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Po li ty ka ener ge tycz na Pol ski 2030, przy ję ta w ro ku 2009, za kła da po dwo je nie mo cy za in sta lo wa nych w jed nost kach ko -
ge ne ra cyj nych. Ten, bez wąt pie nia, słusz ny cel, prze kła da ją cy się fi nal nie na oszczęd no ści w wy dat kach na ener gię każ -
de go z nas, nie ste ty nie znaj du je od zwier cie dle nia w le gi sla cjach wy ko naw czych wdra ża ją cych Po li ty kę. Trud no bo wiem
na zwać wspar ciem roz wo ju ko ge ne ra cji no we li za cję usta wy Pra wo ener ge tycz ne prze dłu ża ją cą funk cjo no wa nie sys te mu
świa dectw po cho dze nia je dy nie do ro ku 2018. Mo że my ra czej po wie dzieć, że za sto so wa no „kro plów kę wzmac nia ją cą”,
ale nie wdro żo no roz wią za nia do ce lo we go.

Pew ne na dzie je na roz wój ko ge ne ra cji po kła da li śmy w rów no le gle przy go to wy wa nej Usta wie o OZE, ocze ki wa li śmy, że da
ona im puls roz wo jo wy przy naj mniej dla czę ści sek to ra ko ge ne ra cyj ne go, któ ry ja ko pa li wo wy ko rzy sty wał by bio ma sę.
Wszyst ko wska zu je na to, że tak się nie sta nie. Nie ste ty, Usta wa kon cen tru je się na wspar ciu je dy nie jed no stek wy twa rza -
ją cych ener gię elek trycz ną igno ru jąc fakt ist nie nia jed no stek ko ge ne ra cyj nych, któ re oprócz ener gii elek trycz nej wy twa rza -
ją rów no cze śnie dwu krot nie więk szy stru mień ener gii ciepl nej po zwa la ją cy na szyb sze i ta nie osią ga nie kra jo we go ce lu OZE. 

Jed nost ki ko ge ne ra cyj ne na bio ma sę, po mi mo iż ofe ru ją nie co droż szą ener gię elek trycz ną, w osta tecz nym roz ra chun -
ku spo wo du ją o po ło wę niż szy koszt osią ga nia kra jo we go ce lu OZE niż po zor nie tań sze jed nost ki pro du ku ją ce tyl ko i wy -
łącz nie ener gię elek trycz ną. Wy ni ka to z fak tu, iż rów no le gle z ge ne ra cją ener gii elek trycz nej w ko ge ne ra cji wy twa rza ne
jest tak zwa ne „zie lo ne” cie pło, za któ re od bior ca nie po nie sie do dat ko wych opłat (lub za pła ci nie wie le wię cej) w sto sun -
ku do ce ny pła co nej obec nie za cie pło po cho dzą ce z ko tłów wę glo wych. Su mu jąc do pła ty do ener gii elek trycz nej i re la -
tyw nie nie du że do pła ty do ener gii ciepl nej wy cho dzi na to, że ko ge ne ra cja bio ma so wa po zwa la nie mal że o po ło wę ob ni -
żyć wiel kość kosz tów re ali za cji ce lów kli ma tycz nych prze no szo nych na koń co we go od bior cę ener gii w po rów na niu z jed -
nost ka mi wy twa rza ją cy mi wy łącz nie ener gię elek trycz ną z OZE.

Nie ste ty, kry te rium naj niż szej ce ny ener gii elek trycz nej ofe ro wa nej w przy szłych au kcjach na ener gię z OZE wy eli mi nu -
je jed nost ki ko ge ne ra cyj ne de dy ko wa ne do spa la nia bio ma sy przez tań sze tech no lo gie, na przy kład lą do we far my wia tro -
we. Usta wa, kie ru jąc się kry te rium naj niż szej ce ny ener gii elek trycz nej, pa ra dok sal nie za prze cza nad rzęd nej za sa dzie, ja -
ką jest ob ni że nie kosz tu osią ga nia kra jo we go ce lu OZE prze no szo ne go na ogół spo łe czeń stwa. Pa trze nie na wy ci nek „łań -
cu cha war to ści” pro ce su ener ge tycz ne go za miast na je go ca łość po wo du je, iż to co na po zór wy glą da atrak cyj nie w koń -
co wym roz ra chun ku oka zu je się kosz tow niej sze od in nych roz wią zań.

War to też wspo mnieć, że do dat ko we ry go ry za pi sa ne w Usta wie, ta kie jak pra wo do wspar cia je dy nie 75% ener gii po -
cho dzą cej z jed no stek wę glo wych prze bu do wa nych na bio ma so we, prze nie sie nie 15-let nie go ry zy ka wzro stu ce ny bio ma -
sy na in we sto ra pod ry go rem dra koń skich kar, czy też ro sną cy udział bar dzo trud ne go pa li wa ja kim jest bio ma sa agro
w stru mie niu bio ma sy (co wy ni ka z za pi sów roz po rzą dze nia) spo wo du je, że nie wie le bio ma so wych pro jek tów ko ge ne ra -
cyj nych bę dzie opła cal nych biz ne so -
wo pod rzą da mi no wej Usta wy, a za pi -
sa na w OSR do Usta wy pro gno za pro -
duk cji ener gii elek trycz nej z bio ma sy
(Tab. 14) wy no szą ca 14,51 TWh, wy -
da je się być moc no za wy żo na (chy ba,
że do łask wró ci tech no lo gia współ -
spa la nia).

O tych pro ble mach war to dys ku to -
wać. Z te go wzglę du ko lej ną edy cję
dys ku sji re dak cyj nej na ła mach „Prze -
glą du Ener ge tycz ne go”, or ga ni zo wa nej
przez Izbę Go spo dar czą Ener ge ty ki
i Ochro ny Śro do wi ska, po świę ci li śmy
te ma to wi, pod ha słem „Roz wój sek to ra
elek tro cie płow ni na bio ma sę, w świe tle
za pi sów pro jek tu Usta wy o OZE”.

Rozwój sektora elektrociepłowni
na biomasę, w świetle zapisów

projektu Ustawy o OZE
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• Ja kie bę dzie miej sce dla ener ge ty ki wy ko -
rzy stu ją cej OZE w przy szłym mik sie ener ge -
tycz nym w ro ku 2020 i 2030? Czy ener ge ty ka
z OZE na dal bę dzie uwa ża na za zło ko niecz -
ne, czy mo że zo sta nie uzna na ja ko al ter na -
tyw ne źró dło ener gii i „ge ne ra tor” no wych
miejsc pra cy? Przy ję ty w kwiet niu 2014 r.
przez Ra dę Mi ni strów do ku ment „Stra te gia
Bez pie czeń stwo Ener ge ty ka i Śro do wi sko”
(BES) za kła da wręcz za ha mo wa nie roz wo ju
OZE po 2020 ro ku.

– J. Bo cian: – W Pol sce bra ku je ja snych ce -
lów mó wią cych co chce my osią gnąć dzię ki
wy ko rzy sta niu od na wial nych źró deł ener gii,
a tak że spój no ści mię dzy owy mi ce la mi. To
wi dać rów nież w przy ję tym przez rząd pro jek -
cie Usta wy o OZE. Mó wi on bo wiem o wspar -
ciu pro duk cji je dy nie ener gii elek trycz nej
z OZE, nie mó wi na to miast o wspar ciu pro -
duk cji cie pła i chło du, cze go wy ma ga Dy rek -
ty wa o OZE. W szer szym kon tek ście nie wi -
dzę rów nież w kra ju dys ku sji na te mat kształ -
tu mik su w ho ry zon cie cza so wym do 2020
i 2030 r. ener gii z OZE, ją dro wej, z wę gla i ga -
zo wej. Wresz cie, po mi ja się roz wa ża nia nad
tym jak roz wój po szcze gól nych sek to rów
ener ge ty ki mo że wpły nąć na po bu dze nie ca łej
na szej go spo dar ki. Z du żym nie po ko jem czy -
ta łem oce nę skut ków re gu la cji do pro jek tu
Usta wy o OZE. Bar dzo szcze gó ło wo de fi niu je
ona bo wiem kosz ty ad mi ni stra cyj ne no we go
sys te mu wspar cia. Nie po rów nu je na to miast
efek tów go spo dar czych roz wo ju po szcze gól -
nych tech no lo gii OZE i co dzię ki te mu roz wo -
jo wi chce my uzy skać w go spo dar ce – gdzie
i ja kie przy pły wy fi nan so we, na ile wzro śnie
na sze bez pie czeń stwo ener ge tycz ne itd. Ostat -
nie szcze gól nie waż ne ze wzglę du na to co
dzie je się obec nie w Ro sji i na Ukra inie. Nie
za po mi naj my bo wiem, że je śli cho dzi o peł ny
miks ener ge tycz ny (bi lans ener ge tycz ny kra -
ju), Pol ska jest uza leż nio na od do staw z Ro sji
w po nad 40% – w pa li wach płyn nych jest to
po nad 97%, w pa li wach ga zo wych 65–70%.
My ślę, że jest moż li we, w da ją cej się prze wi -
dzieć przy szło ści, osią gnię cie udzia łu OZE
w ca łym mik sie ener ge tycz nym na po zio mie
prze kra cza ją cym 15%. Nie do strze gam na to -
miast okre ślo ne go, ja sne go ce lu od no śnie
udzia łu OZE w mik sie ener ge tycz nym w 2030 r.
i ście żek doj ścia do nie go. Jest to trud ne

do okre śle nia, bo wiem trud ne jest rów nież
okre śle nie jak bę dzie się roz wi jał po pyt na
ener gię. W ana li zach na ten te mat nie do strze -
gam uwzględ nie nia wpły wu na po pyt emi gra -
cji z Pol ski oko ło 2 mln lu dzi naj bar dziej ak -
tyw nych za wo do wo. W prze wi dy wa niach po -
py tu na ener gię mar gi na li zu je się wpływ
zmian de mo gra ficz nych. W Pol sce stra ci li -
śmy 2 mln lu dzi, któ rzy po win ni ko rzy stać
w kra ju z ener gii, za ra biać pie nią dze i ge ne ro -
wać roz wój. Nie przy czy nia ją się tak że do roz -
wo ju po pu la cji. Sta rze ją ce się spo łe czeń stwo
ge ne ru je in ne za po trze bo wa nie na ener gię. Te -
go się nie ana li zu je. 

– M. Du da: – W przy go to wy wa nych przez
ARE pro gno zach za po trze bo wa nia na ener gię
by ły uwzględ nio ne pro gno zy de mo gra ficz ne.
Dla te go w pro gno zach wzrost za po trze bo wa -
nia na ener gię był bar dzo umiar ko wa ny. De -
mo gra fia jest za le d wie jed nym z wie lu czyn ni -
ków wpły wa ją cych na za po trze bo wa nie
na ener gię i wca le nie naj waż niej szym. De cy -
du ją cym jest roz wój go spo dar czy. A ten jest
nie zwy kle trud no pro gno zo wać, cze go do wo -

dem do tych cza so we, na ogół nie tra fio ne pro -
gno zy w tym wzglę dzie. 

Mik su pa li wo we go obej mu ją ce go wszyst kie
pa li wa nie da się na rzu cić. To by ło moż li we
w go spo dar ce cen tral nie pla no wa nej. Dziś de cy -
du je o tym ry nek, za wy jąt kiem ener gii „zie lo -
nej”, któ ra na ra zie jest droż sza od ener gii kon -
wen cjo nal nej. I ona w mik sie kre owa nym przez
wa run ki kon ku ren cji nie mie ści się. Dla te go po -
trzeb ne jest wspar cie, by zre ali zo wać za ło że nia
po li tycz ne w tym zakresie. Te za ło że nia są na
ogół słusz ne, wynikają z re ali za cji zrów no wa -
żo ne go roz wo ju. Jest tyl ko pro ble mem, ja kie
wy zna czy my so bie tem po roz wo ju ener ge ty ki
od na wial nej. Ono po win no być określone
w spe cja li stycz nych ana li zach uwzględ nia ją -
cych ist nie ją cy po ten cjał OZE oraz kosz ty ich
roz wo ju. Je że li się to ma, moż na so bie wy zna -
czać ce le. Nie ste ty, one są dla nas wy zna czo ne
przez UE. Zwa żyw szy te wszyst kie uwa run ko -
wa nia, waż nym jest nie tyl ko wy so kość wspar -
cia OZE, ale tak że me cha ni zmy realizacyjne.
Bo, jak wcze śniej po wie dzia łem, ry nek kon ku -
ren cyj ny te go nie za ła twi.

Ko mi sja Eu ro pej ska opu bli ko wa ła wy tycz -
ne do ty czą ce me cha ni zmów wspar cia dla
OZE. Mam po waż ne oba wy czy obec ny pro -
jekt Usta wy o OZE jest zgod ny z ty mi wy tycz -
ny mi. Z mo jej ana li zy wy ni ka, że da le ce nie
jest. I gdy pol ski rząd wy śle tę Usta wę do Ko -
mi sji Eu ro pej skiej z proś bą o po zy tyw ną opi -
nię, to mo że go spo tkać nie mi ła nie spo dzian ka. 
• Po ru sza na tu do tych czas te ma ty ka jest

nie zwy kle istot na, od da la nas jed nak nie co
od te ma tu na szej dys ku sji. Od po wiedz my so -
bie na in ne py ta nia: czy roz wój OZE to ka ra,
czy też obo wią zek, czy udział OZE w mik sie
ener ge tycz nym po wi nien być ta ki sam w ro -
ku 2030 jak w 2020, co znaj du je się w do ku -
men cie przy ję tym przez Ra dę Mi ni strów, jak
w związ ku z tym wy obra ża my so bie rok 2030
i speł nie nie am bi cji re duk cyj nych emi sji CO2?

