zawodowe „Podstawy wiedzy Warszawa IGEiOŚ, Politechnika 

czerwiec w energetyce” Warszawska
8. kwiecień Konferencja „Polityka energetyczna Polski Warszawa IGEiOŚ

i Niemiec – dyskusja energetyków z tych
krajów” (ew. finansowanie unijne)

9. kwiecień Szkolenie na temat procedur powstawania Warszawa IGEiOŚ
aktów prawnych w Unii Europejskiej
(ew. finansowanie unijne)

10. maj Konferencja „Energetyka na węglu brunatnym IGEiOŚ
w Polsce”

11. maj Polsko-Amerykański Okrągły Stół Energetyczny Warszawa IGEiOŚ, MG i USEA
12. 13–15 maja Międzynarodowe Targi Energetyki Poznań MTP, IGEiOŚ

EXPOPOWER
13. 24 maja V Turniej piłki nożnej w branży energetycznej Warszawa IGEiOŚ
14. czerwiec Targi Water&Heat Kraków EasyFairs i IGEiOŚ
15. 3–5 czerwca Power Gen Kolonia, Niemcy Stoisko kolektywne
16. czerwiec Walne Zgromadzenie Członków IGEiOŚ Warszawa IGEiOŚ

i spotkanie integracyjne

Wdniach 7–8 li sto pa da br., w Biel sku Bia łej, od by ła się kon fe ren cja
nt. „Pla ny in we sty cyj ne i roz wo jo we w Gru pie TAU RON”.

Przed sta wi cie le Tau ron Wy twa rza nie S.A. i Tau ron Dys try -
bu cja S.A. za pre zen to wa li na kon fe ren cji swo je pla ny i za mie rze -
nia in we sty cyj ne oraz roz wo jo we na naj bliż sze la ta.

Udo stęp nio no do zwie dza nia dla chęt nych no wy blok cie płow -
ni czy w Elek tro cie płow ni Biel sko -Bia ła.

Omó wio na zo sta ła spra wa BRE Fów otrzy ma nych z Unii Eu ro -
pej skiej, a re pre zen tant Mi ni ster stwa Go spo dar ki przed sta wił pro -
po no wa ne zmia ny w usta wie o OZE.

Plany inwestycyjne w Grupie TAURON

Mi ja dzie sięć lat pol sko -nie miec kie go dia lo gu w bran ży ener ge -
tycz nej. Trans fer wie dzy po mię dzy ener ge ty ka mi z obu kra jów

roz po czął się w ro ku 2004 r., z chwi lą wstą pie nia Pol ski do Unii
Eu ro pej skiej. W tym ro ku, w dniach 21 i 22 li sto pa da w Su le cho -
wie od by ła się ju bi le uszo wa X kon fe ren cja „Ener ge ty ka przy -
gra nicz na Pol ski i Nie miec – do świad cze nia i per spek ty wy”.
Pa tro nat ho no ro wy nad kon fe ren cją ob ję li Wi ce pre mier Mi ni ster
Go spo dar ki Rzą du RP oraz Pre mier Lan du Bran den bur gia. Głów -
nym or ga ni za to rem było Lu bu skie To wa rzy stwo na Rzecz Roz -
wo ju Ener ge ty ki.

W tym ro ku współ or ga ni za to ra mi kon fe ren cji byli – oprócz
LTnR RE – Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi -
ska, PWSZ w Su le cho wie, fir ma E.ON edis ener gia, PKP Ener -
ge ty ka SA, Ma zel M.H. Ma zur kie wicz sp.j., PGNiG SA
oddział Zie lo na Gó ra, Enea Ope ra tor Sp. z o.o. oraz PGE Gu -
bin Sp. z o.o.

Jubileuszowa X Konferencja

Energetyka przygraniczna
Polski i Niemiec

– doświadczenia i perspektywy

Szczyt jesienno-zimowy: szkolenie

Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska wraz
z PSE S.A., zgod nie już z wie lo let nią tra dy cją, zor ga ni zowała

spo tka nie dla dys po zy to rów i dy żur nych in ży nie rów ru chu pt
„Szczyt je sien no -zi mo wy – szko le nie dla dys po zy to rów ze spół -
ek dys try bu cyj nych i dy żur nych in ży nie rów ru chu w elek trow -
niach i elek tro cie płow niach”. Spo tka nie od było się w dniach
28–29 li sto pa da br.. w Kon stan ci nie Je zior nie k/War sza wy.
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Na za koń czo nych 19 wrze śnia 2013 r. Mię dzy na ro do -
wych Tar gach Ener ge tycz nych ENER GE TAB
2013 swo je naj now sze pro duk ty za pre zen to wa ło 740
wy staw ców z 18 kra jów Eu ro py i Azji. Na tych naj -

więk szych w tej bran ży w Eu ro pie Środ ko wej tar gach wy staw cy
sta ra li się po ka zać swo je naj no wo cze śniej sze ma szy ny, urzą dze -
nia, apa ra ty czy tech no lo gie słu żą ce zwięk sze niu nie za wod no ści
prze sy ła nia ener gii elek trycz nej oraz pod nie sie niu efek tyw no ści
jej wy twa rza nia i użyt ko wa nia. Z ty mi naj now szy mi roz wią za nia -
mi po sta no wi ło w tym ro ku za po znać się oko ło 21 ty się cy zwie -
dza ją cych z kra ju i za gra ni cy. Szcze gól nie by ło to wi docz ne dru -
gie go dnia, gdy nad Szyn dziel nią zajaśniało słoń ce a tłu my zwie -
dza ją cych po ja wi ły się w alej kach po śród se tek sto isk ple ne ro -
wych. 

Ga ma pre zen to wa nych urzą dzeń i apa ra tów by ła bar dzo sze ro -
ka: sta cje trans for ma to ro we, roz dziel ni ce, wy łącz ni ki, prze kład ni -
ki, agre ga ty prą do twór cze i na pę dy, od na wial ne źró dła ener gii,
masz ty oświe tle nio we i opra wy, apa ra ty i sys te my po mia ro we, au -
to ma ty ka, prze sy ła nie i ob rób ka in for ma cji, ka ble i prze wo dy,
urzą dze nia UPS, po jaz dy spe cja li stycz ne dla ener ge ty ki oraz wie -
le in nych wy ro bów czy ofe ro wa nych usług.

Prak tycz nie pra wie na każ dym sto isku moż na by ło do strzec cie -
ka we, in no wa cyj ne roz wią za nia – nie któ re zro zu mia łe być mo że
tyl ko dla wą skiej gru py spe cja li stów. Ale i mniej za awan so wa nych
w tech ni ce mo gły za cie ka wić pre zen to wa ne apa ra ty, na rzę dzia,
no wo cze sne źró dła świa tła, ca ła ga ma spe cja li stycz nych po jaz dów
czy pod no śni ków, ogni wa fo to wol ta icz ne, ko lek to ry sło necz ne
a na wet be to no we sta cje trans for ma to ro we ko lo ro wo i przy jaź nie
dla oka wkom po no wa ne w oto cze nie.

Tar gom to wa rzy szy ły kon fe ren cje i se mi na ria oraz wie le mniej
for mal nych spo tkań wy staw ców z ich kon tra hen ta mi, w tym z licz -
nie re pre zen to wa ny mi przed sta wi cie la mi naj więk szych in we sto -
rów i wy ko naw ców bu dów ener ge tycz nych. 

I tak, w trak cie zor ga ni zo wa nej przez Pol skie Sto wa rzy sze nie
Elek tro in sta la cyj ne kon fe ren cji, za ty tu ło wa nej „Pro duk cja Ener -
gii Elek trycz nej z OZE oraz Sys te my Za rzą dza nia Ja ko ścią
Ener gii” zo sta ły za pre zen to wa ne ak tu al ne pro ble my wy ni ka ją ce
z dłu go trwa łe go pro ce su po wsta wa nia usta wy o OZE a tak że uwa -
run ko wa nia trans for ma cji go spo dar ki na ni sko emi syj ną oraz wy -
zwa nia, ja kim bę dzie mu sia ła spro stać pol ska go spo dar ka na tej
dro dze – cho ciaż by zde cy do wa ne zwięk sze nie pro duk tyw no ści
ma te ria ło wej i efek tyw no ści ener ge tycz nej.

Pol sko -Szwaj car ska Izba Go spo dar cza za pro si ła na pa nel go spo -
dar czy, któ re go ce lem by ło pro mo wa nie roz wo ju pol sko-szwaj car -
skich sto sun ków go spo dar czych.

Jak zwy kle, w po po łu dnio wej po rze pierw sze go dnia prze wod -
ni czą cy Ko mi sji Kon kur so wej – To masz Ko ła kow ski za po znał,
licz nie zgro ma dzo nych w sa li kon fe ren cyj nej ho te lu Dę bo wiec,
z wer dyk tem Ko mi sji. W tym ro ku pu char Mi ni stra Go spo dar ki
przy zna no ABB Sp. z o.o. za „Ener go osz częd ne trans for ma to ry
roz dziel cze wy ko na ne z za sto so wa niem rdze nia amor ficz ne -
go”. Na to miast sta tu et kę „Lwa” Fun da cji im. Ka zi mie rza Szpo -
tań skie go za „Sys tem au to ma ty za cji nad zo ru nad sie cią SN
– smart grid z wy ko rzy sta niem urzą dzeń ZPUE S.A.” ode brał
za ło ży ciel i głów ny ak cjo na riusz ZPUE SA – Bo gu sław Wy py -
che wicz. By ło to ko lej ne za szczyt ne wy róż nie nie dla tej do sko na -
le roz wi ja ją cej się fir my i zna ko mi te uho no ro wa nie jej do ko nań
w cią gu 25-let niej hi sto rii. 

Du że za in te re so wa nie to wa rzy szy ło warsz ta tom za ty tu ło wa nym
„In ży nier Elek tryk w Eu ro pie – Ujed no li ce nie Kształ ce nia In -
ży nie rów Elek try ków w UE” zor ga ni zo wa nym w ra mach eu ro -
pej skie go pro jek tu ELE VET przez Sto wa rzy sze nie Elek try ków
Pol skich i Pol ską Izbę Go spo dar czą Elek tro tech ni ki. Or ga ni za to -
rzy warsz ta tów przed sta wi li no we for mu ły szko le nia elek try ków
oraz moż li wo ści „na ło że nia” na kra jo we ra my kształ ce nia za wo -
do we go za sad okre ślo nych w pro jek cie ELE VET, w ce lu do pro wa -
dze nia do wza jem ne go uzna wa nia kwa li fi ka cji w kra jach UE. Po -
nad 50 uczest ni ków warsz ta tów otrzy ma ło w for mie elek tro nicz nej
spe cjal nie opra co wa ny pod ręcz nik dla wy kła dow ców.