– M. Du da: – Je stem prze ciw ni kiem wią za -
nia roz wo ju OZE z Po li ty ką Kli ma tycz ną. Dla
mnie ce lem roz wo ju OZE jest ogra ni cze nie
uza leż nie nia od or ga nicz nych pa liw ko pal -
nych, w ra mach zrów no wa żo ne go roz wo ju.
Na to miast Po li ty kę Kli ma tycz ną i ogra ni cze -
nie emi sji ga zów cie plar nia nych na le ży re ali -
zo wać in ny mi tech no lo gia mi, nie ko niecz nie
roz wo jem OZE. 

Jan Bocian
– Prezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego

Bioenergii

Do udzia łu w dys ku sji za pro si li śmy:
– Ja na Bo cia na – Pre ze sa Pol skie go To wa rzy stwa Go spo dar cze go Bio ener gii,
– Pio tra Czop ka – Star sze go Spe cja li stę w De par ta men cie Ener gii Od na wial nej Mi ni ster stwa Go spo dar ki,
– Dr Mi ro sła wa Du dę – ARE,
– Ry szar da Ga jew skie go – Pre ze sa Za rzą du Pol skiej Izby Bio ma sy,
– Prof. dr hab. inż. Ja nu sza Le wan dow skie go – Po li tech ni ka War szaw ska,
– Jac ka Pie ka cza – Dy rek to ra ds. Re gu la cji i Re la cji Ze wnętrz nych, EDF Pol ska Sp. z o.o.,
– Ja nu sza Pi li tow skie go – Dy rek to ra De par ta men tu Ener gii Od na wial nej w Mi ni ster stwie Go spo dar ki,
– Bo gu sła wa Re gul skie go – Wi ce pre ze sa Za rzą du Izby Go spo dar czej Cie płow nic two Pol skie.
Stro nę re dak cyj ną re pre zen to wa li: An drzej Rub czyń ski, Dy rek tor De par ta men tu Re gu la cji i Le gi sla cji PGNiG Ter mi -

ka S.A. – mo de ra tor dys ku sji oraz za stęp cy Dy rek to ra Ge ne ral ne go Izby: Ma rian Bo sow ski i Ry szard Po po wicz.
Ni żej pre zen tu je my au to ry zo wa ny za pis tej re dak cyj nej dys ku sji.

dokończenie ze str. 3
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• W Po li ty ce Kli ma tycz nej cho dzi w isto cie
nie o kli mat lecz o ochro nę za so bów pa liw
oraz bez pie czeń stwo ener ge tycz ne. 

– J. Le wan dow ski: – W Pol sce, w wy ko -
rzy sta niu OZE po peł nia się błąd po le ga ją cy
na tym, że spro wa dza się go je dy nie do pro -
duk cji ener gii elek trycz nej. A naj szyb szym
spo so bem po ka za nia, że w kra ju po ja wi ła się
ener gia od na wial na w pro duk cji ener gii elek -
trycz nej by ło to nie szczę sne do rzu ca nie bio -
ma sy do ko tłów wę glo wych. By ło to, z punk -
tu wi dze nia wspar cia, roz wią za niem ła twym,
bo wiem ła two w ska li kra ju by ło roz ło żyć te
do dat ko we kosz ty. Tym cza sem, głów ny na -
cisk w wy ko rzy sta niu OZE po win ni śmy po ło -
żyć na ob sza rze pro duk cji cie pła. Cie płow nic -
two po win no być pierw szym miej scem gdzie
bio ma sa po win na być lo ko wa na. I tu na le ża ło
roz wią zać pro blem wspar cia bo cie płow nia,
ma jąc wspar cie tyl ko do pro duk cji ener gii
elek trycz nej, nie jest w sta nie kon ku ro wać
z elek trow nią kon den sa cyj ną. Te go nie zro bio -
no i obec nie ry nek bio ma sy jest dla cie płow ni
nie do stęp ny. 

– J. Pie kacz: – Mam od mien ne zda nie
na te mat współspalania biomasy z węglem.
Wpro wa dze nie sys te mu, któ ry po zwa lał
w spo sób ren tow ny wy ko rzy sty wać bio ma sę
przez du że pod mio ty, umoż li wił roz wój ryn ku
te go no śni ka ener gii. Gwa ran to wa nie przez
du że pod mio ty energetyczne od bio ru znacz -
nych ilo ści te go su row ca przez wie le lat umoż -
li wi ło in nym z ko lei pod mio tom za in we sto wa -
nie znacz nych środ ków w roz wój pro duk cji
i po zy ski wa nia bio ma sy. To stwo rzy ło wa run -
ki do po wsta nia ryn ku bio ma sy w Pol sce, po -
czy na jąc od plan ta cji, przez pe le ciar nie, na za -
kła dach prze twa rza ją cych bio ma sę pod róż ny -
mi po sta cia mi – koń cząc. Bez elek trow ni, któ -
re ja ko pierw sze za czę ły wy ko rzy sty wać bio -
ma sę, te go wszyst kie go by nie by ło. Dziś sek -
tor bio ma sy za trud nia 30–60 tys. lu dzi i jest to
już du ża, no wo po wsta ła ga łąź prze my słu.
Ona te raz w znacz nie więk szym stop niu po -
win na słu żyć cie płow nic twu, któ re wy ko rzy -
stu je ener gię naj bar dziej efek tyw nie. Te go nie
uwzględ nio no w po przed niej Usta wie o OZE
i także w pro jek cie no wej Usta wy. Po nie waż
sprawność pro duk cji sa mej ener gii elek trycz -
nej jest w elek trow niach wyż sza niż w elek tro -
cie płow niach, więc w obec nych uwa run ko wa -
niach te pierw sze spa la ją bio ma sy wię cej niż
te dru gie. Że by to zmie nić, elek tro cie płow nie
po win ny mieć więk sze pre fe ren cje przy wy ko -
rzy sta niu bio ma sy, do te go trze ba dą żyć
w kon struk cji sys te mu wspar cia.

– B. Re gul ski: – My swe go cza su, pa trzy li -
śmy z wiel ką na dzie ją na wy ko rzy sta nie lo kal -
nych su row ców bio ma so wych w cie płow niach
o mo cy od kil ku set kW do kil ku MW – sło ma,
zręb ki z sa dów, la sów itp. Na sze na dzie je le gły
w gru zach w mo men cie, gdy bio ma sa tra fi ła
do ener ge ty ki za wo do wej i zmie ni ły się re alia
eko no micz ne. Przez to obec nie pro duk cja
na wę glu oka zu je się tań sza. Dla te go, nie da
się sprze dać dro gie go zie lo ne go cie pła bez

wspar cia po zy ska ne go po za cie płow nic twem.
Wy ni ka to też z usy tu owa nia cie płow nic twa
w ukła dach lo kal nych, gdzie obo wią zu je za sa -
da niż szej ce ny i gdzie kon su men ci cie pła nie
ma ją ocho ty pła cić za coś wię cej. W Pol sce,
dla wszyst kich ce lów, pro du ko wa ne jest oko -
ło 900 mln GJ cie pła, z cze go 550 mln GJ jest
zu ży wa ne w go spo dar stwach do mo wych.
Z tych ostat nich 250 mln GJ jest do star cza ne
z sys te mów cie płow ni czych, w któ rych nie
ma ją żad nych bodź ców by do pro duk cji wy ko -
rzy sty wać bio ma sę. W 2007 r. wy ko na łem sy -
mu la cję, z któ rej wy ni ka ło, że gdy by ta ko we

bodź ce ist nia ły, po nad 20% do star cza ne go cie -
pła mo gło by być pro du ko wa ne z bio ma sy. Za -
prze pasz cza my moż li wość roz wo ju prze my -
słu po zy ski wa nia bio ma sy w wy mia rze lo kal -
nym, któ rą da ło by się wy ko rzy stać do wy twa -
rza nia cie pła bo za pa trze ni je ste śmy w wy ko -
rzy sta nie jej w du żych in sta la cjach je dy nie
do pro duk cji ener gii elek trycz nej. W wy ko rzy -
sta niu ener gii od na wial nej w cie płow nic twie
nie wi dać żad ne go kon kret ne go ce lu ani po -
my słu, bra ku je ja kich kol wiek kon kret nych
wy tycz nych kie run ko wych.
• Nie ja ko na tu ral ny po pyt na bio ma sę

w wy mia rze lo kal nym miał miej sce wów czas
gdy by ło jej du żo, by ła od pa dem i na by wa no
ją w ce nie od pa du. Ten na tu ral ny po pyt i wy -
ko rzy sta nie usta bi li zo wa ły się na pew nym po -
zio mie. Je że li te raz chce my zro bić krok
do przo du, to bio ma sę dla po trzeb ener ge tycz -
nych trze ba za cząć pro du ko wać w spo sób
prze my sło wy. Nie ste ty, dzi siej sza ce na bio ma -
sy rol nej na ryn ku nie jest po chod ną kosz tów
pro duk cji lecz ce ną wy ni ka ją cą z rów no wa gi
po mię dzy tym co jest skłon na za pła cić du ża
ener ge ty ka a kosz tem od pa do wej bio ma sy
z im por tu. Oka zu je się, że ta ce na rów no wa gi
jest cią gle za ni ska by za pew nić ren tow ność
pro duk cji bio ma sy agro z kra jo wych plan ta -
cji ro ślin ener ge tycz nych czy też od pa dów
z pro duk cji rol nej. I tu ma my pro blem. Wy -
pły wa ją pie nią dze na im port bio ma sy za miast
po zo sta wać w kra ju i sty mu lo wać roz wój no -
we go sek to ra, ja kim mógł by być sek tor rol -
nic twa pra cu ją cy na po trze by ener ge ty ki.

– R. Ga jew ski: – Dzi siaj naj waż niej szym
czyn ni kiem pod no szą cym ce nę bio ma sy są
kosz ty trans por tu. Wo zi my głów nie wo dę, al -
bo po wie trze. Nie jed no krot nie by wa tak, że
koszt trans por tu par tii bio ma sy jest więk szy
niż prze wo żo na bio ma sa. Jest więc ona pa li -
wem na wskroś lo kal nym, de dy ko wa nym dla
źró deł od kil ku set kW do 50 MW. Bio ma sa nie
by ła by tak dro ga jak jest gdy by ją wy ko rzy sty -
wa no lo kal nie, re du ku jąc naj bar dziej kreu ją cy
jej ce nę czyn nik, ja kim jest trans port. 

– J. Bo cian: – W na szych roz wa ża niach
bra ku je nam uwzględ nie nia kosz tów no śni -
ków ener gii na świe cie oraz te go ja ki wpływ
koszt ich im por tu wpły wa na na szą go spo dar -
kę. W cią gu ostat nich dzie się ciu lat rocz ne
kosz ty im por tu pa liw w Pol sce wzro sły z 20
do 80 mld zł. A ro bi na nas wra że nie 4 mld zł.
z pie nię dzy po dat ni ków na roz wój zie lo nych
cer ty fi ka tów. Za sta na wia jąc się nad sub sty tu -
cją przez OZE róż nych pa liw ko pal nych, naj -
pierw po win ni śmy się za sta no wić ja kie bez -
pie czeń stwo ener ge tycz ne chce my zbu do wać,
któ re ele men ty w na szym mik sie ener ge tycz -
nym chce my zre du ko wać, a ja kie roz bu do wać.
Koszt ener gii w im por to wa nej ro pie wy no -
si 65–70 zł za GJ, w ga zie – 45 zł a GJ w bio -
ma sie kosz tu je 20–30 zł., w wę glu 11–13 zł.
Wi dać z tych po rów nań ja ki wpływ na go spo -
dar kę ma ją koszty po szcze gól nych źró deł
ener gii. Dla te go dzi wi mnie sub sy dio wa nie
ko ge ne ra cji ga zo wej, w któ rej już dro go pła ci -

Piotr Czopek
– Starszy Specjalista w Departamencie Energii

Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki

Dr Mirosław Duda
– ARE
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my za ro syj ski gaz sub sty tu ując w ten spo sób
pro duk cję ener gii z wę gla. Je że li prze ana li -
zu je my gdzie w cią gu ostat nich 15 lat kie ro -
wa no środ ki wspar cia, to oka że się, że środ ki
NFO ŚiGW i Wo je wódz kich Fun du szy Ochro -
ny Śro do wi ska w pierw szej ko lej no ści po słu -
ży ły za mia nie ko tłów wę glo wych na ga zo we
oraz na olej opa ło wy. A więc przy słu ży ły się
do wzro stu im por tu ro py i ga zu. To utrud nia ło
lo kal ne wy ko rzy sta nie bio ma sy. W tych
wszyst kich dzia ła niach bra ku je spój no ści.
W Pol sce nie wie le się tak że mó wi o bio pa li -
wach dru giej i trze ciej ge ne ra cji, a więc sub -
sty tu cji pa liw trans por to wych bio ma są. 

– J. Pi li tow ski: – W świe tle wy da rzeń, z ja -
ki mi ma my do czy nie nia na Wscho dzie Eu ro -
py mó wi się dziś znacz nie wy raź niej o bez pie -
czeń stwie ener ge tycz nym UE oraz o tym co
na zy wa ne jest Unią Ener ge tycz ną. Jest to
wska za ne. Ro dzi się na to miast py ta nie, na ile
te dzia ła nia mo gą być sku tecz ne w re ali za cji? 