Tar gi ENER GE TAB to do sko na łe źró dło in for ma cji prak tycz -
nych dla stu den tów i mło dzie ży szkół za wo do wych, stąd też czę -
sto moż na by ło spo tkać na tar gach mło dych lu dzi z cie ka wo ścią
przy słu chu ją cych się pre zen ta cjom na sto iskach.

Wy jąt ko wo w tym ro ku moż na by ło spo tkać jesz cze młod sze
osób ki od wie dza ją ce tar gi. Otóż TAU RON Dys try bu cja S.A. na
swo im sto isku zor ga ni zo wa ła po ka zo we lek cje edu ka cyj ne dla
dzie ci i młod szej mło dzie ży, in au gu ru jąc Pro gram „Bez piecz ni ki
TAU RO NA. Włącz dla do bra dziec ka”. Ce lem pro gra mu jest
edu ka cja dzie ci i mło dzie ży w za kre sie bez piecz ne go i ra cjo nal ne -
go ko rzy sta nia z ener gii elek trycz nej, urzą dzeń nią za si la nych,
a tak że od po wie dzial ne go za cho wa nia wo kół in fra struk tu ry ener -
ge tycz nej. Pro gram jest re ali zo wa ny zgod nie ze stra te gią spo łecz -
nej od po wie dzial no ści biz ne su Gru py TAU RON Pol ska Ener gia
– Ge ne ral ne go Part ne ra tar gów ENER GE TAB. Oprócz ofi cjal -
nej kon fe ren cji pra so wej zor ga ni zo wa nej na sto isku TAU RON
Dys try bu cja, o ce lach i or ga ni za cji kam pa nii „Bez piecz ni ki TAU -
RO NA” jej or ga ni za to rzy mie li oka zję po in for mo wać tak że pod -
czas spo tka nia dzien ni ka rzy cza so pism bran żo wych, zor ga ni zo wa -
ne go na tar gach przez CO SiW SEP. By ła to tak że do bra oka zja dla
ZIAD – or ga ni za to ra tar gów, aby wy mie nić się uwa ga mi i spo -
strze że nia mi zwią za ny mi z tar ga mi z re dak to ra mi na czel ny mi pa -
tro nów me dial nych tar gów Ener ge tab.

Je den z za gra nicz nych wy staw ców w wy wia dzie dla pra sy
wy ra ził się, iż „miej sce i je go at mos fe ra po wo du je, że co ro ku Biel -
sko -Bia ła sta je się Mek ką dla lu dzi, któ rzy szu ka ją no wych roz wią -
zań w ener ge ty ce. Nie wy obra ża my so bie, aby za ist nieć w pol skiej
ener ge ty ce bez obec no ści na tar gach ENER GE TAB”.

W tar gach, jak co ro ku, wzię ła udział IGE iOŚ, w któ rej sto -
isku wy sta wił się „Ener go pro jekt -Ka to wi ce” S.A.

Sta tu et kę Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do -
wi ska, za pro dukt: Ogra nicz nik prze pięć INX -B+C 25 FM,
otrzy ma ła fir ma IN E XIM Sp. z o.o.

ENERGETAB 2013
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Odo nio sło ści pro ble ma ty ki in we sty cji w sek to rze ener ge -
tycz nym świad czy wy so ki sto pień za in te re so wa nia me na -
dże rów i ka dry in ży nie ryj no -tech nicz nej pro ce sem przy go -
to wa nia i prze bie giem bu do wy no wych blo ków ener ge -

tycz nych. Tym bar dziej, iż na tym po lu go spo dar ka w ska li ca łe go
kra ju ma spo ro do nad ro bie nia. Stąd nie dzi wi du ża fre kwen cja
na spo tka niach po świę co nych aspek tom or ga ni za cyj nym i tech -
nicz nym in we sty cji w ob sza rze pro duk cji ener gii.

Elek trow nie w Pol sce, po mi mo suk ce syw ne go prze pro wa dza nia
mo der ni za cji od two rze nio wych oraz re wi ta li za cji blo ków – w nie da -
le kiej już przy szło ści – bę dą jed nak mu sia ły suk ce syw nie wy łą czać
wy eks plo ato wa ne tur bo ze spo ły. In we sty cje w no we mo ce są za tem
nie zbęd ne dla za pew nie nia po praw ne go dzia ła nia Kra jo we go Sys te -
mu Ener ge tycz ne go.

Przygotowanie inwestycji
W elek trow ni w Świer żach Gór nych roz po czę to – je dy ną pro wa -

dzo ną w chwi li obec nej w kra ju – bu do wę no we go blo ku na wę giel
ka mien ny. Tej wła śnie waż nej in we sty cji, za rów no z punk tu wi dze nia
spraw no ści KSE, jak pra wi dło we go dzia ła nia kra jo wej go spo dar ki
po świę co no kon fe ren cję zor ga ni zo wa ną przez Izbę Go spo dar czą
Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska. Od by ła się ona w dniu 23 paź -
dzier ni ka br. w Świer żach Gór nych na te re nie Elek trow ni Ko zie ni ce.
Bar dzo licz nie przy by łych z ca łe go kra ju przed sta wi cie li firm sek to ra
ener ge ty ki ser decz nie po wi tał pro wa dzą cy pierw szą część kon fe ren -
cji Sła wo mir Kry stek, Dy rek tor Ge ne ral ny IGE iOŚ, a w imie niu ko -
zie nic kich go spo da rzy, Piotr An drusz kie wicz, z -ca pre ze sa Za rzą du
Enea S.A. Wy twa rza nie d.s. Tech nicz nych, któ ry za po znał ze bra -
nych z ak tu al ną sy tu acją w Elek trow ni Ko zie ni ce.

Moc elek trow ni wy no si 2913 MW, pra cu je 8 ze spo łów 200 MW
i 2 ze spo ły 500 MW, ale w krót szej i dłuż szej per spek ty wie prze wi -
du je się ich pla no we wy co fy wa nie (po dob nie i w in nych si łow niach)
z eks plo ata cji. Dla te go my śląc o przy szłym spraw nym dzia ła niu
elek trow ni i jej roz wo ju zde cy do wa no się na no wą in we sty cję.

W swo im wy stą pie niu pt. „Przy go to wa nie du żych in we sty cji
w sek to rze ener ge tycz nym na przy kła dzie blo ku 1075 MW” Ma -
rek Ró życ ki, za stęp ca dy rek to ra ds. bu do wy blo ku, Enea Wy twa rza -
nie S.A. zwró cił uwa gę na kwe stie zwią za ne z aspek ta mi fi nan so wy -
mi oraz tech nicz ny mi. Wi docz ne w ostat nich la tach spo wol nie nie
tem pa roz wo ju go spo dar cze go i spa dek cen ener gii elek trycz nej rzu -
tu ją na oce nę przez ban ki ry zy ka in we sty cyj ne go w dzie dzi nie ener -
ge ty ki. Zor ga ni zo wa nie spraw nej in ży nie rii fi nan so wej in we sty cji
jest pierw szym wa run kiem do jej roz po czę cia. Pol skie kon cer ny
ener ge tycz ne po zy sku ją za tem fi nan so wa nie, emi tu jąc ob li ga cje.
Pra ce stu dial ne do ty czą ce no we go blo ku o mo cy 1075 MW w Elek -
trow ni Ko zie ni ce (Enea Wy twa rza nie S.A.) pod ję to w 2008 ro ku,
a w 2012 ro ku pod pi sa no kon trakt na je go bu do wę. Blok zo stał za -
pro jek to wa ny w wy so ko spraw nej, ni sko -emi syj nej tech no lo gii. Za -
kła da się, że no wy blok bę dzie speł niał wszyst kie wy mo gi BAT,
a ubocz ne pro duk ty spa la nia bę dą cał ko wi cie za go spo da ro wa ne.
Wzię to pod uwa gę tak że moż li wość do bu do wa nia w przy szło ści in -
sta la cji CCS re ady. Wy ko naw cą in we sty cji jest Hi ta chi Po wer Eu -
ro pe GmbH i Po li mex -Mo sto stal S.A.

Wie sław Ma riusz Ró żac ki, przed sta wi ciel Hi ta chi Po wer Eu ro pe
w swo im re fe ra cie przed sta wił no wo cze sne roz wią za nia tech nicz ne

na przy kła dzie blo ku 1000 MW (net to) EPC Pro ject – blo ki opa la ne
wę glem ka mien nym. 

Na po cząt ku omó wił po zy cję Hi ta chi Po wer Eu ro pe w gru pie ka -
pi ta ło wej i po dział od po wie dzial no ści w Hi ta chi Po wer Sys tems,
pod kre śla jąc, że wię cej niż 65% z za kre su do staw no wo cze snych
blo ków nad kry tycz nych mo że być do star czo ne z za kła dów gru py ka -
pi ta ło wej, któ rą re pre zen tu je. Szcze gó ło wo omó wił pa ra me try tech -
nicz ne in we sty cji, po rów nu jąc wy ma ga nia ofer to we z wy ma ga nia mi
za pro po no wa ny mi przez Hi ta chi -Po li mex. Dys ku to wa na by ła też
kwe stia sta li T-24. No wy typ sta li miał być nie tyl ko bar dzo wy trzy -
ma ły na trud ne wa run ki eks plo ata cyj ne oraz gwa ran to wać wyż sze
pa ra me try, ale też tań szy i ła twiej szy w ob rób ce. Tym cza sem w do -
tych cza so wej prak ty ce oka za ło się, że jest nie ste ty ina czej. Stal T -24
sta no wi ła naj więk szy pro blem przy bu do wie no wych blo ków ener -
ge tycz nych w ostat nich la tach. W no wej in we sty cji stal te go ty pu nie
bę dzie sto so wa na.