Skła da ne dziś de kla ra cje po li tycz ne, w zde -
rze niu z rze czy wi sto ścią, po ka zu ją że każ de
z państw re ali zu je wła sną po li ty kę ener ge tycz -
ną i wła sne ce le spo łecz no -go spo dar cze. 21
mar ca br. roz po czę to na fo rum UE dys ku sję
w za kre sie OZE, emi sji ga zów cie plar nia nych
w per spek ty wie ro ku 2030 i do ce lo wo 2050.
Roz bież ność in te re sów po szcze gól nych
państw jest wi docz na go łym okiem, a Pol ska
jest po strze ga na w Bruk se li, ja ko kraj sil nie
kon te stu ją cy pro po zy cje do ty czą ce zbyt wy so -
kich ce lów re duk cyj nych. Ta dys ku sja bę dzie
trwa ła, z punk tu wi dze nia in te re sów go spo dar -
czych Pol ski, osią gnię cie po ro zu mie nia bę -
dzie nie zwy kle trud ne. 

Za po trze bo wa nie na ener gię jest przede
wszyst kim po chod ną roz wo ju go spo dar cze go
kra ju, ale de mo gra fia też nie jest bez zna cze -
nia. Nie mniej, za moż ność oby wa te li szyb ciej
lub wol niej bę dzie ro sła, a to ozna cza, iż
w przy szło ści wzra stać rów nież bę dzie za po -
trze bo wa nie na ener gię w go spo dar stwach do -
mo wych. Jed no cze śnie co raz wy raź niej do -
strze ga my pro ble ma my, z ja kim spo ty ka się
gór nic two: z jed nej stro ny – in te re sa mi pra cu -
ją cych w nim i na ich rzecz osób oraz ich ro -
dzin, z dru giej zaś – pra wa mi ryn ku i eko no -
mii. To bę dzie po wstrzy my wa ło ra dy kal ne
dzia ła nia w kie run ku re wo lu cyj nych zmian
dzi siej sze go mik su ener ge tycz ne go. 

Je śli cho dzi o gaz to na le ży za uwa żyć, iż je -
go zu ży cie bę dzie w dal szym cią gu ro sło, co
moż na pro gno zo wać cho ciaż by na pod sta wie
za war tych umów, w tym na do sta wy ga zu skro -
plo ne go. Za sa da jest ta ka: od bie raj al bo płać.
Te uwa run ko wa nia ma ją swo je kon se kwen cje. 

Rów nież udział ener gii od na wial nej bę dzie
rósł, do cze go przy czy niać się bę dzie m.in.
spa dek jed nost ko wych kosz tów wy twa rza nia
ener gii. Bę dzie się tak dzia ło nieza leż nie od
te go, co na te mat roz wo ju OZE w Pol sce za pi -
sze my w Po li ty ce ener ge tycz nej, Kra jo wym
Pla nie Dzia ła nia, czy w do ku men cie – Bez pie -
czeń stwo Ener ge tycz ne i Śro do wi sko. Ist nie ją
ana li zy na te mat te go, kie dy ener gia od na wial -

na sta nie się kon ku ren cyj na. Mó wi się, iż nie -
któ re jej ro dza je już są ryn ko we, a in ne sta ną
się kon ku ren cyj ne w per spek ty wie ro ku 2020-
30. W za kre sie udzia łu ener gii od na wial nej
bę dzie my kon se kwent nie re ali zo wać pod ję te
wcze śniej zo bo wią za nia. 

Bio pa li wa. To od ręb ny ob szar, o któ rym
rzad ko się dys ku tu je. Wi dać tu wy raź nie
sprzecz ne in te re sy po szcze gól nych państw
człon kow skich UE. Je ste śmy w trak cie dys ku -
sji na te mat zmia ny dy rek ty wy o OZE w czę ści
do ty czą cej wpły wu pro duk cji bio pa liw na emi -
sję ga zów cie plar nia nych. Ko mi sja Eu ro pej ska
da je wy raź ny sy gnał by ogra ni czyć wy ko rzy -

sta nie bio pa liw po cho dzą cych z su row ców rol -
ni czych na rzecz roz wo ju bio pa liw dru giej
i trze ciej ge ne ra cji opar tych o in ne su row ce
(nie żyw no ścio we). Dziś w Pol sce ma my pra -
wie 6% udzia łu bio kom po nen tów w pa li wach
cie kłych, po dwo je nie are ału upraw rze pa ku,
zwięk sze nie za trud nie nia w tym sek to rze się -
ga ją ce 100 tys. osób. Osią gnię cie po wyż sze go
by ło moż li we w wy ni ku wspar cia po le ga ją ce -
go na obo wiąz ku firm wy twa rza ją cych pa li wa
do do da wa niu bio kom po nen tów. Gdy by te go
przy mu su, z wy so ką ka rą, nie by ło, to w ka te -
go riach ryn ko wych, bio kom po nen tów do pa -
liw by nie do da wa no, bo są dwu krot nie droż sze
niż pa li wa kon wen cjo nal ne. Jest to przy czy nek
do osią gnię cia ce lu glo bal ne go, ja kim jest
zwięk sze nie wy ko rzy sta nia pa liw od na wial -
nych w trans por cie do po zio mu 10%. Dla cze go
Unia mó wi o bio pa li wach dru giej i trze ciej ge -
ne ra cji? Bo w nie któ rych pań stwach są już sto -
so wa ne tech no lo gie i po ten cjał, i trze ba to wy -
ko rzy stać. W Pol sce te go ty pu in fra struk tu ra
nie wy stę pu je, co wy ni ka głów nie z bra ku sto -
sow ne go im pul su by ten kie ru nek roz wi jać. 

W mo jej oce nie, naj istot niej sze zna cze nie,
w kon tek ście wspar cia dla wy twa rza nia ener gii
elek trycz nej z OZE bę dzie mieć ar ty kuł 39 za -
war ty w pro jek cie Usta wy o OZE, (po je go ak -
cep ta cji przez Ko mi sję Eu ro pej ską), gdyż zu -
peł nie zmie ni fi lo zo fię je go udzie la nia. Je go za -
pi sy zmu sza ją bo wiem po ten cjal nych in we sto -
rów do bar dzo po waż nej ana li zy na kła dów in -
we sty cyj nych, kosz tów ope ra cyj nych na eta pie
wy twa rza nia ener gii elek trycz nej, wresz cie,
osią ga nych form do ta cji. Dla nie któ rych bę dzie
to ba rie ra, dla wszyst kich re wo lu cja. Do tych -
czas nie za wsze ra cjo nal nie go spo da ro wa no
środ ka mi po cho dzą cy mi np. z do ta cji, co prze -
ja wia ło się nie kie dy bu do wa niem in sta la cji
z „naj wyż szej pół ki” (nie li cząc się z kosz ta mi)
za po mi na jąc, że jesz cze trze ba bę dzie je utrzy -
mać, a te kosz ty prze ra sta ją zy ski z dzia łal no ści.

Co do wy ko rzy sta nia bio ma sy i pro duk cji
cie pła z bio ma sy na le ży wy raź nie pod kre ślić,
iż nie chce my ro bić żad nej re wo lu cji. Z na sze -
go punk tu wi dze nia nie zmier nie istot ne jest
wy ga sza nie wspar cia dla współ spa la nia bio -
ma sy z wę glem. Pla no wa ne zmia ny ma ją cha -
rak ter ewo lu cyj ny po mi mo, iż wśród pod mio -
tów dzia ła ją cych na ryn ku OZE znaj dzie my
za rów no zwo len ni ków przy spie sze nia, jak
i spo wol nie nia te go pro ce su. Mo im zda niem,
na le ży ro bić to eta po wo, z po sza no wa niem
wy mo gów for mal no -praw nych, ale i lo gicz no -
-tech nicz nych. W za mian pro po nu je my wie le
al ter na tyw nych spo so bów wy ko rzy sta nia bio -
ma sy, co zna la zło od zwier cie dle nie w pro jek -
cie Usta wy o OZE. 

– J. Le wan dow ski: – W ma łych in sta la -
cjach cie płow ni czych, w ogra ni cza niu emi sji
za nie czysz czeń tra fi my na ba rie rę tech no lo -
gicz no -eko no micz ną. Je śli wy obra zi my so bie,
że do „ma łe go ko cioł ka” trze ba bę dzie do bu -
do wać in sta la cję oda zo to wa nia i od siar cza nia
spa lin, elek tro filtr – bo ta kie bę dą ogra ni cze -
nia – to bę dzie my mie li do czy nie nia z sy tu -

Ryszard Gajewski
– Prezes Zarządu Polskiej Izby Biomasy

Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
– Politechnika Warszawska
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acją ir ra cjo nal ną. Tam wę giel au to ma tycz nie
prze sta je ist nieć ja ko pa li wo. Tam trze ba po -
pa trzeć na cie pło z bio ma sy, ja ko al ter na ty wę
w ska li kra ju, a nie tyl ko w wy mia rze lo kal -
nym. To trze ba zro bić na po zio mie po li tycz -
nym. Bo gaz bu dzi wąt pli wo ści, nie da się też
te go za ła twić przy po mo cy słoń ca i wia tra ków. 
• W re la cji z tej dys ku sji pre zen tu je my

obok po rów na nie kosz tów pro duk cji ener gii
z elek trow ni: wia tro wej i elek tro cie płow ni
bio ma so wej. Ana li za po twier dza sło wa pro fe -
so ra Le wan dow skie go 

– J. Le wan dow ski: – Ten pro blem ma nie
tyl ko wy miar eko lo gicz ny, eko no micz ny,
tech no lo gicz ny, ale rów nież spo łecz ny. 

– M. Du da: – Szer mu je się po ję ciem kry te -
rium „osią ga nia ce lów”. Tym cza sem, ce le mo -
gą się zmie niać, bądź być źle sta no wio ne.

– J. Pi li tow ski: – To wy raź nie by ło wi dać
w przy pad ku Kra jo we go Pla nu Dzia ła nia przy -
ję te go 7 grud nia 2010 r. Od tam te go mo men tu
mi nę ło 3,5 ro ku, a więc z punk tu wi dze nia roz -
wo ju ryn ku OZE bar dzo du żo (bio rąc rów nież
pod uwa gę fakt, iż pra ce nad tym do ku men tem
roz po czę ły się po nad rok przed je go przy ję -
ciem). Opra co wa nie Po li ty ki ener ge tycz nej to
jesz cze bar dziej skom pli ko wa na kwe stia. Po -
mi mo szyb kiej dez ak tu ali za cji te go ty pu do ku -
men tów nie na le ży ich kry ty ko wać, po nie waż
nio są za so bą istot ny wa lor po znaw czy – punkt
od nie sie nia. Sy tu acja na ryn ku sze ro ko ro zu -
mia nej ener ge ty ki mu si być ana li zo wa na
na bie żą co, a wy zna czo nych w te go ty pu do ku -
men tach ce lów nie na le ży trak to wać ja ko nie -
zmien nych. Wy ni ka to z fak tu, iż dzi siej sza
oce na sy tu acji mo że da wać po wo dy do trak to -
wa nia ich ja ko słusz nych, na to miast za dwa la -
ta mo gą oka zać się one da le ce nie ade kwat ne.
Wa run ki ryn ko we i spo łecz ne ule ga ją bo wiem
cią głym zmia nom. 

Z ko lei cha rak ter umów na do sta wy ga zu
z Ro sji i Ka ta ru spra wia, że je go wy ko rzy sty -
wa nie do pro duk cji ener gii elek trycz nej, mi mo
ge ne ro wa nia wyż szych jed nost ko wych kosz -
tów wy twa rza nia, bę dzie mia ło miej sce. 

– M. Du da: – Unia na 2030 r. wy zna czy ła
nie obli ga to ryj ny cel dla kra jów udzia łu od na -
wial nych źró deł ener gii w mi ksie ener ge tycz -
nym na po zio mie 27%. 

– J. Pie kacz: – Nie dłu go nasz kraj na ten te -
mat bę dzie się mu siał wy po wie dzieć i ja kieś
pro po zy cje przed sta wić. Przed szczy tem, któ -
ry od bę dzie się w paź dzier ni ku, na le ży wcze -
śniej uzgod nić i wy ne go cjo wać z KE i in ny mi
kra ja mi ile Pol ska jest w sta nie tej ener gii od -
na wial nej pro du ko wać. Tym cza sem sy tu acja
jest trud na, wie lu spraw po pro stu nie wie my,
jak np. moż li wo ści ko rzy sta nia z sys te mów
wspar cia w kon tek ście Wy tycz nych Ko mi sji
Eu ro pej skiej w za kre sie po mo cy pu blicz nej
dla śro do wi ska i ener gii. Mó wi my tu o spa la -
niu bio ma sy w ener ge ty ce. Sze ro ko ro zu mia ne
wa run ki ja kie się za po wia da ją dla tej dzia łal -
no ści – nie chcąc tu wcho dzić w szcze gó ły bo
wie lu uwa run ko wań i roz wią zań nie zna my
– bu dzą mój głę bo ki nie po kój. 

– J. Bo cian: – Za po wia da się więk sze ry zy -
ko to wa rzy szą ce pro wa dze niu tej dzia ła lno -
ści. I to nie wy ni ka z pro jek tu Usta wy o OZE.
Przy czy na tkwi w po li ty ce unij nej i jej do ku -
men tach, na które nie wywieramy jako Polska
wystarczającego wpływu.

– M. Du da: – Po li ty ka unij na jest, ja ka jest.
My na to miast ją znie kształ ca my. Po dam przy -
kład. Ma my ce le dla kra ju w za kre sie udzia łu
OZE w pro duk cji ener gii. Po li nii naj mniej sze -
go opo ru te kra jo we ce le prze rzu ci li śmy
na przed się bior stwa z peł ną kon tro lą ich wy -
ko na nia. Spo wo do wa ło to nie praw do po dob ny

ga li ma tias i kosz ty. A do te go do rzu ci li śmy
jesz cze ry nek cer ty fi ka tów. Je że li te go so bie
nie uświa do mi my, to bę dzie my „na szy wać ko -
lej ne ła ty” na sys tem, któ ry jest nie spraw ny.
Oczy wi ście te ce le re ali zu ją przed się bior stwa.
Ale one mu szą mieć do dys po zy cji me cha ni -
zmy pro ste, ja sne, jed no znacz ne i wie dzieć
do kład nie ile to kosz tu je. 

– R. Ga jew ski: – Ma my dy rek ty wę unij ną
z 2009 r., któ ra obo wią zu je od mo men tu ogło -
sze nia. I nie moż na mó wić, że Unia ma swo ją
po li ty kę, a my swo ją. 

– M. Du da: – Dy rek ty wa obo wią zu je pań -
stwo, a nie bez po śred nio pod mio ty go spo -
dar cze. 
• Z wy po wie dzi Pa na Dy rek to ra Pi li tow -

skie go z nie po ko jem zro zu mia łem, iż gro zi
nam utrwa le nie ce lu ro ku 2020 od no śnie od -
na wial nych źró deł ener gii na na stęp ną de ka -
dę. Gro zi ło by nam w ten spo sób nie wy ko rzy -
sta nie ist nie ją ce go w kra ju po ten cja łu bio ma -
sy dla ce lów ener ge tycz nych. W Pol sce ist nie -
je du ży po ten cjał po da ży bio ma sy, w przy bli -
że niu wy glą da on na stę pu ją co:

a. 10 mln t z upraw ro ślin szyb ko ro sną -
cych,

b. 10 mln t od pa dów prze my słu rol ne go,
c. 10 mln ton od pa dów miej skich,
d. 5–6 mln t bio ma sy le śnej.
Jest to ekwi wa lent 15 mln ton wę gla, czy li

ty le ile spa la się w elek tro cie płow niach i cie -
płow niach za si la ją cych miej skie sys te my cie -
płow ni cze. Czy wo bec ry zy ka zmniej sze nia
wy do by cia wę gla w pol skich ko pal niach nie
na le ży bar dziej zde cy do wa nie się gać po bio -
ma sę i od pa dy? Czy nie po win no stwo rzyć się
sku tecz nych za chęt dla sek to ra elek tro cie -
płow ni do dal sze go wy ko rzy sty wa nia te go pa -
li wa, za miast blo ko wać ten pro ces?

– J. Pie kacz: – Ten pro ces ograniczania
korzystania z biomasy już ma miej sce. My
w na szej fir mie pro wa dzi my współ spa la nie je -
dy nie tam, gdzie mu si my. Tzn. gdzie wy co fa -
nie się z nie go by ło by zbyt kosz tow ne. W ro -
ku 2012 spa la li śmy 1,25 mln ton bio ma sy,
a w ro ku ubie głym 270 tys. ton. I na tym po zio -
mie na ra zie się utrzy ma my. Po dob nie za cho -
wu ją się in ne fir my spa la ją ce bio ma sę, bo jest
to roz wią za nie nie opła cal ne. Je że li nie po ja wią
się wa run ki bar dziej ko rzyst ne, współ spa la nie
bio ma sy za nik nie. Szko da, bo stwo rzo na zo -
sta ła w Pol sce ba za pro duk cji bio ma sy.

– B. Re gul ski: – Uwa żam, że po waż nym
pro ble mem jest to, iż obec nie roz wój od na -
wial nych źró deł ener gii za przą ta gło wy je dy -
nie wy twór ców ener gii. Nie ist nie je na to miast
w gło wach kon su men tów ener gii. W związ ku
z tym nie da ją oni sy gna łu na ze wnątrz, że są
za in te re so wa ni nie by le ja kim mik sem ener ge -
tycz nym lecz o okre ślo nej szla chet no ści. Dziś
otrzy mu je my sy gnał z jed ne go przy ci sku
– „za ile?” Po la cy się gają np. po ener gię sło -
necz ną tyl ko wte dy gdy by ły na to pie nią dze.
Trwa łość tych pro jek tów osą dza się na pod sta -
wie te go czy so lar wi si na da chu, a nie czy pro -
du ku je ener gię. Wy da wa no rów no cze śnie pie -

Jacek Piekacz
– Dyrektor ds. Regulacji i Relacji Zewnętrznych,

EDF Polska Sp. z o.o.

Janusz Pilitowski
– Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej

w Ministerstwie Gospodarki
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Prze bu do wa elek tro cie płow ni wę glo wych
na elek tro cie płow nie bio ma so we

ozna cza zmniej sze nie kosz tu osią ga nia kra jo we go ce lu OZE
(ry su nek po ni żej)

Pro jekt Usta wy o OZE ogra ni cza jąc wspar cie do 75% dla elek tro cie płow ni bio ma so wych, prze bu do wa nych
z wę glo wych, wy klu cza te jed nost ki z sy te mu au kcyj ne go ze wzglę du na ko niecz ność pod nie sie nia o 25% ce -
ny za 1MWh dla za pew nie nia ocze ki wa nej ren tow no ści in we sty cji.
Włą cze nie pro jek tów kon wer sji jed no stek z wę glo wych na bio ma so we (100%) do sy te mu wspar cia bę dzie pro -
wa dzi ło do ob ni że nia kosz tu osią ga nia kra jo we go ce lu OZE i zmniej szy nie zbęd ny wzrost ce ny ener gii elek -
trycz nej.

Przy kład. 
Pro duk cja 8 TWh ener gii z OZE w far mach wia tro wych i w zmo der ni zo wa nych elek tro cie płow niach:

Far ma wia tro wa (pro duk cja tyl ko ener gii elek trycz nej z OZE)
Do pła ta do pro du ko wa nej ener gii elek trycz nej = 1 261 mln zł
Wzrost ce ny ener gii elek trycz nej dla od bior cy = +10,5 zł/MWhe

Elek tro cie płow nia bio ma so wa (pro duk cja „mie szan ki” ener gii elek trycz nej i cie pła z OZE)
Do pła ta do pro du ko wa nej ener gii elek trycz nej = 486 mln zł
Wzrost ce ny ener gii elek trycz nej dla od bior cy = +4,1 zł/MWhe
Brak wzro stu ce ny cie pła po wy żej do tych cza so wej ce ny

Wy li cze nie opar te o ana li zy Ener go pro jekt Ka to wi ce (szcze gó ły vi de za łącz nik).

Ne ga tyw ne kon se kwen cje ogra ni cze nia wspar cia dla elek tro cie płow ni bio ma so wych prze bu do wa nych
z elek tro cie płow ni wę glo wych:

• Wzrost kosz tu osią ga nia kra jo we go ce lu OZE
• Więk szy, niż to jest ko niecz ne, wzrost ce ny ener gii elek trycz nej
• Brak moż li wo ści opty ma li za cji kosz tu do cho dze nia do no wych stan dar dów emi sji dwu tlen ku siar ki, dro gą dy -

wer sy fi ka cji pa liw. Wzrost kosz tu re duk cji emi sji CO2 przez kra jo wą ener ge ty kę
• Brak bodź ca do roz wo ju kra jo we go mik su pa li wo we go po przez roz wój lo kal ne go ryn ku bio ma sy agro dla

ener ge ty ki
• Utrwa la nie do mi na cji wę gla w cie płow nic twie
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Za łącz nik.

Rys. 1. Wy li cze nie wzro stu ce ny ener gii elek trycz nej w wy ni ku wy pro du ko wa nia 8 TWh ener gii od na wial nej w far mach wia tro wych i elek tro cie -
płow niach bio ma so wych prze bu do wa nych z elek tro cie płow ni wę glo wych.

Rys. 2. Ilu stra cja wy ni ku au kcji na do sta wę ener gii z OZE oraz wzrost ce ny ener gii elek trycz nej dla od bior cy koń co we go w przy pad ku wy pro du -
ko wa nia 8 TWhe ener gii elek trycz nej z OZE w far mach wia tro wych i elek trow niach na bio ma sę oraz w przy pad ku wy pro du ko wa nia 8TWh „mie -
szan ki” ener gii z OZE w for mie ener gii elek trycz nej i ciepl nej w elek tro cie płow niach bio ma so wych (kon wer to wa nych z wę glo wych i no wych).

Wnio ski:
1. Do pła ta do elek tro cie płow ni bio ma so wych wy wo łu je niż szy wzrost kosz tów ener gii niż w przy pad ku do pła ty do jed no stek

wy twa rza ją cych je dy nie ener gię elek trycz ną (far my wia tro we, elek trow nie na bio ma sę).
2. Spa la nie bio ma sy w de dy ko wa nych jed nost kach kon den sa cyj nych, (w elek trow niach) mo że być kon ku ren cyj ne ce no wo

w sto sun ku do no wych elek tro cie płow ni w przy szłych au kcjach. Wy so ki wzrost ce ny ener gii elek trycz nej dla od bior cy koń -
co we go (w przy pad ku elek trow ni), jest efek tem du żej do pła ty do ce ny ener gii elek trycz nej (239 zł/MWh) i wo lu me nu wy -
pro du ko wa nej ener gii elek trycz nej (8 TWhe).

Spa la nie bio ma sy w elek trow niach na le ży uznać za dzia ła nie nie eko no micz ne, nio są ce ry zy ko nie uza sad nio nych wzro stów
ce ny ener gii elek trycz nej w przy pad ku wy gra nia au kcji. 
(Wy gra nie au kcji przez bio ma so wą jed nost kę kon den sa cyj ną bę dzie moż li we w przy pad ku bra ku ofert kon ku ren cyj nych, to
jest w sy tu acji ogra ni cze nia ilo ści ener gii ze źró deł o cza sie pra cy <4000 h/a (wia tra ki) oraz utrzy ma niu re stryk cyj ne go ogra -
ni cze nia wspar cia (do 75%) dla zmo der ni zo wa nych elek tro cie płow ni na bio ma sę).



nią dze na ener ge ty kę so lar ną i ko ge ne ra cję,
gdy wia do mo, że po win no się ro bić al bo jed no
al bo dru gie. Sty mu lo wa nie roz wo ju ma łych
in sta la cji, nie ob ję tych re gu la cją jest oka zjo -
nal ne i nie ob ję te we ry fi ka cją, pie nią dze są
więc mar no wa ne.

– M. Du da: – Mnie ma nie, że kon su ment
oprócz pa trze nia na ce nę ener gii bę dzie miał
w gło wie in ne kry te ria za ku pu ener gii, jest
uto pij ne. Za wsze bę dzie pa trzył je dy nie na ce -
nę. Spra wę mo że za ła twić je dy nie in ter na li za -
cja kosz tów śro do wi sko wych, np. po da tek
od wę gla.

– J. Bo cian: – Czy w wa run kach pro jek tu
Usta wy o OZE je ste śmy w sta nie w 2020 r.
wy peł nić zo bo wią za nia UE od no śnie udzia łu
w kra ju źró deł od na wial nych w pro duk cji
ener gii? Ja ką po zy cję zaj mie w tym bio ma sa?
We wszyst kich roz wa ża niach na te te ma ty bra -
ku je ana liz do ty czą cych skut ków dla bu dże tu
roz wo ju po ten cjal nych tech no lo gii. Tym cza -
sem, w przy pad ku wy ko rzy sta nia bio ma sy,
zwłasz cza lo kal nej, moż na mó wić o do dat ko -
wym wzro ście PKB i do dat ko wych przy cho -
dach do bu dże tu. Na to miast w przy pad ku pro -
duk cji ener gii z wia tru mo że my mó wić je dy -
nie o do dat ko wych kosz tach. 80–90% kosz -
tów za in sta lo wa nia elek trow ni wia tro wej lo -
ku je my za gra ni cą gdzie ku pu je my tech no lo -
gię. Te roz wią za nia są ele men tem szerszej
dys ku sji do ty czą cej tak że ro li wę gla w go spo -
dar ce, czy go do tu je my czy też nie? Mó wi się,
że pro duk cja wę gla da je rocz nie mi nus 1 mld
zł. Ale... Rocz nie pro duk cja wę gla w Pol sce
ge ne ru je wpła ty do bu dże tu na po zio mie 7,8
mld zł da nin pu blicz nych, plus 7–8 mld zł
w si le na byw czej osób za trud nio nych w gór -
nic twie. Je że li rów nież tak nie bę dzie my pa -
trzy li na roz wój OZE, to bę dzie my po dą ża li
dro gą do ni kąd. Jak w przy pad ku im por to wa -
nej bio ma sy. Ona po wo du je utra tę bez pie czeń -
stwa ener ge tycz ne go i pod wyż kę kosz tów
zwią za nych z po zy ska niem no śni ków ener gii,
bo jest droż sza niż wę giel, pod sta wo wy no -
śnik, któ ry sub sty tu uje. Rów no cze śnie, utrą ca
lo kal ną przed się bior czość. W Cze chach pre fe -
ro wa na jest bio ma sa lo kal na. We Wło szech nie
mo że po cho dzić z od le gło ści dal szej niż okre -
ślo na w rozporządzeniach szczegółowych.
Nie po tra fi my i nie planujemy do płat do ener -
gii od na wial nej ra cjo nal nie skie ro wać na roz -
wój pol skiej go spo dar ki.
• Z ana liz wy ni ka, że w Pol sce ist nie je po -

ten cjał 0,5 mln ha upra wy ro ślin ener ge tycz -
nych. Ale re al nie za łóż my, że by ło by ich 200
tys. ha. W okre sie cy klu ży cia tych plan ta cji
do bu dże tu wpły nę ło by 8–10 mld zł z ty tu łu
wsze la kich po dat ków. Gdy by tę sa mą ilość
ener gii za im por to wać w bio ma sie, w tym sa -
mym cza sie z Pol ski wy pły nę ło by 18 mld zł
przy przy cho dach po dat ko wych na po zio -
mie 1 mld zł. To po ka zu je ja kim in te re sem jest
roz wój w kra ju pro duk cji bio ma sy. Ro dzi się
tyl ko py ta nie – jak sku tecz nie sty mu lo wać ten
roz wój? Po głę bio na dys ku sja na ten te mat
– po win na być otwar ta.