Enea – Wy twa rza nie S.A. okre śli ła moc wyj ścio wą blo ku net to
900–1000 MW, Hi ta chi -Po li mex w swym pro jek cie przy jął moc
1000 MW. Spraw ność blo ku net to okre ślo no w wy ma ga niach in we -
sto ra na 44,50%, a re ali zu ją ce kon sor cjum gwa ran tu je 45,59%. Wyż -
sza też o 0,6% ma być spraw ność ko tła. Re fe rent zwró cił uwa gę, że
tur bi na zo sta nie wy ko na na z za sto so wa niem ło pa tek 60 „Ti ta nium
LSB”. Oprócz zmo dy fi ko wa nych ło pa tek re ak cyj nych, za sto so wa na
bę dzie naj no wo cze śniej sza tech no lo gia uszczel nień oraz za mon to -
wa ne dy sze Vor tex naj now szej ge ne ra cji. Ce lem opty ma li za cji pra cy
tur bi ny zmo dy fi ko wa no też wy lot pa ry. Speł nio ne bę dą tak że
wszyst kie eko lo gicz ne wy ma ga nia zwią za ne z eks plo ata cją przy -
szłe go blo ku sta wia ne przez za ma wia ją ce go. Za kła da się, iż dys po -
zy cyj ność blo ku w pierw szym ro ku eks plo ata cji wy nie sie 90%,
a w na stęp nym wzro śnie do 92%. Pod pi sa nie kon trak tu na stą pi ło
21.09.2012, prze ję cie pla cu bu do wy w mie siąc póź niej. Do tych cza -
so we pra ce prze bie ga ją zgod nie z har mo no gra mem. Prze ka za nie
blo ku do eks plo ata cji ma na stą pić już w lip cu 2017 ro ku.

Realizacja inwestycji
Pa weł Hel brecht, re pre zen tant Hi ta chi Po wer Eu ro pe Se rvi ce

GmbH, w swo jej pre zen ta cji pt. „Co po tem, czy li in te li gent ny ser -
wis no wych i sta rych jed no stek wę glo wych” ofe ro wał sek to ro wi
ener ge tycz ne mu no wy ro dzaj in dy wi du al nych usług tech nicz nych,
uwzględ nia ją cych wa run ki lo kal ne i spe cy ficz ne po trze by kon tra -
hen tów. W tym m. in.: in spek cje, ana li zy, pra ce stu dial ne, włącz nie
z ob li cze nia mi ter mo dy na micz ny mi z za sto so wa niem tech nik CFD.

Ogólnopolska konferencja techniczna

Nowo powstający blok energetyczny
w Elektrowni Kozienice
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W ofer cie fir my jest tak że tzw. za awan so wa na kon ser wa cja bie żą ca
i pre wen cyj na w opar ciu o na rzę dzia mo ni to ru ją ce (np. CCTM wraz
z me cha ni zmem pro gno zo wa nia). Je go zda niem roz sze rzo na kon ser -
wa cja pre wen cyj na przy czy nia się do po pra wy dys po zy cyj no ści
elek trow ni oraz re duk cji kosz tów zwią za nych z nie pla no wa ny mi
prze sto ja mi. Ofer ta Hi ta chi Po wer Se rvi ce GmbH do ty czy usług bie -
żą cych, mo der ni za cji i re mon tów oraz do staw urzą dzeń. Tak sze ro ka
ofer ta jest moż li wa – jak stwier dził – z uwa gi na moż li wość kom -
plek so wej ob słu gi i do stęp do in no wa cyj nych tech no lo gii bę dą cych
w po sia da niu gru py Hi ta chi.

Le szek Go li, dy rek tor Pro jek tu Ko zie ni ce – Po li mex-Mo sto -
stal S.A. skon cen tro wał się na omó wie niu za gad nie nia re ali za cji
wiel kich pro jek tów ener ge tycz nych na przy kła dzie bu do wy no we go
blo ku w Elek trow ni Ko zie ni ce. Pod ję cie się re ali za cji tak du że go za -
da nia in we sty cyj ne go – war tość kon trak tu 5,1 mld PLN net to – wy -
ma ga ło utwo rze nia kon sor cjum: dys po nu ją ce go od po wied ni mi kom -
pe ten cja mi, zaj mu ją ce go od po wied nio wy so ką po zy cję ryn ko wą
i gwa ran tu ją ce go w peł ni kom plek so wą spe cja li stycz ną ofer tę oraz
cha rak te ry zu ją ce go się nie za leż no ścią tech no lo gicz ną. 

Sza cu je się, iż w szczy to wym mo men cie bu do wy za trud nio nych
bę dzie ok. 2 tys. pra cow ni ków. (Pla no wa na licz ba osób za trud nio -
nych na pla cu bu do wy od IV kw. 2014 do II kw. 2016 – ok. 1500).

O ska li in we sty cji świad czą wy mow nie po niż sze da ne: ob szar
pla cu bu do wy – 55,5 ha; licz ba obiek tów bu dow la nych – ok. 100
róż nej wiel ko ści; pla no wa na ob ję tość be to nów – ok. 200 000 m3;
łącz na dłu gość ka bli – 950 km; dłu gość za bu do wa nych rur –
550 km. Wy ko na nych zo sta nie 80 000 spo in. Naj wyż szym obiek tem
bę dzie chłod nia ko mi no wa – 185 m (dla po rów na nia – Pa łac Kul tu -
ry i Na uki w War sza wie ma 231 m wy so ko ści). Bę dzie to za tem naj -
wyż sza chłod nia ko mi no wa w Eu ro pie. Łącz ny cię żar kon struk cji
sta lo wych ok. 25 000 ton.

W związ ku z okre so wy mi trud no ścia mi fi nan so wy mi fir my Po li -
mex-Mo sto stal S.A., prze wod ni czą cy kon fe ren cji, Sła wo mir Kry -
stek, w imie niu IGE iOŚ oraz uczest ni ków kon fe ren cji po pro sił pre -
le gen ta o do dat ko we in for ma cje zwią za ne z ak tu al nym fi nan so wa -
niem in we sty cji w Elek trow ni Ko zie ni ce. Ze bra ni otrzy ma li in for -
ma cję, z któ rej wy ni ka, iż nie ma żad nych opóź nień w płat no ściach,
a fir ma, któ rą re pre zen tu je Le szek Go li trak tu je obec ność na bu do -
wie no we go blo ku ja ko za da nie prio ry te to we.

Perspektywy
W dru giej cze ści ob rad, któ rej prze wod ni czył Ry szard Po po wicz,

z -ca Dy rek to ra Ge ne ral ne go Izby, za bie ra ją cy głos w dys ku sji ne stor
pol skiej ener ge ty ki, dr inż. Al fons Czar to szew ski – za zna czył, iż
ener ge ty ka za wsze wy ma ga spoj rze nia w dwóch pla nach: per spek ty -
wie bliż szej i dal szej. Wg nie go już te raz na le ży oprócz blo ku bu do -
wa ne go prze wi dy wać blok na stęp ny. Po nad to nie moż na pla no wać
bu do wy no wych jed no stek wy twór czych bez od po wied niej in fra -
struk tu ry prze sy ło wej – przy po mniał dys ku tant. W per spek ty wie
krót ko ter mi no wej na le ży za dbać o do bre sprzę że nia sie cio we i za in -
we sto wać w bu do wę no wych cią gów sie cio wych m.in. z Ko zie nic do
War sza wy, a na stęp nie z War sza wy na pół noc Pol ski do re jo nów
gdzie jest pla no wa ne po wsta nie elek trow ni ją dro wej. 

Te ma ty kę zwią za ną z prze sy łem zre fe ro wał w kon tek ście do -
świad czeń przed się bior stwa wy ko naw cze go Mar cin Pa ster nak,
pre zes Za rzą du, dy rek tor na czel ny ZWSE Rze szów Sp. z o.o., (Ty -
tuł re fe ra tu: „Hi sto ria i re fe ren cje oraz do świad cze nie ZWSE
Rze szów”). Rzecz zna mien na, iż klu czo wym ele men tem więk szo -
ści ak tu al nie re ali zo wa nych za dań in we sty cyj nych są spra wy for -
mal no -praw ne. Po mi mo pra cy nad usta wa mi (m.in. tzw. usta wa ko -
ry ta rzo wa) ma ją cy mi na ce lu uspraw nie nie i przy spie sze nie pro ce -
sow in we sty cyj nych w sek to rze prze sy łu i roz dzia lu ener gii, na dal
chcąc spraw nie re ali zo wać za da nia in we sty cyj ne fir ma wy ko naw -
cza mu si za trud niać czę sto wię cej pra cow ni kow w dzia le praw nym,
niż sen su stric te pro jek to wym. ZWSE Rze szów bę dą ca fir mą z du -
żym do rob kiem i po ten cja łem ka dro wym – po mi mo wy żej wzmian -

ko wa nych utrud nień – sta ra się ter mi no wo prze ka zy wać do użyt ku
in we sty cje. 

Ma rek Dal ka, Ope ra tions Ma na ger, PNO Con sul tants sp.
z o.o. omó wił moż li wo ści fi nan so wa nia in we sty cji w sek to rze ener -
ge tycz nym z fun du szy kra jo wych i unij nych i prze ka zał wie dzę nie -
zbęd ną do te go, aby sku tecz nie apli ko wać oraz za rzą dzać pro jek ta mi
do fi nan so wa nymi przez UE. Za po znał uczest ni ków z moż li wo ścia -
mi, ja kie ry su ją się przed sek to rem ener ge tycz nym w per spek ty wie
fi nan so wa nia w latach 2014–2020 ze środ ków UE. Na wspar cie mo -
gą li czyć przede wszyst kim in no wa cyj ne pro jek ty ni sko emi syj ne.
Pre le gent przed sta wił też ca sy stu dy – ry zy ka w przy kła do wych pro -
jek tach bran ży cie płow ni czej.