– P. Czo pek: – Roz ma wia li śmy o ewen tu al -
nym udzia le OZE w pro duk cji ener gii w per -
spek ty wie ro ku 2030. Sza co wa nie dziś mik su
ener ge tycz ne go w per spek ty wie kil ku na stu lat
jest nie zmier nie utrud nio ne. Po wyż sze wy ni ka
z ob ser wo wa nych w ostat nich la tach dy na -
micz nych zmia n w oto cze niu biz ne so wym,
któ re po wo du ją, iż, po 3-4 la tach ma my
do czy nie nia z zu peł nie in ną sy tu acją na ryn -
ku, co tym bar dziej utrud nia pla no wa nie dłu -
go okre so we. Pro gno zo wa nie udzia łu OZE
w Pol sce w per spek ty wie 2030 r. obar czo ne

jest du żym mar gi ne sem błę du z uwa gi na fakt,
iż znaj du je my się na po cząt ku dys ku sji w tym
ob sza rze na po zio mie UE.

W wy po wie dziach mo ich przed mów ców
za uwa ży łem nie po kój do ty czą cy au kcji
w kon tek ście roz wo ju jed no stek bio ma so -
wych. W mo jej opi nii oba wy przed sta wi cie li
bran ży mó wią ce o tym, iż je dy nie ener ge ty ka
wia tro wa ma szan sę na wy gra ną w au kcjach są
nie uza sad nio ne. Na le ży bo wiem za uwa żyć, iż
jed nym z czyn ni ków, któ ry mo że mieć istot ne
zna cze nie w tym wzglę dzie bę dą moż li wo ści
przy łą cze nia in sta la cji wia tro wych do sie ci.
Ob ser wo wa na w ostat nich la tach dy na mi ka
roz wo ju ener ge ty ki wia tro wej oraz za ło że nia
od no śnie jej roz wo ju za war te w KPD to po -
twier dza ją. M. in te uwa run ko wa nia po zwa la -
ją przy pusz czać, że ry nek bio ma sy w Pol sce
bę dzie się da lej roz wi jał. 

Do dat ko wo, zwra ca my rów nież uwa gę
na au kcje de dy ko wa ne in sta la cjom do 1 MW.
W na szej opi nii roz wią za nie to po zwo li
na roz wój ma łych in sta la cji bio ma so wych
(w tym przede wszyst kim bio ga zow ni), któ re
w efek tyw ny spo sób wy ko rzy sta ją lo kal ne za -
so by bio ma sy.

W cza sie dys ku sji po ru sza ny był rów nież
wą tek do ty czą cy cen ener gii, ja ko głów ne go
czyn ni ka ma ją ce go zna cze nie dla pol skie go
kon su men ta. To praw da, że je ste śmy spo łe -
czeń stwem nie zbyt za sob nym, więc to kry te -
rium do mi nu je. Nie mniej jed nak, ba zu jąc
na ob ser wa cjach za cho wań kon su men tów
z Eu ro py Za chod niej moż na do mnie my wać, iż
sy tu acja ta, w per spek ty wie ro ku 2030, mo że
ulec zmia nie., Już dziś bo wiem ist nie ją moż li -
wo ści świa do me go po dej mo wa nia de cy zji
przez kon su men tów od no śnie za ku pu „zie lo -
nej ener gii” (m. in. po przez gwa ran cje po cho -
dze nia).

Od no sząc się do kwe stii im portu bio ma sy,
na le ży za uwa żyć, iż du że zna cze nie w per -
spek ty wie dłu go ter mi no wej bę dą mia ły uwa -
run ko wa nia śro do wi sko we. Co praw da na ra -
zie nie ma na po zio mie UE usta lo nych dla bio -
ma sy sta łej tzw. kry te riów zrów no wa żo ne go
roz wo ju, nie mniej jed nak z za po wie dzi Ko mi -
sji Eu ro pej skiej wy ni ka, iż dys ku sja w tym ob -
sza rze roz pocz nie się oko ło 2015 r., tak, aby
uda ło się wy pra co wać po ro zu mie nie w tym
wzglę dzie w 2016/2017 r. Z prze pro wa dzo -
nych w De par ta men cie Ener gii Od na wial nej
ana liz wy ni ka, iż im por to wa nie bio ma sy np.
z Taj lan dii czy Ma le zji mo że oka zać się nie ra -
cjo nal ne z punk tu wi dze nia wy dat ku ener ge -
tycz ne go nie zbęd ne go do prze trans por to wa nia
przed mio to we go pa li wa na tak du żą od le -
głość. 

Co cie ka we, nie któ re pań stwa UE wpro wa -
dzi ły re gu la cje praw ne, któ re skut ku ją ogra ni -
cze niem im por tu bio ma sy. Ja ko przy kład
niech po służ Bel gia, gdzie przy wy li cze niu
wo lu me nu ener gii ob ję te go sys te mem wspar -
cia odej mu je się od wy two rzo nej ener gii elek -
trycz nej ener gię zu ży tą na trans port bio ma sy.
• Dzię ku je my za roz mo wę.

Bogusław Regulski
– Wiceprezes Zarządu Izby Gospodarczej

Ciepłownictwo Polskie

Andrzej Rubczyński
– Dyrektor Departamentu Regulacji i Legislacji

PGNiG Termika S.A.
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Nazwa Spółki  Chemar Armatura Spółka z o.o.
Adres  ul. Olszewskiego 6, 25-953 Kielce
Kapitał zakładowy  18 984 000 PLN
REGON 292 449 587
NIP PL 959 15 03 417
KRS 00000 68958
Telefon  41 367 56 26
Fax  41 367 56 29
e-mail  biuro@armatura-chemar.pl
Internet  www.armatura-chemar.pl
Zarząd Spółki Prezes Zarządu – Mirosław Malinowski

Jak to się zaczęło?
26 września 1951 roku Ministerstwo Prze-

mysłu Ciężkiego podjęło decyzję o utworzeniu 
przedsiębiorstwa pod nazwą: „Zakłady Budowy 
Przewodów i Armatury w Budowie”. Pierwsze 
roboty drogowe rozpoczęto 16 maja 1952 roku, 
a przecięcie przysłowiowej wstęgi nastąpiło już 
3 września 1954 roku.

31 grudnia 1991 roku po zarejestrowaniu w 
Sądzie Gospodarczym w Kielcach i wpisaniu 
do rejestru handlowego CHEMAR S.A. uzyskał 
osobowość prawną oraz rozpoczął długotrwały 
i trudny proces prywatyzacji kapitałowej.

W grudniu 1993 roku Spółka uzyskała 
certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości na 
zgodność z wymaganiami normy ISO 9001/
EN 29001 przyznany przez TÜV-CERT z Ber-
lina. Uzyskanie certyfikatu postawiło spółkę 
w czołówce producentów krajowych, równo-
rzędnych zachodnim, spełniających wymaga-
nia jakościowe, posiadających odpowiednią 
rangę i prestiż w wymiarze międzynarodo-
wym. 

W roku 2012, w wyniku prywatyzacji spółka 
stała się częścią grupy kapitałowej i wraz ze 
spółkami CHEMAR Rurociągi i CHEMAR Service, 
posiada kompletną ofertę w zakresie projekto-
wania, produkcji i dostaw armatury i rurocią-
gów oraz ich montażu. 

Program produkcji
Firma od początku działalności zajmuje się 

produkcją stalowej i  staliwnej armatury ener-
getycznej i przemysłowej zarówno specjali-
stycznej wysokociśnieniowej dla bloków ener-
getycznych jak i nisko- i  średniociśnieniowej 
dla ciepłownictwa i przemysłu rafi neryjnego 
i chemicznego .

Produkujemy również armaturę regulacyjną
i zabezpieczającą oraz urządzenia napędowe 
dla armatury wraz z podzespołami.

Na bazie najwyższej jakości armatury produkowanej w spółce po-
wstało większość istniejących instalacji w polskich elektrowniach. 
Jesteśmy największym producentem armatury wysokociśnieniowej 
w Polsce, a niezawodność naszych wyrobów, własny serwis, trwałość 
wyrobu, własna stacja prób parowych to atuty, które są znane i doce-
niane przez naszych odbiorców. 

Produkcja nasza mieści się w granicach ciśnień nominalnych
PN40 – PN630 bar, średnicach DN5 – DN400 mm, a biorąc pod uwagę 
przeznaczenie eksploatacyjne możemy ją sklasyfi kować na zaporową, 
zaporowo-regulacyjną, regulacyjną, zabezpieczającą, wskazującą. Pro-
dukujemy również napędy elektromechaniczne oraz układy zdalnego 
sterowania armaturą wg projektu klienta. Najnowsze rozwiązania pro-
jektowe zasuw i zaworów przeznaczone są na parametry nadkrytycz-
ne i sięgają parametrów pracy Pmax = 774 bar i Tmax = 650°C.

System Zarządzania Jakością 
W oparciu o sugestie użytkowników ciągle dążymy do optymali-

zacji eksploatacyjnej naszych wyrobów. Doskonalenie produktu oraz 
wdrażanie nowych wyrobów jest stałą częścią naszej polityki zarzą-
dzania. Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością według 
wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 oraz 

PN-N18001:2004, gwarantuje spełnienie tech-
nicznych i jakościowych wymagań Klientów. 

Usług Serwisowe
Zagadnieniami remontów, przeglądów, uru-

chomień, diagnostyki technicznej oraz nadzo-
rów zajmujemy się od lat 90 ubiegłego wieku. 
Nasz potencjał pracowniczy, doświadczenie, 
dostęp do archiwalnych baz danych, dokumen-
tacji oraz sprzęt i opracowane i zatwierdzone
w UDT instrukcje, stawiają nasze usługi i do-
radztwo na najwyższym poziomie.

Oferujemy kompleksowe usługi oraz pomoc 
w zakresie remontów, przeglądów, moderniza-
cji, renowacji, napraw i diagnostyki technicznej 
armatury przemysłowej i napędów, produ-
kowanej przez spółkę na przestrzeni swojej 
60-letniej działalności. 

Strategia i perspektywy rozwoju
Dzisiejszy stan rozwoju spółek z naszej grupy 

daje z pewnością wiele powodów do satysfak-
cji i tworzy stabilny fundament do dalszych wy-
zwań. Plany zwiększenia sprzedaży wyrobów 
i usług w ciągu najbliższych lat wynikające z sy-
tuacji w sektorze energetycznym zmuszają nas 
do intensywnego powiększenia zdolności pro-
dukcyjnych Spółki. Rozpoczęte inwestycje, jako 
kontynuacja podjętych działań rozwojowych 
Spółki, idą w kierunku optymalizacji procesów 
technologicznych. 

Poprzez oferowanie swoim klientom wyso-
kiej jakości produktów oraz usług serwisowych, 
pragniemy zwiększyć bezpieczeństwo, wydaj-
ność energetyczną oraz rentowność ich urzą-
dzeń i instalacji. Taki kierunek funkcjonowania, 
przejrzysta polityka spółki, ale również ochrona 
środowiska, bezpieczeństwo i higiena pracy, 
stanowi doskonały punkt odniesienia naszej 
działalności. Warto dodać, że wartości te doty-
czą wszystkich spółek Grupy.

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



W sprze da ży Świd nic kiej Fa bry ki
Urzą dzeń Prze my sło wych od
70% do 80% sta no wi eks port. To
za słu ga do brze zre ali zo wa nych

do tych czas kon trak tów, gdyż nie ma lep -
szej re kla my niż do brze wy ko na ny pro -
dukt. Du że za mó wie nia po zy ski wa ne są
obec nie z Wiel kiej Bry ta nii, Bel gii, Szwe -
cji, Fin lan dii i Nie miec oraz z USA.

Hi sto ria świd nic kie go za kła du się ga
1868 r., kie dy to He in rich Främbs i Adolf
Freu den berg za ło ży li ma łą kuź nię wy ko nu -
ją ca drob ne usłu gi dla rol nic twa. Wzrost
ko niunk tu ry spo wo do wał prze kształ ce nie
za kła du w fa bry kę ma szyn, z od lew nią że -
li wa i ko tlar stwem – Frambs & Freu den -
berg, któ ra w 1920 r. sta ła się naj więk szą
fa bry ką w Świd ni cy.

La ta 1965–90 to in ten syw ny roz wój
i roz bu do wa za kła du, m.in. po przez spe cja -
li za cję w pro duk cji apa ra tu ry i urzą dzeń
dla prze my słu cu krow ni cze go i che micz ne -
go oraz pomp prze my sło wych. W la tach
1992–95, po prze kształ ce niu przed się bior -
stwa pań stwo we go Świd nic kiej Fa bry ki
Urzą dzeń Prze my sło wych w Jed no oso bo -
wą Spół kę Skar bu Pań stwa, roz po czę ła się
jej re struk tu ry za cja. 

W 1997 r. z czę ści Fa bry ki wy dzie lo no
Przed się bior stwo Usłu go wo -Han dlo we
i Pro duk cyj ne ŚFUP SE RVIS Sp. z o.o.,
któ re w 2003 r. wy ku pi ło od syn dy ka po zo -
sta łą upa dłą część przed się bior stwa. 

– W ro ku 2012 pod ję li śmy de cy zję o po -
wro cie do sta rej, hi sto rycz nej na zwy fir my,
co da ło nam wie le no wych moż li wo ści, bo
ŚFUP był zna ną i roz po zna wal ną mar ką
w kra ju i za gra ni cą – wspo mi na Bog dan
Ba wiec, Pre zes Za rzą du i Dy rek tor Na czel -
ny ŚFUP Sp. z o.o.

Cu krow nic two, che mia,
ener ge ty ka i ochro na

śro do wi ska
ŚFUP Sp. z o.o. pro du ku je wy ro by za -

rów no na in dy wi du al ne (jed nost ko we) za -
mó wie nia wg pro jek tów do star czo nych lub
wła snych oraz wy ro by po wta rzal ne – krót -
ko se ryj ne, do star cza ne re gu lar nie sta łym
od bior com. W ofer cie są m.in. urzą dze nia
dla prze my słu spo żyw cze go i cu krow ni -
cze go (apa ra ty wy par ne, war ni ki, su szar -
nie, wap niar nie i pie ce wa pien ne, mie szal -
ni ki), urzą dze nia dla prze my słu che micz -
ne go i pe tro che micz ne go (mie szal ni ki, re -
ak to ry, fil try, wy mien ni ki cie pła i wi rów -

ki), urzą dze nia dla ochro ny śro do wi ska
i ener ge ty ki (pod ze spo ły i ele men ty do spa -
lar ni śmie ci, do zga zo wy wa nia i spa la nia
bio ma sy, wy mien ni ki cie pła, obu do wy i ra -
my do ge ne ra to rów prą du, ka na ły i ru ro cią -
gi spa lin, kom pen sa to ry, za su wy i prze -
pust ni ce), zbior ni ki ci śnie nio we i bez ci -
śnie nio we oraz urzą dze nia i pod ze spo ły
urzą dzeń ze sta li wę glo wej, nie rdzew nej
i wy so ko sto po wej o ma sie do 100 t; urzą -
dze nia dla prze my słu ce lu lo zo wo-pa pier ni -
cze go oraz ka dzie od lew ni cze i for my me -
ta lo we do od le wa nia pod kła dów ko le jo -
wych, ele men ty kon struk cji spa wa nych ze
sta li wę glo wej, nie rdzew nej i wy so ko sto -
po wej.

– Obec nie cu krow nie, któ re – po dob nie
jak elek trow nie – by ły bu do wa ne po nad 30
lat te mu, za czy na ją wy mie niać sta re, kil ku -
dzie się cio let nie urzą dze nie na no we. Po -
nad to, ze wzglę du na pla no wa ne w 2016 r.
znie sie nie w UE tzw. kwo ty cu kro wej,
zwięk sza ją swo ją do tych cza so wą wy daj -
ność – oce nia sy tu ację w cu krow nic twie
pre zes Bog dan Ba wiec. 

W tym sek to rze na uwa gę za słu gu je
udział ŚFUP ja ko ge ne ral ne go wy ko naw cy
kom plet nej sta cji pie ca wa pien ne go 200 m3

i wap niar ni słu żą cej do wy pa la nia ka mie nia
wa pien ne go i pro duk cji mle ka wa pien ne go
w za kła dzie Nor dzuc ker Cu krow nia Opa le -
ni ca. W zre ali zo wa nej „pod klucz” w 2012 r.
in we sty cji za kres wy ko na nych przez ŚFUP
prac obej mo wał pro jekt kon cep cyj ny i wy -
ko naw czy in sta la cji pie ca wa pien ne go
i wap niar ni, wy ko na nie ro bót ziem nych
i fun da men tów pod piec wa pien ny i urzą -
dze nia, do sta wę i mon taż urzą dzeń, in sta la -
cji tech no lo gicz nych, elek trycz nych i au to -
ma ty ki, wy ko na nie wy mu rów ki pie ca i po -
zo sta łych prac bu dow la nych, prze pro wa -
dze nie roz ru chu me cha nicz ne go i tech no lo -
gicz ne go in sta la cji, oraz szko le nie ob słu gi
i nad zo ru pie ca wa pien ne go.

– In we sty cja ta otwo rzy ła nam drzwi
do wie lu eu ro pej skich cu krow ni, choć naj -
trud niej szym kon trak tem by ło dla nas wy -
ko na nie w 2013 r. dla Eu ro pej skiej Or ga ni -
za cji Ba dań Ją dro wych CERN w Ge ne wie
nie wiel kie go, je śli cho dzi o roz mia ry, ale
„wiel kie go” ze wzglę du na wy ma ga nia
tech nicz ne po rów ny wal ne do tych przy bu -
do wie elek trow ni ją dro wej, zbior ni ka próż -
nio we go do ba dań HMF – część in sta la cji
krio ge nicz nej pra cu ją cej w ośrod ku CERN
– mó wi Wła dy sław Śla sko, dy rek tor ds.
han dlu i mar ke tin gu. 

– Za wy ko na ne urzą dze nie o wy mia -
rach 2,5 × 4,6 m i ma sie 4,8 t do sta li śmy
po chwa łę od od bior cy i obec nie re ali zu je -
my ko lej ne zle ce nia na ten spe cy ficz ny ry -
nek – uzu peł nia pre zes.

W la tach 2001–2014 ŚFUP wy ko nał po -
nad 20 apa ra tów wy par nych dla cu krow ni
pol skich i eu ro pej skich. W tym ro ku już wy -
ko na no i zmon to wa no je den apa rat wy par ny
o po wierzch ni wy mia ny cie pła 7000 m2 dla
Cu krow ni Örto fta w Szwe cji, a obec nie wy -
ko ny wa ne są dla gru py cu krow ni czej Nor -
dic Su gar AB: 4000 m2 dla Cu krow ni
Chełm ża i 5000 m2 dla Cu krow ni Säkylä
(Fin lan dia). To urzą dze nia ci śnie nio we (ru -
ro we wy mien ni ki cie pła) o śred ni cach od 3-
4,5 m i dłu go ściach cał ko wi tych od 17
do po nad 23 m oraz ma sie od 50 t do po -
nad 90 t bez ru rek grzew czych, któ rych ma -
sa – w za leż no ści od wiel ko ści apa ra tu – wy -
no si 55–70 t, a mon to wa ne są na miej scu bu -
do wy urzą dze nia w cu krow niach.

Oprócz tra dy cyj nej pro duk cji urzą dzeń
dla prze my słu cu krow ni cze go i spo żyw -
cze go, któ re w prze wa ża ją cej czę ści są eks -
por to wa ne do Fin lan dii, Nie miec, Ro sji,
na Bia ło ruś, Li twę, Ło twę i Ukra inę,
w ŚFUP Sp. z o.o. uru cho mio no pro duk cję
urzą dzeń dla seg men tu ener ge ty ki i ochro -
ny śro do wi ska.

Port fo lio ŚFUP obej mu je m.in. pro duk -
cję rusz tów schod ko wych do spa lar ni
śmie ci wy ko ny wa nych na zle ce nie fir my
bel gij skiej, we współ pra cy z nie miec ką fir -
mą wy ko ny wa ne są prze pust ni ce i za su wy
sto so wa ne w elek trow niach, sys te mach
tur bin ga zo wych, spa lar niach od pa dów
i in nych in sta la cjach prze my sło wych, dla
firm bry tyj skich pro du ko wa ne są ele men ty
i urzą dze nia do zga zo wy wa nia i spa la nia
bio ma sy oraz ra my pod agre ga ty prą do -
twór cze, a dla fran cu skiej – obu do wy do
ge ne ra to rów prą du, któ re pra cu ją m.in.
w elek trow niach wia tro wych.
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Innowacyjne urządzenia
dla przemysłu 



Do tej po ry ŚFUP wy pro du ko wał już bli -
sko 40 li nii z wiel ko ga ba ry to wy mi rusz ta -
mi schod ko wy mi do spa lar ni od pa dów
(jed na li nia to 4-seg men to we rusz ty spa-
la nia i rusz ty za si la ją ce o wy mia rach
11 × 2,7 × 2,1 m, o łącz nej ma sie ok. 120
t), z cze go 70% tra fi ło do Chin. Są to ele -
men ty no wo cze snych in sta la cji, któ re nie
tyl ko uty li zu ją od pa dy, ale rów nież od zy -
sku ją za war tą w nich ener gię i za mie nia ją
ją na ener gię elek trycz ną i ciepl ną. Urzą -
dze nia te wy ko ny wa ne by ły na zle ce nie
firm eu ro pej skich i są eks plo ato wa ne
w kra jach Eu ro py Zach., m.in. w Szwe cji
i Wielkiej Bry ta nii, ale tak że po za Eu ro pą,
przede wszyst kim w Chi nach i Ka ta rze.

Obec nie roz po czę ta zo sta ła bu do wa Za -
kła du Uniesz ko dli wia nia Od pa dów Ko mu -
nal nych w Bia łym sto ku, dla któ re go ŚFUP
ja ko pod do staw ca roz po czął już pro duk cję
rusz tów schod ko wych. 

– W mi nio nych la tach przy cho dy z pro -
duk cji wy ro bów dla ener ge ty ki i ochro ny
śro do wi ska by ły więk sze niż z bran ży cu -
krow ni czej, ale już w 2013 r. by ły po rów ny -
wal ne i tak bę dzie przez naj bliż sze 2–3 la ta
– uwa ża pre zes Ba wiec.

Asor ty ment ze sta li
wy so ko sto po wych

– wy ro by z „bia łej sta li”
We dług ra por tów i in for ma cji ryn ko -

wych w Eu ro pie na le ży się spo dzie wać
sys te ma tycz ne go wzro stu za po trze bo wa -
nia na wy ro by ze sta li nie rdzew nych i wy -
so ko sto po wych. A po nie waż bu dow nic two
co raz chęt niej się ga po stal nie rdzew ną
prze wi du je się, że ro sną cy trend bę dzie
utrzy my wał się w ko lej nych la tach. Pro -
gno zy umiar ko wa ne go wzro stu do ty czą
tak że in nych branż sta lo chłon nych, jak mo -
to ry za cja, pro duk cja sprzę tu go spo dar stwa
do mo we go oraz ma szyn i urzą dzeń dla
prze my słu pa pier ni cze go, spo żyw cze go

i che micz ne go. Per spek ty wy na rok 2014
i la ta na stęp ne są obie cu ją ce. 

– Kie dy za uwa ży łem, że w więk szo ści
wy ko naw ca mi wy ro bów ze sta li nie rdzew -
nej są ma łe fir my, ma ją ce nie wiel kie po -
wierzch nie oraz ogra ni czo ne moż li wo ści
je śli cho dzi o udźwig i wy so kość pod no -
sze nia, po sta no wi li śmy na tę pro duk cję
prze zna czyć no wą ha lę o po wierzch ni
4 tys. m2, w któ rej są dwie suw ni ce
o udźwi gu po 35 t. Nie ukry wam, że istot -
ną ro lę przy uru cho mie niu tej in we sty cji
mia ła rów nież ce na ma te ria ło wa lo ko wa -
nej tu pro duk cji: kil ka krot nie więk sza
w po rów na niu do tra dy cyj nej sta li wę glo -
wej, co w oczy wi sty spo sób prze kła da się
na wzrost war to ści pro duk cji – tłu ma czy
pre zes.

– Chce my, aby udział sta li nie rdzew nej
(głów nie AISI 304L) i wy so ko sto po wej
w na szym asor ty men cie sys te ma tycz nie
wzra stał. Na szą ofer tę kie ru je my przede

wszyst kim dla prze my słu spo żyw cze go,
a więc cu krow ni, mle czar ni, bro wa rów, go -
rzel ni i za kła dów prze twór stwa mię sne go
oraz ener ge ty ki, któ re są za in te re so wa ne
pro duk cją wy ro bów wy so kiej trwa ło ści,
funk cjo nal no ści i ja ko ści – mó wi dy rek tor
ds. han dlu i mar ke tin gu. 

Pre zes chwa li bar dzo do brze roz wi ja ją cą
się współ pra cę ze zna nym w bran ży cu kier -
ni czej mię dzy na ro do wym kon cer nem, dla
któ re go w la tach 2013–2014 za pro jek to wa -
no i wy ko na no ze sta li nie rdzew nej już po -
nad 15 mie szal ni ków bęb no wych. A w pla -
nie na 2015 r. spo dzie wa ne jest po wtó rze -
nia za mó wień na po rów ny wal nym po zio -
mie.

Wy ro by te pra cu ją w pol skich i ro syj -
skich za kła dach cu kier ni czych, a obec nie
re ali zo wa ny jest du ży kon trakt, ja kim jest
za mó wie nie na piec do wy pie ka nia cia stek
dla Ara bii Sau dyj skiej. 

Park ma szy no wy
– no we moż li wo ści

tech nicz ne
Fir ma dys po nu je ha lą o po wierzch ni

ok. 27 000 m2, co po zwa la na pro duk cję
ele men tów sta lo wych wiel ko ga ba ry to -
wych o wy mia rach 6,5 × 6,5 × 14 m i ma -
sie do 100 t. Ha la skła da się z 5 naw z suw -
ni ca mi. Naj wyż sza z nich – o wy so ko ści
pod no sze nia 15 m – jest wy po sa żo na
w suw ni ce o udźwi gu 72 i 35 t.

W Świd ni cy jest jed na z kil ku w Pol -
sce 8-wrze cio no wa wier tar ka nu me rycz na
KOLB, na któ rej wy ko ny wa ne są dna si to -
we z otwo ra mi o śred ni cy do 40 mm.
W par ku ma szy no wym na uwa gę za słu gu -
ją tak że wy ci nar ka wod na z du żym sto łem
i dwie ma gło wi ca mi oraz kra wę dziar ka
CNC. 