Krzysz tof Mu siał, ge ne ral ny pro jek tant z fir my Ener go pro jekt
Ka to wi ce – na tle ana li zy tren dów świa to wych – przed sta wił swo ją
au tor ską pro po zy cję, do ty czą cą pro gno zy kon dy cji elek trow ni wę -
glo wych na ryn ku pol skim w per spek ty wie do ro ku 2050. Od po wia -
da jąc na py ta nie: czy moż li we bę dzie w cią gu naj bliż szych 40 lat za -
stą pie nie wę gla in ny mi pa li wa mi lub tech no lo gia mi od na wial ny mi
w ska li świa ta, Eu ro py i Pol ski, w świe tle przy to czo nych da nych, od -
po wie dział krót ko – nie! Co oczy wi ście nie jest rów no znacz ne z pro -
gno zo wa nym spad kiem pro duk cji ener gii elek trycz nej wy twa rza nej
w opar ciu o wę giel. W je go opi nii w per spek ty wie do ro ku 2050
w Pol sce „nie jest moż li wa trans for ma cja ener ge ty ki do ze ro -emi syj -
ne go wy twa rza nia ener gii elek trycz nej”. Krzysz tof Mu siał skon sta -
to wał też w spo sób jed no znacz ny, iż „nie za leż nie od przy ję te go sce -
na riu sza roz wo ju pol skiej ener ge ty ki, za wsze bę dzie wy ma ga ne
utrzy ma nie mo cy elek trycz nej na po zio mie, co naj mniej 30 GW
w elek trow niach opa la nych wę glem.”

Na ko niec war to przy to czyć ana li zo wa ną przez re fe ren ta moż li -
wość roz wo ju sy tu acji na pol skim ryn ku, a któ rej w kon tek ście do -
stęp nych da nych wy klu czyć ja ko re al nej nie moż na. Moż na na wet
za ry zy ko wać opi nię, że pro gno za jest wy so ce praw do po dob na.

Za cy tu je my in exten so: „Praw do po dob na ko rek ta pla nów w za kre -
sie roz wo ju ener ge ty ki ją dro wej oraz ga zo wej, np. o 50% spo wo du -
je, że wy ma ga ny bę dzie w ener ge ty ce wę glo wej wzrost mo cy za in sta -
lo wa nej o ko lej ne 7–9 GW, a ist nie ją cy po ten cjał wy twór czy w ist nie -
ją cych lo ka li za cjach bę dzie wy ma gał suk ce syw ne go od twa rza nia,
zwłasz cza w blo kach wę glo wych o mo cach 250 MW”. 

Dys ku sja na te raź niej szo ścią i ju trem pol skich „in we sty cji wę glo -
wych” w ener ge ty ce oraz sta wia nych im co raz wyż szych wy ma gań
tech nicz nych i wy mo gów do ty czą cych ochro ny śro do wi ska przy -
rod ni cze go, prze nio sła się w na tu ral nym ryt mie na czas dwóch krót -
kich przerw ka wo wych. Roz brzmie wa ła oczy wi ście tak że w trak cie
obia do ko la cji. Wi do my to znak, że fir my ener ge tycz ne oraz na rzecz
sek to ra pra cu ją ce, chcą być ak tyw ne w pro ce sie in we sty cyj nym
i pra gną w nim uczest ni czyć na mia rę po sia da ne go po ten cja łu i na -
gro ma dzo nych już do świad czeń. Wi dać, że lu dzie, pra cu ją cy
w ener ge ty ce ma ją świa do mość, że in nej za sad nej i ra cjo nal nej dro -
gi roz wo ju nie ma.

Ma rek Biel ski



Na po cząt ku 2014 r. Mi ni ster stwo Go spo dar ki po win no
przed sta wić pro jekt „Po li ty ki ener ge tycz nej Pol ski”
(PEP) w pro gno zie – jak więk szość do ku men tów Unii
Eu ro pej skiej – wy dłu żo nej do ro ku 2050. Nic więc

dziw ne go, że uczest ni cy zor ga ni zo wa nej 19 li sto pa da 2013 r. przez
To wa rzy stwo Go spo dar cze Pol skie Elek trow nie Kon fe ren cji
Sek to ra Elek tro ener ge tycz ne go w swo ich pre zen ta cjach oma wia -
li re ali za cję do ku men tu przy ję te go w 2009 r. przez Ra dę Mi ni strów
oraz klu czo we ele men ty no wej po li ty ki.

Wy stą pie niom przy słu chi wa li się nie tyl ko przed sta wi cie le bran -
ży, bo na sa li był m.in. Mar tin Li de ga ard, mi ni ster kli ma tu, ener -
gii i bu dow nic twa Da nii. Wpro wa dze nia do se sji I „Stan obec ny,
głów ne pro ble my i uwa run ko wa nia” do ko nał Sta ni sław To kar ski,
pre zes TGPE. Na stęp nie Je rzy Wi told Pie tre wicz, se kre tarz sta nu
w Mi ni ster stwie Go spo dar ki, przed sta wił sta no wi sko re sor tu. Pod -
kre ślił, iż na pro wa dze nie kra jo wej po li ty ki ener ge tycz nej co raz
więk szy wpływ ma ją zo bo wią za nia po dej mo wa ne na szcze blu Unii
Eu ro pej skiej. Naj bar dziej istot na w tym kon tek ście jest po li ty ka
ener ge tycz no -kli ma tycz na UE. W dys ku sji nad wy zna cze niem jej
ko lej nych am bit nych ce lów Pol ska pre zen to wa ła i bę dzie pre zen to -
wać sta no wi sko, że klu czo we jest za cho wa nie rów no wa gi po mię dzy
trze ma ce la mi po li ty ki ener ge tycz nej UE: bez pie czeń stwem ener -
ge tycz nym, kon ku ren cyj no ścią go spo dar ki i zrów no wa żo nym
roz wo jem.

Mi ro sław Du da (Agen cja Ryn ku Ener gii, współ au tor ka pre zen -
ta cji – Han na Mi ko ła juk) skon sta to wał, że wzrost pro duk cji ener -
gii elek trycz nej jest umiar ko wa ny – ok. 0,8 %/rok. W 2012 r. nie -
wiel kie mu wzro sto wi za po trze bo wa nia (1 TWh) to wa rzy szył spa -
dek pro duk cji (-1,4 TWh). Do brze, że nie wdro żo no no wej ar chi tek -
tu ry ryn ku ener gii elek trycz nej, bo by ła na wy rost. 

Her bert Le opold Ga bryś, prze wod ni czą cy Ko mi te tu ds. Po li ty -
ki Kli ma tycz no -Ener ge tycz nej Kra jo wej Izby Go spo dar czej (KIG),
by ły wi ce mi ni ster prze my słu i han dlu, po in for mo wał, iż w I pół ro -
czu br. wy nik na sprze da ży ener gii elek trycz nej w elek trow niach
i elek tro cie płow niach za wo do wych był o 52% niż szy niż w ub.r.
Zna mien na jest me dial na za po wiedź mi ni stra go spo dar ki, że
do 2020 r. na stą pi ob niż ka cen ener gii elek trycz nej o 20%, tak więc
ener ge ty cy nie mo gą li czyć na po pra wę wy ni ków, co stwa rza ry zy -
ka in we sty cyj ne.

Ka zi mierz Szy nol, dy rek tor Elek trow ni
Ja worz no III, od dzia łu TAU RON Wy twa rza -
nie SA, w pre zen ta cji sy gno wa nej tak że
przez Jac ka Jaś kie wi cza (AT MO TERM
SA) i Jac ka Pie ka cza (EDF Pol ska SA)
przy po mniał unij ne dy rek ty wy oraz Ener gy
Ro ad map 2050 z grud nia 2011 r., któ ra za -
kła da re duk cję emi sji CO2 z apli ka cji ener -
ge tycz nych do 99% w ro ku 2050 i od wo łu ją -
cą się do niej Zie lo ną Księ gę z mar ca 2013 r.,
któ ra za kła da re duk cję CO2 o 35–45%,
udział OZE w fi nal nym zu ży ciu ener gii na
25–35% i po pra wę efek tyw no ści ener ge -
tycz nej o 22–33%. 

Czy pol ska go spo dar ka jest od por na na te
prze mia ny, bo 25%wzrost na kła dów in we -
sty cyj nych nie zbęd nych do do sto so wa nia się
wy twór ców w la tach 2016–2019 do dra ftu
D1 LCP BREF wy nie sie 8-21 mld zł? Nie -
zbęd na jest wi zja mi xu pa li wo we go dla Pol -
ski 2030/2040/2050 okre śla ją ca udział pa liw

sta łych – wa run kiem za cho wa nia w nim wę gla jest za stą pie nie CCS
(skła do wa nie) przez CCU (uty li za cję), OZE, ener ge ty ki ją dro wej,
wy mia ny trans gra nicz ne.

Je rzy Trzesz czyń ski, pre zes Cen trum Ba daw czo -Roz wo jo we go
Pro No vum, stwier dził, iż po nad 30-let nie blo ki nie są zło mem, tyl -
ko dłu go ek splo ato wa ny mi. I po mo der ni za cji speł nią wy mo gi dy -
rek ty wy IED. Po nad 50% blo ków 200 MW ma przed so bą 15–20 lat
bez piecz nej eks plo ata cji, a blo ki 360 MW jesz cze wię cej. Po nie waż
w Pol sce każ dy mo der ni zu je blo ki wg wła sne go do świad cze nia,
więc z ini cja ty wy TGPE po wsta ły „Wy tycz ne prze dłu że nia cza su
eks plo ata cji urzą dzeń ciepl no -me cha nicz nych blo ków 200 MW”,
nad któ ry mi pra cu je UDT.

Pre zen ta cję „Wy twa rza nie ener gii elek trycz nej i cie pła – źró dła od -
na wial ne, stan ist nie ją cy, głów ne pro ble my” przy go to wa li Sta ni sław
Po rę ba (Ernst & Young), Ro bert Gu zik (GDF Su ez), Woj ciech Cet -
nar ski, pre zes za rzą du PSEW i Jan Bo cian, pre zes PO LBIO.

Jan Bo cian py tał ja ką bio ma sę w Pol sce pro mu je my i czy bio ma -
sa im por to wa na, któ ra na Ukra inie jest od pa dem, też pod le ga wspar -
ciu? Je go zda niem za ła ma nie ryn ku zie lo nych cer ty fi ka tów spra wi -
ło, że bio ma sa ge ne ru je sta łą stra tę dla firm ener ge tycz nych. Nie -
zbęd na jest sta bi li za cja roz wią zań for mal no -praw nych, bo pro du -
cen ci bio ma sy stra ci li za ufa nie do sek to ra ener ge tycz ne go – ogra ni -
cze nie współ spa la nia o 40% spo wo do wa ło li kwi da cje 22 firm pro -
du ku ją cych bio ma sę.

Woj ciech Cet nar ski po in for mo wał, że od 2005 r. w ener ge ty kę
wia tro wą za in we sto wa no 19 mld zł. Do koń ca br. moc za in sta lo wa -
na w elek trow niach wia tro wych wy nie sie ok. 3,3 GW, a w 2014 r.
– zwięk szy się o 300–400 MW. W 2030 r. ener ge ty ka wia tro wa po -
win na osią gnąć moc 12-15 GW: 8-10 GW na lą dzie i 6 GW na Bał -
ty ku. Choć do 2020 r. nie po wsta nie żad na far ma of fsho re’owa, to są
już dwie umo wy przy łą cze nio we. Naj więk szą ba rie rą tech nicz ną
w roz wo ju ener ge ty ki wia tro wej, któ ra osią gnie „grid pa ri ty” z no -
wy mi in sta la cja mi na wę giel ka mien ny, jest stan sie ci prze sy ło wych. 

Adam Olek sy (PSE SA) za ko mu ni ko wał, iż 21 czerw ca, o godz.
13:15, zo stał po bi ty re kord ob cią że nia: 21 601 MW – po przed ni,
osią gnię ty 6 lip ca 2012 r., wy no sił 21 175 MW. O przy łą cze nie
do sie ci prze sy ło wej wnio sku ją no we mo ce wy twór cze o mo c
25 077 MW. Za war to umo wy do ty czą ce 19 095 MW, a wa run ki

przy łą cze nia wy da no dla 5982 MW. Re ali -
za cja pla no wa nych po łą czeń trans gra nicz -
nych i roz wo ju sie ci prze sy ło wej do 2025 r.
bę dzie kosz to wać ok. 23 mld zł (ce ny sta łe
2011 r.).

Ka ta rzy na Za lew ska -Woj tuś (współ au -
to rzy pre zen ta cji: pre zes PTPi REE Ro bert
Stel masz czyk i An drzej Paz da) zwró ci ła
uwa gę, że 95% z ok. 808 tys. km elek tro -
ener ge tycz nych li nii dys try bu cyj nych ma
nie ure gu lo wa ny stan praw ny w za kre sie po -
sa do wie nia na nie ru cho mo ści. 

An drzej Pa try cy, pre zes Za rzą du, dy rek -
tor Ener go pro jekt War sza wa SA, przed sta -
wił głów ne pro ble my ener ge ty ki w Pol sce
i szan se roz wo jo we, m.in. sta bil ny ry nek od -
bior cy, moż li wość sto so wa nia naj lep szych
świa to wych tech no lo gii, pro fe sjo nal na ka -
dra pra cow ni ków, roz wi nię te sys te my cie -
płow ni cze da ją ce moż li wość zwięk sze nia
ko ge ne ra cji i wła sne za so by pa li wa pier wot -
ne go. 
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30 wrze śnia br. mi nął ter min zgła sza nia uwag do pierw sze go
Dra ftu BREF LCP. Łącz nie zgło szo no po nad 8000 uwag, w tym Pol -
ska ok. 200. Je go zda niem na de sła ny pro jekt nie na da je się do wdro -
że nia i ko niecz ne są dal sze pra ce nad je go no we li za cją.

To masz Dą brow ski, dy rek tor De par ta men tu Ener ge ty ki Mi ni -
ster stwa Go spo dar ki, usto sun ko wu jąc się do wcze śniej szych wy stą -
pień stwier dził, iż więk szość przed sta wio nych pro ble mów wy ni ka
ze zde for mo wa ne go sys te mu. Ab sur dem jest, by naj tań sze źró dła
by ły eli mi no wa ne z ryn ku. To tak, jak by sta rusz ko wi wło żyć do ple -
ca ka ce gły i ka zać mu biec. W usta wie o OZE, w któ rej trze ba roz -
róż nić sys tem au kcyj ny od sa mej usta wy, ko ge ne ra cja nie jest
uwzględ nio na, ale jest w re dak cji no wej po li ty ki ener ge tycz nej.

*   *   *
Se sję II „Klu czo we ele men ty no wej po li ty ki i pro ces jej two rze -

nia” pro wa dził Sła wo mir Kry stek, Dy rek tor Biu ra TGPE, Dy rek tor
Ge ne ral ny Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska. 

Bo le sław Jan kow ski, głów ny eks pert fir my Ba da nia Sys te mo we
„Energ Sys”, za sła bo ści PEP 2030 uznał brak ce lów głów nych okre -
śla ją cych ocze ki wa ne efek ty ca łej po li ty ki ener ge tycz nej lub de fi -
nio wa nie ich je dy nie w ra mach pod sta wo wych kie run ków po li ty ki,
w do dat ku nie wła ści wie sfor mu ło wa nych. Uwa ża, że Pol ska po win -
na za cho wać sa mo wy star czal ność w za kre sie pro duk cji ener gii
elek trycz nej, a w two rze niu no wej po li ty ki ener ge tycz nej pro po nu -
je wy ko rzy sta nie zmo dy fi ko wa nej me to dy Nor to na -Ka pla na, za -
pew nia ją cej kom plet ność i spój ność ce lów stra te gicz nych, m.in.
ogra ni cza nie kosz tów ener gii dla go spo darstw do mo wych, bez pie -
czeń stwo do staw i kon ku ren cyj ne ce ny dla prze my słu.

Zda niem Łu ka sza Gre li, człon ka Za rzą du, dy rek to ra ds. Tech -
nicz nych Ener go pro jekt Ka to wi ce SA, do 2030 r. na stą pi przy rost
mo cy w ener ge ty ce pa ro wo -ga zo wej. I wte dy nas cze ka al bo dra -
stycz ny wzrost cen ener gii ciepl nej, al bo wspar cie dla ko ge ne ra cji.

Sta ni sław Po rę ba (współ au to rzy: Mi ro sław Du da i Bo le sław Jan -
kow ski) pod kre ślił, że jed nym z prio ry te tów po win no być za cho wa -
nie bez pie czeń stwa do staw ener gii elek trycz nej. Istot ne są też uwa -
run ko wa nia pa lio we – waż nym źró dłem po wi nien być wę giel bru -
nat ny. Ko niecz ne są też dzia ła nia dla po pra wy kon ku ren cyj no ści do -
staw wę gla ka mien ne go z pol skich ko palń. 

Pro gram roz wo ju pol skiej ener ge ty ki ją dro wej po wi nien być re -
ali zo wa ny w za kre sie pro wa dze nia prac przy go to waw czych do bu -
do wy jed no stek o mo cy 3-6 GW. Źró dła od na wial ne po win ny być
roz wi ja ne w spo sób ra cjo nal ny, a sys tem wspar cia ich roz wo ju po -
wi nien ogra ni czać ry zy ko in we sto rów oraz ra cjo na li zo wać tem -
po roz wo ju nie ste ro wal nych OZE. 

Zyg munt Par czew ski, głów ny eks pert Energ Sys, uwa ża, że po li -
ty ka ener ge tycz na mu si de fi nio wać ce le stra te gicz ne z uwzględ nie -
niem per spek ty wy spo łecz nej „ma py ce lów”, któ re nie po win ny być
za stę po wa ne „prio ry te ta mi”. Każ dy me cha nizm wspar cia „nie ryn -
ko we go” po wi nien pod le gać we ry fi ka cji spój no ści i kom plet no ści
roz wią za nia, jak rów nież pro ce du rze „cer ty fi ka cji” ja ko ści i oce nie
ry zy ka dla pod mio tów ryn ko wych przed je go wdro że niem. 

B. Jan kow ski stwier dził, iż, głów ne fa zy two rze nia pro jek tu PEP
win ny obej mo wać: sfor mu ło wa nie pod sta wo wych za sad (aspi ra cje,
pryn cy pia, war to ści), pro jekt stra te gii (w tym ma pa ce lów), ope ra -
cjo na li za cję stra te gii, m.in. sfor mu ło wa nie ze sta wu ce lów mie rzal -
nych (w per spek ty wie spo łecz nej i ryn ko wej) i przy go to wa nie
do wdro że nia. 

Stra te gia ener ge tycz na po win na być sta bil na w za kre sie ce lów
głów nych (efek tów dla spo łe czeń stwa), pod czas gdy pod rzęd ne,
okre śla ją ce spo sób re ali za cji ce lów głów nych, po win ny być w spo -
sób ela stycz ny do sto so wy wa ne do ak tu al nych wa run ków.

*   *   *
Kon fe ren cję za koń czy li S. To kar ski i S. Kry stek, któ ry za po wie -

dział opra co wa nie, na pod sta wie na de sła nych przez pre le gen tów
skró tów re fe ra tów, 2–3-stro ni co we re su me: głos ener ge ty ków na te -
mat po li ty ki ener ge tycz nej.

JR
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AK TU ALI ZA CJA
PO LI TY KI KLI MA TYCZ NEJ

I ENER GE TYCZ NEJ UE
W ma ju te go ro ku Ko mi sja Eu ro pej ska przed sta wi ła do pu blicz -

nej oce ny pro jek ty roz wią zań do ty czą cych po li ty ki kli ma tycz nej
i ener ge tycz nej. Kon sul ta cje za koń czy ły się z po cząt kiem lip ca,
a ich wy ni ki zo sta ły prze ka za ne in te re sa riu szom. W pro ce sie kon -
sul ta cyj nym udział wzię ło je dy nie 14 państw UE, wśród nich zna -
la zła się Pol ska. 