W 2014 r. fir ma za ku pi ła no wo cze sną
wy ta czar kę pły to wą ste ro wa ną nu me rycz -
nie fir my TOS VARNS DORF a. s. cha rak -
te ry zu ją cą się wy so ką wy daj no ścią, no wo -
cze sny mi roz wią za nia mi tech nicz ny mi oraz
nie za wod no ścią. Obec nie trwa ją pra ce
mon ta żo we te go cen trum ob rób cze go – bę -
dzie to naj więk sza wy ta czar ka na Dol nym
Ślą sku. Jej uru cho mie nie pla no wa ne jest
w czerw cu i umoż li wi zre ali zo wa nie zle ceń
pod pi sa nych z dwie ma skan dy naw ski mi
kor po ra cja mi w za kre sie pro duk cji ele men -
tów i pod ze spo łów dla prze my słu pa pier ni -
cze go. Po nad to ŚFUP Sp. z o.o. ma do brze
wy po sa żo ne la bo ra to rium ba dań nie nisz -
czą cych i kon tro li po mia ro wej, w tym wła -
sną pra cow nię RTG (ka bi ny XR o wy mia -
rach 15,6 × 8 × 8,3 m i 10,8 × 7,4 × 8,3 m)
oraz ra mię kon tro l no -po mia ro we FA RO
– współ rzęd no ścio we urzą dze nie do we ry -
fi ka cji do kład no ści wy mia ro wej pro duk tów
w 3D.

– Park ma szy no wy po zwa la tak że na
świad cze nie róż ne go ro dza ju usług tech -
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BOG DAN BA WIEC. Po skoń cze niu w 1974
r. Wy dzia łu Me cha nicz no -Ener ge tycz ne go
Po li tech ni ki Wro cław skiej roz po czął pra cę
w Ener go mon ta żu Za chód. Po cząt ko wo był
sta ży stą na bu do wie Elek trow ni Dol na Od -
ra, a na stęp nie kie row ni kiem od cin ka ro -
bót mon ta żo wych. W róż nym cha rak te rze
uczest ni czył w bu do wie Elek trow ni Opo le
i Ryb nik, Hu ty Mie dzi Gło gów i Hu ty Ka to -
wi ce oraz Ce men tow ni Gó raż dże. Był kie -
row ni kiem ze spo łu bu dów we Wro cła wiu
i je go oko li cach. Przez pe wien czas był
sze fem pro duk cji w dy rek cji Ener go mon -
ta żu Za chód, na stęp nie sze fem ze spo łu
bu dów w daw nym NRD. W la tach 1993-98
był człon kiem Za rzą du i wi ce pre ze sem Za -
rzą du Ener go mon ta żu Za chód SA, a w la -
tach 2000-2004 pre ze sem Za rzą du Mo -
sto stal Dol ny Śląsk Sp. z o.o. Od 2003 r.
Pre zes Za rzą du i Dy rek tor Na czel ny ŚFUP. 



nicz nych, jak np. gię cia rur i kształ tow ni -
ków, au to ma tycz ne go wy pa la nia blach
o gru bo ści do 200 mm, wy ci na nia na wy ci -
nar ce wod nej róż nych ma te ria łów do gru -
bo ści do 200 mm, wier ce nia płyt si to wych,
czysz cze nia me to dą stru mie nio wo–ścier ną
w ko mo rze śru tow ni czej oraz hy dro dy na -
micz ne go za bez pie cze nia an ty ko ro zyj ne go
po wierzch ni me ta lo wych – uzu peł nia Zbi -
gniew Wró bel, dy rek tor ds. tech nicz no -
-pro duk cyj nych.

Od 2005 r. ŚFUP Sp. z o.o. ma – za re je -
stro wa ny na pra wie nie miec kim – od dział
w Dus sel dor fie, któ ry za trud nia w kil ku
warsz ta tach ok. 40 pra cow ni ków, a od
2013 r. jest wła ści cie lem warsz ta tu na te re -
nie Nie miec spe cja li zu ja ce go się w pro -
duk cji ele men tów dla in fra struk tu ry dro go -
wej i ko lej nic twa. Obec nie ma on spo ro za -
mó wień z Deut sche Bahn na wy ko na nie
ekra nów dźwię ko chłon nych sta wia nych
wzdłuż to rów ko le jo wych, po któ rych po -
cią gi jeż dżą z pręd ko ścią do 250 km/h.

Tak du ży wzrost pro duk cji moż li wy jest
tak że dzię ki po sia da nym upraw nie niom
i cer ty fi ka tom, jak: Cer ty fi kat ISO
9001:2008 nada ny przez TUV Rhe in land,
Cer ty fi kat Za kła do wej Kon tro li Pro duk cji
po twier dza ją cy zgod ność pro du ko wa nych
kon struk cji wg kla sy EX C4 zgod nie
z EN 1090-2:2008 + A1 i Cer ty fi kat DIN

EN ISO 3834-2 o speł nie niu wy ma gań ja -
ko ści w spa wal nic twie nada ny przez GSI
SLV Ber lin oraz Upraw nie nia UDT na wy -
twa rza nie i na pra wę zbior ni ków ci śnie nio -
wych i bez ci śnie nio wych oraz ru ro cią gów
tech no lo gicz nych. 

Cel: sys te ma tycz ny
roz wój i zna czą cy wzrost

przy cho dów
ŚFUP Sp. z o.o. za trud nia obec nie po -

nad 250 osób. Ma wła sne Biu ro Kon struk -
cyj ne za trud nia ją ce in ży nie rów kon struk -
to rów i pro jek tan tów: wy so kiej kla sy spe -
cja li stów wy po sa żo nych w sta no wi ska
kom pu te ro we wspo ma ga ne nie zbęd nym
opro gra mo wa niem, jak So li dWorks i Au to -
CAD, któ re oprócz pod sta wo we go na rzę -
dzia do two rze nia do ku men ta cji kon struk -
cyj nej w 3D da je moż li wość mo de lo wa nia
po wierzch nio we go. Wszyst kie urzą dze nia
pro jek to wa ne przez Biu ro Kon struk cyj ne,
któ re współ pra cu je z kil ko ma ze wnętrz ny -
mi biu ra mi pro jek to wy mi, speł nia ją okre -
ślo ne wy ma ga nia, nor my i pro ce du ry, da -
jąc pra wo, a za ra zem obo wią zek umiesz -
cza nia na wy pro du ko wa nych wy ro bach
zna ku CE.

Za rów no sprze daż jak i za trud nie nie
w fir mie sys te ma tycz nie ro śnie. O ile

w 2004 r. sprze daż wy no si ła za le d wie 4,8
mln zł, to w la tach 2011–2013 r. by ła już
na po zio mie 50 mln zł, a w 2014 r. po win -
na wy nieść 60 mln zł, co po zwo li – jak de -
kla ru je pre zes Bog dan Ba wiec – za 4–5 lat
osią gnąć sprze daż wy ro bów i usług na po -
zio mie 100 mln zł.

Je rzy Bo ja no wicz
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Mamy przyjemność poinformować
o wejściu z dniem 8 kwietnia 2014 r.
REMAK S.A. w skład Grupy Kapitałowej
Zarmen.
Dzięki tej zmianie dotychczasowa oferta
Remak S.A. w zakresie montaży,
modernizacji i remontów urządzeń
i instalacji dla obiektów energetycznych:
kotłów parowych i wodnych wszystkich
typów, rurociągów ciśnieniowych,
elektrofiltrów i innych elementów
technologicznych ulega znaczącemu
poszerzeniu. 
Jako członek Grupy Zarmen
(www.zarmen.pl) oferujemy aktualnie
poza dotychczasowym zakresem:
• Generalne Wykonawstwo oraz

realizację inwestycji „pod klucz”
dla przemysłu i energetyki,

• dostawę i montaż konstrukcji
stalowych, kanałów spalin oraz
urządzeń towarzyszących,

• dostawę i montaż instalacji
elektrycznych, energetycznych oraz
AKPiA.

Przedsiębiorstwo Modernizacji
Urządzeń Energetycznych
REMAK S.A.
ul. Zielonogórska 3, 45-955 Opole
Tel. +48 77 455 20 11, 448 72 10
Fax +48 77 455 98 50
e-mail: marketing@remak.com.pl
www.remak.com.pl

MOŻEMY  WIĘCEJ !
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Hi sto ria Za kła du Wy twa rza nia Biel sko -
-Bia ła (ZBW) na le żą ce go do TAU RON
Cie pło się ga ro ku 1960. Wów czas zo sta ła
uru cho mio na Elek tro cie płow nia Biel sko -
-Bia ła (EC1), w ce lu za stą pie nia wie lu lo -
kal nych i prze my sło wych ko tłow ni w tym
mie ście. Jej bu do wę za koń czo no w 1973 r.
Wraz z Elek tro cie płow nią Biel sko -Pół -
noc (EC2) w Cze cho wi cach -Dzie dzi cach
wcho dzi ła w skład Ze spo łu Elek tro cie -
płow ni Biel sko -Bia ła, któ ry ja ko przed się -
bior stwo pań stwo we, w stycz niu 1994 r.,
zo stał prze kształ co ny w jed no oso bo wą
spół kę Skar bu Pań stwa. W grud niu 2001 r.
mia ła miej sce in kor po ra cja w struk tu ry Po -
łu dnio we go Kon cer nu Ener ge tycz ne go SA
(od wrze śnia 2012 r. – TAU RON Wy twa -
rza nie). W stycz niu 2014 r. za kład zo stał
włą czo ny w struk tu ry TAU RON Cie pło,
zmie nia jąc na zwę z Ze spo łu Elek tro cie -
płow ni Biel sko -Bia ła na Za kład Wy twa rza -
nia Biel sko -Bia ła.

EC Biel sko -Bia ła (EC1), przed od da -
niem do eks plo ata cji no wej in we sty cji,
by ła źró dłem o ko lek to ro wym ukła dzie
pra cy, gdzie za in sta lo wa no 4 ko tły ener -
ge tycz ne pa ro we: dwa ty pu OP120, je den
OP140, je den OP230 oraz 3 tur bo ze spo -
ły: dwa ty pu TUK 25 (upu sto wo -kon den -
sa cyj ne) i je den TP 30 (prze ciw pręż ny).
EC Biel sko -Pół noc (EC2) to źró dło,
gdzie za in sta lo wa ny jest blok cie płow ni -
czy BC -50 z ko tłem flu idal nym Ofz230
i dwa ko tły cie płow ni cze pa ro we ole jo we
ty pu OO70.

Czas te raź niej szy
Za kła du Wy twa rza nia

Biel sko -Bia ła
TAU RON Cie pło

Za kład Wy twa rza nia Biel sko-Bia ła pro -
du ku je cie pło i ener gię elek trycz ną w wy -
so ko spraw nej ko ge ne ra cji. Od bior cą wy -

pro du ko wa nej ener gii elek trycz nej jest
Kra jo wy Sys tem Elek tro ener ge tycz ny, na -
to miast cie pło sprze da wa ne jest je go dys -
try bu to ro wi w Biel sku-Bia łej – Przed -
się bior stwu Ko mu nal ne mu „Ther ma”
Sp. z o.o. i dys try bu to ro wi w Cze cho wi -
cach-Dzie dzi cach, któ rym jest Przed się -
bior stwo In ży nie rii Miej skiej Sp. z o.o. 

Za in sta lo wa na moc elek trycz na w ZWB
wy no si 105,8 MW, w tym w EC1 50,8 MW
i EC2 55,0 MW. Za in sta lo wa na moc ciepl -
na w ZWB to 354,0 MWt, w tym EC1
182,4 MWt i EC2 172,0 MWt. W ro ku
2013 wy pro du ko wa no 461 448 MWh ener -
gii elek trycz nej (w EC1 136 432 MWh
i EC2 325 016 MWh), a cie pła od po wied -
nio 2 411 655 GJ (EC1 1 318 160 GJ i EC2
1 093 495 GJ).

Pa li wem pod sta wo wym jest wę giel ka -
mien ny z pol skich ko palń. Pa li wa mi do -
dat ko wy mi  – dla ko tłów cie płow ni czych
oraz dla blo ków – są gaz oraz olej opa ło -
wy.

Za kład Wy twa rza nia Biel sko-Bia ła, za -
rów no EC1, jak i EC2, speł nia ją wszyst -
kie ak tu al nie obo wią zu ją ce wy ma ga nia
eko lo gicz ne, w tym wy ma ga nia dy rek ty -
wy IED. 

Nowe szaty
bielskiej elektrociepłowni

W Za kła dzie Wy twa rza nia Biel sko -Bia ła, w czerw cu 2013 ro ku zo stał
od da ny do eks plo ata cji no wo cze sny blok cie płow ni czy o pa ra me trach
eks plo ata cyj no -tech nicz nych sta wia ją cych go wśród naj lep szych jed -
no stek ener ge tycz nych w kra ju. 
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Su per blok
w Biel sku -Bia łej

No wo cze sny blok cie płow ni czy o mo -
cy 50 MWe i 106 MWt zo stał prze ka za ny
do eks plo ata cji 26 czerw ca 2013 r. Ta no -
wo cze sna jed nost ka ko ge ne ra cyj na zo sta ła
wy bu do wa na z wy ko rzy sta niem naj lep -
szych ist nie ją cych obec nie tech no lo gii (po -
wsta ła w nie speł na czte ry la ta – akt erek -
cyj ny wmu ro wa no 19 sierp nia 2010 r.).
W grud niu 2009 r. zo sta ła pod pi sa na umo -
wa mię dzy ów cze snym PKE, a Po li mex -
-Mo sto sta lem na jej bu do wę. In we sty cja
w Biel sku Bia łej, któ rej koszt się gnął po -
nad 617 mln zł, sta no wi ko lej ny za koń czo -
ny pro jekt Gru py TAU RON – wcze śniej
od da no do eks plo ata cji blo ki na bio ma sę
w Ja worz nie (50 MW), Sta lo wej Wo li
(20 MW) i Ty chach (40 MW). Trwa bu do -
wa no we go wy so ko spraw ne go blo ku ener -
ge tycz ne go w ZW Ty chy (bę dzie to jed -
nost ka o mo cach 58,3 MWe i 86 MWt) oraz
bu do wa tur bo ge ne ra to ra (50 MW) w ZW
No wa w Dą bro wie Gór ni czej.