Jak in for mu je Ko mi sja, po wszech ne jest po par cie dla roz wi ja nia
wspól nych eu ro pej skich ram dla obu po li tyk. Po za kil ko ma wy jąt -
ka mi, kra je człon kow skie oraz stro ny za in te re so wa ne, ocze ku ją że
UE wpro wa dzi re gu la cje, aby ogra ni czać po czu cie nie pew no ści
wśród in we sto rów, rzą dów i oby wa te li. Zróż ni co wa ne oce ny na -
pły nę ły w od nie sie niu do uży tecz no ści ce lów zwią za nych z od na -
wial ny mi źró dła mi ener gii oraz oszczę dza niem ener gii. Część
państw do ma ga ła się zna czą cej re duk cji ce lów zwią za nych z emi -
sją CO2.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Eu ro pej skiej José Ma nu el Bar ro so
w wy stą pie niu przed Par la men tem Eu ro pej skim, 11 wrze śnia, za -
po wie dział, że do koń ca te go ro ku Ko mi sja przed sta wi kon kret ne
pro po zy cje ra mo wej stra te gii w za kre sie kli ma tu i ener gii do ro -
ku 2030. Jed no cze śnie kon ty nu owa ne bę dą dzia ła nia na rzecz wy -
pra co wa nia glo bal ne go, wią żą ce go for mal nie po ro zu mie nia kli -
ma tycz ne go do ro ku 2015. Eu ro pa sa ma nie po ra dzi so bie z wal ką
prze ciw zmia nom kli ma tycz nym. Po trzeb ne jest szer sze za an ga żo -
wa nie. Prze wod ni czą cy wska zał też, że da lej pro wa dzo ne bę dą ba -
da nia nad wpły wem cen ener gii na kon ku ren cyj ność oraz spój ność
spo łecz ną.

EU RE LEC TRIC Da ily News – 24.09.2013

ZIN TE GRO WA NY PRO GRAM
DZIA ŁAŃ NA RZECZ IN NO WA CJI

W ENER GE TY CE
17 wrze śnia, Ko mi sja Eu ro pej ska zor ga ni zo wa ła spo tka nie

otwie ra ją ce pra ce nad zin te gro wa nym pro gra mem dzia łań, ma ją -
cym wspie rać in no wa cyj ność w ener ge ty ce. Zmia ny w stra te gii in -
no wa cyj no ści za po wie dzia ne zo sta ły już wcze śniej w tym ro ku,
w ko mu ni ka cie w spra wie tech no lo gii i in no wa cji ener ge tycz nych.
In ten cją Ko mi sji jest opra co wa nie wszech stron ne go do ku men tu,
któ ry obej mo wał by wie le za gad nień i łą czył je w spój ny spo sób.
Pro gram ma za wie rać zak tu ali zo wa ne pla ny dzia łań do ty czą ce
stra te gicz nych tech no lo gii ener ge tycz nych. Po nad to do ku ment bę -
dzie uwzględ niał ca ły  łań cuch ba dań i in no wa cji, po cząw szy
od ba dań pod sta wo wych, po przez pro jek ty de mon stra cyj ne, aż
do wpro wa dze nia na ry nek. Wska za ne ma ją zo stać ro le i za da nia
po szcze gól nych in te re sa riu szy – włą cza jąc w to part ne rów pu -
blicz no -praw nych, ośrod ki na uko we, prze mysł, in we sto rów i or ga -
ni za cje fi nan su ją ce – tak, aby wspie rać efekt sy ner gii oraz współ -
dzia ła nie po mię dzy ni mi. 

Zin te gro wa ny Pro gram bę dzie wy zna czał prio ry te ty dla roz wo -
ju  ro zwią zań in no wa cyj nych, któ ry to roz wój ma być do sto so wa -
ny do po trzeb eu ro pej skich sys te mów ener ge tycz nych do ro -
ku 2030 i w dal szej per spek ty wie. Ce lem jest wy peł nie nie lu ki po -
mię dzy ba da nia mi a ryn kiem po przez za sto so wa nie po dej ścia, któ -
re wy kra cza po za po szcze gól ne tech no lo gie. 

W oce nie Ko mi sji, stra te gia łą czą ca róż ne sek to ry go spo dar -
ki w ska li ca łej Eu ro py – ta kie jak ener ge ty kę, trans port i rol nic -

two – jest bar dzo po trzeb na, a jej im ple men ta cja po win na opie -
rać się na part ner stwie wy zna cza ją cym nie zbęd ny za kres współ -
pra cy.

EU RE LEC TRIC Da ily News – 25.09.2013 

PIERW SZA LI STA PRIO RY TE TO WYCH
IN WE STY CJI

IN FRA STRUK TU RAL NYCH
Kon ty nu ując wdro że nie ener ge tycz ne go pa kie tu in fra struk tu ral -

ne go, Ko mi sja Eu ro pej ska opu bli ko wa ła li stę pro jek tów, któ re mo -
gą być przed mio tem wspól ne go za in te re so wa nia (ang. Pro jects of
Com mo nIn te rest) oraz ko mu ni kat w spra wie dłu go ter mi no wej wi -
zji dla in fra struk tu ry w Eu ro pie i po za nią.

Pro jek ty do ty czą dwu na stu trans eu ro pej skich prio ry te to wych
ko ry ta rzy tech no lo gicz nych oraz ob sza rów zi den ty fi ko wa nych ja -
ko nie zbęd ne do re ali za cji przez UE jej krót ko - i dłu go ter mi no -
wych ce lów, w od nie sie niu do ener gii i kli ma tu. Są to kon kret ne
przed się wzię cia o cha rak te rze mię dzy sys te mo wym.

W za kre sie ener gii elek trycz nej, uwzględ nio ne ko ry ta rze i ob -
sza ry obej mu ją: po łą cze nie pół noc -po łu dnie w Środ ko wo -
-Wschod niej i Po łu dnio wo -Wschod niej Eu ro pie, po łą cze nie pół -
noc -po łu dnie w Eu ro pie Za chod niej, sieć elek tro ener ge tycz ną
na mo rzach pół noc nych, plan po łą cze nia bał tyc kie go ryn ku ener -
gii oraz in te li gent ne sie ci. Przed się wzię cia zwią za ne z ro pą i ga -
zem to: po łą cze nia dla do staw ro py w Eu ro pie Środ ko wo -
-Wschod niej, Po łu dnio wy Ko ry tarz Ga zo wy, ga zo we po łą cze nie
pół noc -po łu dnie w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej i Po łu dnio wo -
-Wschod niej, ga zo we po łą cze nie pół noc -po łu dnie w Eu ro pie Za -
chod niej oraz plan po łą cze nia bał tyc kie go ryn ku ener gii w od nie -
sie niu do ga zu. 

Ce lem to wa rzy szą ce go ze sta wie niu  in we sty cji ko mu ni ka tu by -
ło pod kre śle nie, że za rzą dza nie wy zwa nia mi wy ni ka ją cy mi z ro -
sną cej ilo ści zmien nej ge ne ra cji i jed no cze sne za pew nie nie bez -
pie czeń stwa do staw jest du żo bar dziej eko no micz ne, gdy dzia ła -
nia re ali zo wa ne są na po zio mie eu ro pej skim, po przez zin te gro -
wa ne ryn ki. Wy ma ga ne na kła dy in we sty cyj ne na sie ci ener ge -
tycz ne w Eu ro pie do 2020 ro ku sza co wa ne są na 200 mld EUR.
Z dru giej stro ny, dzię ki tym in we sty cjom, do ro ku 2030 moż -
na bę dzie za osz czę dzić rocz nie od 40 do 70 mld EUR z ty tu łu
unik nię tych kosz tów wy twa rza nia i bar dziej kon ku ren cyj nych
cen ga zu.

EU RE LEC TRIC Da ily News – 15.10.2013 

WARSZ TA TY NA TE MAT PO PY TO WEJ
STRO NY RYN KU ENER GII

W po ło wie paź dzier ni ka od by ły się warsz ta ty po świę co ne moż -
li wo ściom biz ne so wym zwią za nym z od dzia ły wa niem na po pyt
na ener gię elek trycz ną (ang. de man dre spon se, DR). Im pre za zor -
ga ni zo wa na zo sta ła przez Dy rek cję Ge ne ral ną ds. Ener gii oraz
Wspól ne Cen trum Ba daw cze (JRC), gro ma dząc au dy to rium zło żo -
ne mię dzy in ny mi z przed sta wi cie li kla sy po li tycz nej, re gu la to rów
i prze my słu. 

Ko mi sja Eu ro pej ska pod kre śla ła ko rzy ści ja kie DR da je ryn kom
ener gii, ta kie jak moż li wość bar dziej efek tyw ne go koń co we go wy -
ko rzy sta nia ener gii elek trycz nej, uni ka nie nad mia ro wych in we sty -
cji w in fra struk tu rę – za rów no w elek trow nie jak i sie ci, szan se roz -
wo ju no wych mo de li biz ne so wych dla bar dziej wy ma ga ją cych od -
bior ców. Ko mi sja wska zy wa ła, że obec na le gi sla cja jest wy star -

Energetyka na świecie
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cza ją ca, aby ra dzić so bie z pew ny mi nie do sko na ło ścia mi sys te mu,
któ re utrud nia ją roz wój DR.

Re pre zen tan ci przed się biorstw ener ge tycz nych i or ga ni za cji
współ fi nan su ją cych przed sta wi li swo je do świad cze nia z wdro że -
nia pro gra mów DR we Fran cji, Niem czech oraz Bel gii. Przed się -
wzię cia te by ły do sie bie po dob ne pod tym wzglę dem, że ko rzy sta -
ły z fi nan so wa nia ka pi ta ła mi wy so kie go ry zy ka oraz sku pia ły się
na pro gra mach bodź co wych dla prze my słu i pod mio tów ko mer cyj -
nych, z wy ko rzy sta niem bez po śred nich płat no ści dla od bior ców.
Pod czas gdy trzy na czte ry pre zen to wa ne przed się wzię cia kon ku -
ro wa ły z ofer tą spół ek dys try bu cyj nych, w jed nym przy pad ku fi -
nal nie zde cy do wa no się na bli ską współ pra cę. Kon klu du jąc, wska -
za no, że z uwa gi na du żo więk sze skom pli ko wa nie ryn ku de ta licz -
ne go, nie by ło moż li wo ści biz ne so wych ofe ro wa nia po dob nych
usług go spo dar stwom do mo wym.

EU RE LEC TRIC Da ily News – 17.10.2013 

OB RA DY EU RO PEJ SKICH
RE GU LA TO RÓW RYN KÓW GA ZU

W dniach 15 i 16 paź dzier ni ka w Ma dry cie miało miej sce 24.
Fo rum Re gu la to rów Ga zu. Uczest ni cy spo tka nia pod kre śla li klu -
czo wą ro lę ga zu w przy szłym port fo lio ener ge tycz nym UE. Wska -
zy wa li tak że na po trze bę do ko na nia oce ny wpły wu roz wo ju ryn ku
ener gii elek trycz nej na ryn ki ga zo we, nie tyl ko w kon tek ście or ga -
ni za cji, ale tak że kształ to wa nia in fra struk tu ry. O ile po twier dzo no
zgod nie, że pra ce nad in struk cja mi sie cio wy mi for mal nie po stę pu -
ją, Ko mi sja Eu ro pej ska zwró ci ła się do państw człon kow skich i re -
gu la to rów o prak tycz ne wdro że nia no wych za sad i lep szą współ -
pra cę. 

Przed sta wi cie le Ko mi sji ak cen to wa li dużą ro lę ga zu w ogra ni -
cza niu emi sji CO2 z sys te mów ener ge tycz nych w UE. Przy zna no,
że obec ny po ziom cen ga zu w UE osła bia kon ku ren cyj ność sek to -
ra, stąd za chę ty Ko mi sji do we ry fi ka cji przy ję tych stra te gii i się ga -
nia po in no wa cje.

Dys ku to wa no po nad to na te mat wpły wu od na wial nych źró deł
ener gii na ry nek ga zu oraz ma ga zy no wa nie ga zu, w od nie sie niu
do któ re go prze wa ża ły gło sy za utrzy ma niem me cha ni zmów kon -
ku ren cyj nych.

Dru gi dzień Fo rum po świę co ny zo stał na omó wie nie po stę pów
we wdra ża niu trze cie go pa kie tu le gi sla cyj ne go. Z uwa gi na opóź -
nie nia państw człon kow skich w im ple men ta cji prze pi sów unij -
nych, na wet w za kre sie do ty czą cym jesz cze dru gie go pa kie tu, Ko -
mi sja za po wie dzia ła, że w przy szłym ro ku bę dzie kon cen tro wa ła
swe dzia ła nia nie ty le na no wych pro po zy cjach, co na eg ze kwo wa -
niu ist nie ją cych re gu la cji.

EU RE LEC TRIC Da ily News – 22.10.2013 

KON TRO WER SJE DO TY CZĄ CE
DO FI NAN SO WA NIA

ENER GII ELEK TRYCZ NEJ
Ma jąc na uwa dze nie po ro zu mie nia i nie do mó wie nia zwią za ne

z fi nan so wa niem w sek to rze ener ge ty ki, Ko mi sja Eu ro pej ska opu -
bli ko wa ła ko mu ni kat „Bu do wa we wnętrz ne go ryn ku ener gii i jak
naj lep sze wy ko rzy sta nie dzia łań in ter wen cyj nych”. W do ku men -
cie za po wie dzia no prze pro wa dze nie  kom plek so wych stu diów
na te mat sub sy dio wa nia ener gii elek trycz nej, w ca łym cy klu jej
ży cia.

Dy rek cja Ge ne ral na ds. Ener gii wska zu je, że pań stwa człon kow -
skie wspie ra ją wy twa rza nie ener gii z su row ców ko pal nych, od na -
wial ne źró dła ener gii, jak i ener ge ty kę nu kle ar ną. Trud no jest jed -
nak osza co wać moż li we do po rów na nia kosz ty sto so wa nia po -
szcze gól nych tech no lo gii oraz po trzeb ny po ziom pu blicz nych do -
ta cji. Me to dy ki oce ny opra co wa ne przez OECD i Mię dzy na ro do -
wą Agen cję Ener gii do po trzeb sub sy dio wa nia wy ko rzy sta nia pa -

liw ko pal nych i od na wial nych źró deł ener gii, w oce nie Ko mi sji,
nie przy sta ją do  uwa run ko wań w UE. 

Ko mi sarz ds. Ener gii za po wie dział tak że, iż w stycz niu 2014
opu bli ko wa ne zo sta ną wy ni ki ana li zy cen ener gii elek trycz nej i ga -
zu, któ ra ma umoż li wić po rów na nie kon ku ren cyj no ści prze my słu
UE na tle glo bal nym.

EU RE LEC TRIC Da ily News – 06.11.2013 

PRA CE NAD ZMIA NĄ ZA SAD
OCE NY OD DZIA ŁY WA NIA

ŚRO DO WI SKO WE GO
Par la ment Eu ro pej ski prze gło so wał 9 paź dzier ni ka oko ło 80 po -

pra wek do pro jek tu zak tu ali zo wa nej Dy rek ty wy ws. oce ny wpły -
wu śro do wi sko we go. Par la ment od rzu cił wie le ze zmian, któ re
chcia ła wpro wa dzić Ko mi sja Śro do wi sko wa.

Spra woz daw ca par la men tar ny, Włosz ka An drea Za no ni, uzy -
ska ła zgo dę na prze pro wa dze nie uzgod nień w za kre sie pierw sze -
go czy ta nia z Ko mi sją Eu ro pej ską i Ra dą. Przy ję cie zmie nio nej
Dy rek ty wy prze wi dy wa ne jest na prze ło mie mar ca i kwiet nia
przyszłego ro ku.

Pro po zy cja Ko mi sji ma ją ca na ce lu uspraw nie nie za sad oce ny
śro do wi sko wej pier wot nie zo sta ła opu bli ko wa na w paź dzier ni -
ku 2012 ro ku. Istot ną zmia ną w sto sun ku do obo wią zu ją cych roz -
wią zań, by ło wpro wa dze nie wy ma ga nia jed no cze snej oce ny za -
rów no wzglę dem przed mio to wej Dy rek ty wy jak i in nych wy -
ma gań praw nych. Wśród przed sta wi cie li sek to ra ener ge ty ki ist -
nie je oba wa przed du żą licz bą do dat ko wych, zna czą cych wy ma -
gań, wy kra cza ją cych po za po cząt ko wy za kres pro ce du ry, któ re
mo gą czy nić in we sty cje w ni sko emi syj ne tech no lo gie bar dziej
trud ny mi. 
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NO WY RA PORT
WS. JA KO ŚCI PO WIE TRZA

Eu ro pej ska Agen cja Śro do wi sko wa (EEA) opu bli ko wa ła ko lej -
ne wy da nie ra por tu po świę co ne go ja ko ści po wietrz na w Eu ro pie.
We dług Agen cji, 90% miesz kań ców miast UE na ra żo nych jest
na szko dli wy wpływ za nie czysz czeń po wie trza w stop niu uzna wa -
nym za szko dli wy przez Świa to wą Or ga ni za cję Zdro wia (WHO).
Ko mi sja Eu ro pej ska po win na wkrót ce za pro po no wać roz wią za nia
przy czy nia ją ce się do po pra wy ja ko ści po wie trza w Eu ro pie.
Z dru giej stro ny, przed sta wi cie le prze my słu for mu łu ją oba wy do -
ty czą ce re stryk cyj no ści za ło żeń przy ję tych przez Dy rek cję Ge ne -
ral ną ds. Śro do wi ska na po trze by wy zna cze nia kra jo wych pu ła pów
emi sji w okre sie 2025–2030. 

Zgod nie z Ra por tem, mi mo spad ku po zio mu emi sji i re duk cji
stę że nia nie któ rych za nie czysz czeń po wie trza w ostat nich de ka -
dach, py ły i ozon przy po wierzch ni zie mi wciąż po zo sta ją źró -
dłem pro ble mów zdro wot nych, ta kich jak kło po ty z od dy cha -
niem, cho ro by ukła du krą że nia i szyb sza umie ral ność. Naj now -
sze wy ni ki ba dań na uko wych wska zu ją, iż zdro wie lu dzi mo że
do zna wać uszczerb ku przy niż szych stę że niach za nie czysz czeń
niż wcze śniej są dzo no. W la tach 2009–2011, 96% miesz kań ców
unij nych miast by ło na ra żo nych na od dzia ły wa nie py łu PM2.5
zaś 98% – na stycz ność z ozo nem w stę że niu prze kra cza ją cym
wy tycz ne WHO. 

Ja ko przy kład po zy tyw nych ten den cji, Ra port po da je, iż po ziom
emi sji dwu tlen ku siar ki z elek trow ni, in sta la cji prze my sło wych
i trans por tu zmniej szył się w ostat nim dzie się cio le ciu. Wy eli mi no -
wa nie ben zy ny oło wio wej zmniej szy ło stę że nie oło wiu. Emi sje
tlen ków azo tu oraz amo nia ku spa dły od po wied nio o 27% i 7%
w sto sun ku do po zio mów z ro ku 2002, cho ciaż nie tak bar dzo jak
prze wi dy wa no. 
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Mi ni ster stwo Go spo dar ki za ak cep to wa ło prze dłu że nie do 31 grud nia
2013 r. przez Na ro do wy Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej (NFO ŚiGW) na bo ru wnio sków w ra mach dzia ła nia 9.3 kon -
kur su nr 2/PO IiŚ/9.3/2013 „Ter mo mo der ni za cja obiek tów uży tecz -

no ści pu blicz nej – Pla ny go spo dar ki ni sko emi syj nej (PGN)”. 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 9.3 do -
stęp na bę dzie na te re nie ca łe go kra ju. Nie ste ty, 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 jst.

Na po cząt ku paź dzier ni ka NFO ŚiGW po in for mo wał, że wstrzy mał na bór
wnio sków w III kon kur sie w ra mach pro gra mu prio ry te to we go „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 umoż li wie nia przy łą -
cze nia źró deł wy twór czych ener ge ty ki wia tro wej (OZE)”. Po wód: ry zy ko bra -
ku pod sta wy praw nej do udzie la nia po mo cy oraz istot ne ogra ni cze nie wpły -
wów z opła ty za stęp czej.

Na co więc moż na jesz cze li czyć? Na wca le nie tak ma ło zło tych, któ re bę -
dą do „wzię cia” w ra mach pro gra mów prio ry te to wych NFO ŚiGW.

KAW KA
W 2014 r. NFO ŚiGW ogło si dru gi na bór wnio sków o do fi nan so wa nie

przed się wzięć re ali zo wa nych w ra mach pro gra mu prio ry te to we go „Li kwi da -
cja ni skiej emi sji wspie ra ją ca wzrost efek tyw no ści ener ge tycz nej i roz wój roz -
pro szo nych od na wial nych źró deł ener gii. Część 1) Pro gram pi lo ta żo wy KAW -
KA”, któ ry bę dzie skie ro wa ny do Wo je wódz kich Fun du szy Ochro ny Śro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej.

Ce lem wdra ża ne go do 2018 r. pro gra mu, w któ rym pla no wa ne zo bo wią za -
nia dla bez zwrot nych form do fi nan so wa nia pro gra mu wy no szą 400 mln zł, jest
zmniej sze nie na ra że nia lud no ści na od dzia ły wa nie za nie czysz czeń po wie trza
w stre fach, w któ rych wy stę pu ją zna czą ce prze kro cze nia do pusz czal nych i do -
ce lo wych po zio mów stę żeń tych za nie czysz czeń, dla któ rych zo sta ły opra co -
wa ne pro gra my ochro ny po wie trza. Cel pro gra mu bę dzie osią ga ny po przez
zmniej sze nie emi sji za nie czysz czeń, w szcze gól no ści py łów PM 2,5, PM 10
oraz emi sji CO2. Pro gram wspie ra re ali za cję po sta no wień Dy rek ty wy Par la -
men tu Eu ro pej skie go i Ra dy 2008/50/WE z 21 ma ja 2008 r. w spra wie ja ko ści
po wie trza i czyst sze go po wie trza dla Eu ro py (CA FE).

Do fi nan so wa niem mo gą być ob ję te przed się wzię cia uję te w obo wią zu ją -
cych, na dzień ogło sze nia przez WFO ŚiGW kon kur su, pro gra mach ochro ny
po wie trza, w szcze gól no ści przed się wzię cia ma ją ce na ce lu ogra ni cza nie ni -
skiej emi sji zwią za ne z pod no sze niem efek tyw no ści ener ge tycz nej oraz wy ko -
rzy sta niem ukła dów wy so ko spraw nej ko ge ne ra cji i od na wial nych źró deł ener -
gii. To m. in.: 
• li kwi da cja lo kal nych źró deł cie pła i pod łą cze nie obiek tów do miej skiej sie ci

cie płow ni czej lub ich za stą pie nie przez źró dło o wyż szej niż do tych czas
spraw no ści wy twa rza nia cie pła speł nia ją ce wy ma ga nia emi syj ne okre ślo ne
przez wła ści wy or gan. W przy pad ku li kwi da cji pa le nisk in dy wi du al nych za -
kres przed się wzię cia mo że m.in. obej mo wać wy ko na nie we wnętrz nej in sta -
la cji c.o. i c.w.u. lub in sta la cji ga zo wej; 

• roz bu do wa sie ci cie płow ni czej w ce lu pod łą cze nia ist nie ją cych obiek tów
(ogrze wa nych ze źró deł lo kal nych przy wy ko rzy sty wa niu pa li wa sta łe go)
do cen tral ne go źró dła cie pła wraz z pod łą cze niem obiek tu do sie ci; 

• za sto so wa nie ko lek to rów sło necz nych ce lem ob ni że nia emi sji w lo kal nym
źró dle cie pła opa la nym pa li wem sta łym.
Do fi nan so wa nie jest w for mie do ta cji udzie la nej przez wo je wódz kie fun du -

sze ochro ny śro do wi ska i go spo dar ki wod nej ze środ ków udo stęp nio nych
przez NFO ŚiGW. Kwo ta do fi nan so wa nia wy no si do 90% kosz tów kwa li fi ko -
wa nych, w tym do 45% kosz tów kwa li fi ko wa nych przed się wzię cia ze środ -
ków udo stęp nio nych przez NFO ŚiGW w for mie do ta cji. Alo ka cja środ ków
w la tach 2013–2015, płat no ści na rzecz be ne fi cjen tów i od bior ców koń co wych
– do 31.12.2018 r.

War to przy po mnieć, że w pierw szym na bo rze, któ ry za koń czył się 21 sierp -
nia 2013 r., do NFO ŚiGW wpły nę ło 11 wnio sków o udo stęp nie nie środ ków

w for mie do ta cji na łącz ną kwo tę do fi nan so wa nia 125 168 124,00 zł, gdy na
do fi nan so wa nie prze zna czo no 200 mln zł. Wszyst kie zło żo ne wnio ski o udo -
stęp nie nie środ ków w for mie do ta cji zo sta ły oce nio ne po zy tyw nie. 

BO CIAN
W I kwar ta le 2014 r. zo sta nie ogło szo ny na bór do no we go pro gra mu

BO CIAN, wspie ra ją ce go roz pro szo ne, od na wial ne źró dła ener gii, a któ re go
ce lem jest ogra ni cze nie lub unik nię cie emi sji CO2 po przez zwięk sze nie pro -
duk cji ener gii z in sta la cji wy ko rzy stu ją cych od na wial ne źró dła ener gii.

Pro gram bę dzie wdra ża ny w la tach 2014–2022, alo ka cja środ ków – w la -
tach 2014–2018, a ich wy dat ko wa nie – do 2020 r. Za in te re so wa ni mo gą
ubie gać się o po życz ki (opro cen to wa nie w ska li ro ku wy no si WI BOR 3M
– 100 pkt. ba zo wych, nie mniej niż 2%), na któ re zo sta nie prze zna czo ne
420 mln zł ze środ ków NFO ŚiGW. 

In ten syw ność do fi nan so wa nia, czy li wy so kość udzie lo nej po życz ki (2–40
mln zł), za le ży od ro dza ju przed się wzię cia, np. in we stu ją cy w elek trow nie
wia tro we i źró dła cie pła opa la ne bio ma są mo że uzy skać do 30% kosz tów kwa -
li fi ko wa nych przed się wzię cia, a w sys te my fo to wol ta icz ne, bio ga zow nie ro zu -
mia ne ja ko obiek ty wy twa rza nia ener gii elek trycz nej lub cie pła z wy ko rzy sta -
niem bio ga zu rol ni cze go oraz in sta la cji wy twa rza nia bio ga zu rol ni cze go ce lem
wpro wa dze nia go do sie ci ga zo wej dys try bu cyj nej i bez po śred niej oraz w wy -
twa rza nie ener gii elek trycz nej w wy so ko spraw nej ko ge ne ra cji na bio ma sę
– do 75%. Okres fi nan so wa nia nie dłuż szy niż 15 lat li czo ne od da ty pierw szej
pla no wa nej wy pła ty tran szy po życz ki. 

Przy stę pu ją cy do bu do wy lub roz bu do wy in sta la cji OZE mu si też uwzględ -
nić ich mo ce i mak sy mal ny jed nost ko wy koszt in we sty cyj ny. I tak np. mak sy -
mal ną moc elek trow ni wia tro wej okre ślo no na 3 MWe, a mak sy mal ny jed nost -
ko wy koszt in we sty cyj ny na 6,3 mln zł/MW, sys te mów fo to wol ta icz nych –
0,2–1 MWp i 10,0 mln zł/MW, a mak sy mal ny jed nost ko wy koszt in we sty cyj -
ny bio ga zow ni ro zu mia nych ja ko obiek ty wy twa rza nia ener gii elek trycz nej
lub cie pła z wy ko rzy sta niem bio ga zu rol ni cze go 300 kW – 2 MW oraz in sta -
la cji wy twa rza nia bio ga zu rol ni cze go ce lem wpro wa dze nia go do sie ci ga zo -
wej dys try bu cyj nej i bez po śred niej – 16 mln zł/MW.

Szcze gó ły na stro nie: http://www.nfo sigw.gov.pl/srod ki -kra jo we/pro gra my -
-prio ry te to we/bo cian.

E -ku mu la tor
Ce lem no we go pro gra mu prio ry te to we go „Eko lo gicz ny Aku mu la tor dla

prze my słu” jest po pra wa efek tyw no ści ener ge tycz nej w prze my śle.
– W Pro gra mie In fra struk tu ra i Śro do wi sko był pro gram do ty czą cy oszczę -

dza nia za so bów w przed się bior stwie: su row ców pier wot nych, za go spo da ro wy -
wa nia od pa dów oraz re duk cji za nie czysz czeń do po wie trza przez du że obiek ty
ener ge tycz ne. Po nie waż mie li śmy bar dzo du żo do brze przy go to wa nych pro jek -
tów, a pie nią dze unij ne się skoń czy ły, po sta no wi li śmy uru cho mić no wy pro -
gram prio ry te to wy – wy ja śnia Bar ba ra Ko szu łap, za stęp ca Pre ze sa Za rzą du
NFO ŚiGW, ge ne zę utwo rze nia pro gra mu E -ku mu la tor. 

– I tak chce my do fi nan so wy wać w po sta ci do ta cji przy go to wa nie au dy tów
ener ge tycz nych, któ re przede wszyst kim ma ją słu żyć za osz czę dze niu ener gii
w pro ce sach tech no lo gicz nych oraz bu dyn kach i bu dow lach przed się biorstw,
rze czy wi ście re du ku ją cych emi sję CO2. Dru ga część, to in we sty cje zwią za ne
z wdra ża niem wa rian tu wy bra ne go przez au dy to ra ja ko naj bar dziej opty mal -
ne go z punk tu wi dze nia efek tów śro do wi sko wych, ale też i kosz to wych. Ten ele -
ment bę dzie fi nan so wa ny w po sta ci po życz ki ni sko opro cen to wa nej. Rów nież
w po sta ci po życz ki ni sko opro cen to wa nej, ale uma rzal nej, bę dzie my fi nan so -
wać za go spo da ro wa nie od pa dów w przed się bior stwie. Je śli wła ści ciel wpad -
nie na po mysł za go spo da ro wa nia od pa dów w ja kiś pro ce sach pro duk cyj nych,
to sfi nan su je my nie zbęd ne do te go in we sty cje. Po dob nie wes prze my oszczę -
dza nie za so bów, np. wpro wa dze nie w przed się bior stwie za mknię te go obie gu
wo dy, co zna czą co zre du ku je jej po bór.

E -ku mu la tor star tu je 1 stycz nia 2014 r. Na bór cią gły – bez kon kur su, czy li
za in te re so wa ni skła da ją wnio ski, któ re bę dą roz pa try wa ne w ko lej no ści ich
zgło szeń.

Je rzy Robert

WSPOMAGANIE PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH
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