– Ta no wo cze sna, o wy so kich pa ra me -
trach spraw no ścio wych jed nost ka, speł nia
wszel kie nor my ochro ny śro do wi ska i za -
pew nia na szym od bior com bez pie czeń stwo
ener ge tycz ne w za kre sie do staw cie pła
i ener gii elek trycz nej – po wie dział Hen ryk

Bor czyk, pre zes za rzą du TAU RON Cie pło
W po rów na niu z jed nost ka mi do tych czas

pra cu ją cy mi w Biel sku -Bia łej no wy blok
emi tu je zde cy do wa nie mniej za nie czysz -
czeń do po wie trza (patrz ram ka) Skła da się
z flu idal ne go ko tła pa ro we go o wy daj no ści
ok. 220 t/h oraz tur bi ny prze ciw pręż nej
o mo cy cie płow ni czej 106 MWt i mo cy
elek trycz nej 50 MWe. 

Układ na wę gla nia przy sto so wa ny jest
do do staw wę gla ka mien ne go wa go na mi
sa moroz ła dow czy mi ty pu Tal bot. Moż li-
we jest jed no cze sne roz ła do wa nie 4 wa go -
nów, po jem ność bun kra szcze li no we go –
V > 900 m3. Wy daj ność za wa ło wa nia wę -
gla na skła dy i ła do wa nia ze skła dów za
po mo cą ła do war ko -zwa ło war ki wy no si
250 t/h. Układ trans por to wy wę gla skła da -
ją cy się głów nie z prze no śni ków ta śmo -
wych o wy daj no ści 250 t/h jest za pro jek to -

wa ny w ukła dzie po dwój nym (2 x 100%),
w któ rym jed na nit ka ukła du pra cu je a dru -
ga po zo sta je w re zer wie. Skła do wi ska po -
zwa la ją na osią gnię cie za pa su ma ga zy no -
we go wę gla rzę du 40 000 t. Wy daj ność
ukła du zo sta ła do bra na w spo sób, któ ry
(przy za cho wa niu funk cjo nal no ści in sta la -
cji) po zwo li na mak sy mal ne skró ce nie cza -
su pra cy po szcze gól nych ele men tów, ogra -
ni cza jąc w ten spo sób je go uciąż li wość dla
oto cze nia (sza co wa ny czas – 8 do 10 h
w cią gu do by na wę gla nie pra cu je po mię -
dzy godz. 6: 00 a 22: 00).

A oto pa ra me try ukła du od po pie la nia
i sor ben tu. Po piół lot ny wy chwy ty wa ny
w elek tro fil trze a tak że w le jach 2-cią gu
ko tła trans por to wa ny jest pneu ma tycz nie
do zbior ni ka re ten cyj ne go o po jem no ści
2100 m3. Po piół den ny ode bra ny z ko mo ry
pa le ni sko wej jest kie ro wa ny na od sie wacz,

a stam tąd bez po śred nio lub po przez kru -
szar kę do zbior ni ka po śred nie go skąd jest
trans por to wa ny pneu ma tycz nie do zbior ni -
ka re ten cyj ne go o po jem no ści 2100 m3.
Wy wóz od pa dów pa le ni sko wych od by wa
się cy ster na mi sa mo cho do wy mi lub ko le jo -
wy mi. Sor bent (mącz ka ka mie nia wa pien -
ne go) do star cza ny jest trans por tem ko le jo -
wym lub sa mo cho do wym i pneu ma tycz nie
roz ła do wy wa ny do zbior ni ka re ten cyj ne go
o po jem no ści 900 m3; ze zbior ni ka re ten cyj -
ne go (trans port pneu ma tycz ny) sor bent po -
da wa ny jest do zbior ni ka przy ko tło we go,
a na stęp nie do ko mo ry pa le ni sko wej.

Uni kal nym obiek tem tej in we sty cji jest
no wo cze sny aku mu la tor cie pła o szcze gól -
nie war tych pod kre śle nia pa ra me trach.
Umoż li wia osią gnię cie spraw no ści śred -
nio rocz nej prze mia ny dla Blo ku na po zio -
mie 89%, co oprócz ni skich kosz tów jed -
nost ko wych zmien nych wy twa rza nia cie -
pła po wo du je, że ca ła ener gia elek trycz -
na jest kwa li fi ko wa na ja ko wy two rzo -
na w wy so ko spraw nej ko ge ne ra cji. Aku -
mu la tor speł nia na stę pu ją ce za da nia: za -
pew nia ciągłość pra cy blo ku przy ma łych
po trze bach ciepl nych w okre sach przej -
ścio wych; ogra ni cza czas pra cy ko tłów
szczy to wych; po zwa la mak sy ma li zo wać
pro duk cję ener gii elek trycz nej w szczy tach
ener ge tycz nych; sta no wi awa ryj ne źró dło
uzu peł nie nia sie ci cie płow ni czej w przy -
pad ku jej awa rii (po bór wo dy do 400 m3).
Oto pod sta wo we je go pa ra me try: po jem -
ność użyt ko wa – ok. 20 000 m3, ob ję tość
cał ko wi ta zbior ni ka – 21 000 m3, wy so kość
zbior ni ka – ok. 65 m, mak sy mal na tem pe -
ra tu ra wo dy do lo to wej po stro nie go rą cej
– 98ºC, tem pe ra tu ra wo dy sie cio wej po
stro nie zim nej – 45–79ºC. 

Porównanie Elektrociepłowni kolektorowej EC1 z Nowym Blokiem Ciepłowniczym EC1

Elektrociepłownia
kolektorowa EC1

Nowy Blok
Ciepłowniczy EC1

Produkcja energii elektrycznej [MWh] 203 000

Produkcja ciepła GJ 1 490 000

Średnioroczna sprawność przemiany % 63,27 89,64

Zużycie węgla tys. ton 194 127

Emisja SO2 ton 2256 163

Emisja NOx ton 804 191

Emisja pyłu ton 340 15

Emisja CO2 ton 341 956 216 912
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Do dat ko wo, dla za spo ko je nia szczy to wych po trzeb cie płow ni -
czych, za mon to wa no dwa ko tły szczy to we opa la ne ga zem i ole jem
o łącz nej mo cy 78 MWt.

Blok ma klu czo we zna cze nie dla sys te mu cie płow ni cze go Biel -
ska -Bia łej. ZWB po kry wa bli sko 100% za po trze bo wa nia mia sta
i oko lic na cie pło z sys te mu cie płow ni cze go, to też moc pre zen to wa -
ne go blo ku zo sta ła za pro jek to wa na zgod nie z lo kal nym po py tem.

Sło wo o TAU RON Cie pło
TAU RON Cie pło wcho dzi w skład Gru py TAU RON, w któ rej

spół ką do mi nu ją cą jest TAU RON Pol ska Ener gia SA, jed no z naj -
więk szych pol skich przed się biorstw z ka pi ta łem ok. 18 mld zł i za -
trud nia ją cym po nad 26 tys. pra cow ni ków. 

TAU RON Cie pło jest naj więk szym do staw cą cie pła na Gór nym
Ślą sku i w Za głę biu i zaj mu je się wy twa rza niem, dys try bu cją i sprze -
da żą ener gii ciepl nej. Spół ka po wsta ła 1 wrze śnia 2011 r.. w wy ni ku
po łą cze nia dwóch przed się biorstw cie płow ni czych.

TAU RON Cie pło sp. z o.o. za trud nia obec nie ok. 2100 osób.
W skład spół ki wcho dzą: ZW Ka to wi ce, ZW No wa, ZW Ty chy, ZW
Ka mien na Gó ra, ZW Biel sko -Bia ła oraz Ob szar Cie płow ni Lo kal -
nych. Łącz na moc ciepl na za in sta lo wa na za kła dów wy twór czych
wcho dzą cych w skład spół ki, po cho dzą ca z wy so ko spraw nych źró -
deł ko ge ne ra cyj nych, wy no si 1777 MW. Łącz na dłu gość sie ci cie -
płow ni czej – ok. 1100 km. Po przez 3700 wę złów ciepl nych spół ka
do star cza cie pło do ok. 200 tys. go spo darstw do mo wych, czy li
ok. 700 tys. miesz kań ców. 

Najważniejsze dane liczbowe dotyczące
spółki TAURON Ciepło sp. z o.o.

maj 2014

2354 MW zamówionej mocy cieplnej
1777 MWt/406 MWe mocy zainstalowanej
14,6 TJ/1,2 TWh energii dostarczonej do klientów
3700 klientów obsługiwanych przez

TAURON Ciepło
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Realizujemy „pod klucz” inwestycje 
dotyczące budowy:

  elektrowni i elektrociepłowni (układy 
kogeneracyjne), opalanych węglem, 
biomasą, paliwami gazowymi, 

  instalacji do utylizacji odpadów komunal-
nych i przemysłowych.

W ramach realizacji inwestycji „pod klucz” 
prace prowadzimy w zakresie: 

  opracowania koncepcji,
  opracowania studium wykonalności,
  wykonania projektów we wszystkich 
branżach,

  prace elektryczne i AKPiA
  dostawy urządzeń i armatury,
  prac budowlanych, montażowych 
i instalacyjnych,

  rozruchów urządzeń i szkolenia personelu.
Zgodnie z potrzebami klienta uwzględniamy 
również wykorzystanie używanych turbin po 
uprzednim przeprowadzeniu niezbędnych 
modernizacji. 

Projektujemy i wykonujemy zmiany 
modernizacyjne turbin parowych 
w zakresie:

  układów łopatkowych, 
  przystosowywania turbin kondensacyj-
nych do pracy ciepłowniczej 
z „pogorszoną próżnią”,

  przystosowywania turbin do pracy 
z regulowanym upustem pary,

  układów regulacji i zabezpieczeń

Modernizacje układów regulacji turbin:
  zastępowanie przestarzałych technicznie 
układów regulacji nowoczesnymi syste-
mami elektro-hydraulicznymi,

  opracowywanie algorytmów regulacji 
i oprogramowanie regulatorów,

  zmiany modernizacyjne istniejących ukła-
dów regulacji, sterowania i pomiarów,

  kompleksowe dostawy urządzeń,
  prace montażowe,
  rozruchy, szkolenie obsługi
  serwisy gwarancyjne i pogwarancyjne.

Wyposażamy turbiny oraz instalacje 
pomocnicze w komputerowe systemy 
wizualizacji i nadzoru.

Wykonujemy projekty dla branży 
cieplno-mechanicznej, elektrycznej 
i budowlanej, a w szczególności:

  projekty rurociągów technologicznych 
dla wody i pary wodnej,

  projekty techniczne i dokumentacje 
warsztatowe kanałów spalin i powietrza,

  projekty członów ciepłowniczych, ich 
modernizacji i rozbudowy w elektrow-
niach i elektrociepłowniach,

  projekty instalacji zaworów bezpieczeń-
stwa i innej armatury, zabezpieczenia 
antykorozyjne,

  projekty izolacji termicznej,

  instrukcje eksploatacji zaprojektowanych 
przez nas układów cieplnych, dokumen-
tacje rejestracyjne dla potrzeb UDT na 
rurociągi,

  zbiorniki ciśnieniowe (wymienniki ciepła),
  projekty układów elektrycznych automa-
tyki wraz z opracowaniem algorytmu ste-
rowania i oprogramowaniem sterownika,

  projekty posadowienia podparć rurocią-
gów, podestów do obsługi armatury, fun-
damentów do posadowienia urządzeń.

Wykonujemy badania cieplno-przepływo-
we, eksploatacyjne i gwarancyjne kotłów, 
turbin, pomp, wentylatorów oraz całych 
bloków energetyczny wraz z instalacjami 
pomocniczymi jak układy oczyszczania 
spalin (IOS, instalacje odazotowania spa-
lin), układy odwadniania i magazynowania 
gipsu, układy podawania paliwa. 
Wykonujemy remonty modernizacyjne, 
ekspertyzy, diagnostykę poawaryjną turbin.

Oferta prac z zakresu badań turbin 
parowych:

  gwarancyjne badania cieplno-przepływo-
we nowych turbin oraz po wykonanych 
modernizacjach i remontach,

  badania dla określenia wskaźników 
i charakterystyk eksploatacyjnych turbo-
zespołu i całego bloku,

  określanie optymalnych warunków 
eksploatacji turbiny,

  badania dla ustalenia możliwości i zakre-
su zmian warunków eksploatacji turbiny,

  badania i ocena stanu technicznego 
i zapasu żywotności eksploatacyjnej,

  określenie optymalnych kryteriów rozru-
chu turbozespołu,

  okresowe pomiary diagnostyczne głów-
nych urządzeń i instalacji

Opracowujemy specjalistyczne progra-
my inżynierskie, wykonujemy obliczenia 
wytrzymałościowe, cieplne i przepływowe 
maszyn i urządzeń energetycznych oraz ich 
elementów.
Posiadamy certyfikat dla eksploatacji i prac 
remontowych.

Przeprowadzamy audyty energetyczne 
w zakładach przemysłowych w zakresie:

  oceny sposobu użytkowania energii,
  określania sposobów zmniejszania 
zużycia energii,

  analiz możliwości i opłacalności przed-
sięwzięć,

  opracowywania programów oszczędno-
ściowych oraz efektywnego wykorzysta-
nia energii.

Zapewniamy:
  partnerską współpracę z klientem,
  opiekę techniczną i organizacyjną na 
każdym etapie realizacji zadania,

  porady i konsultacje,
  terminowość wykonywania usług,
  racjonalizację kosztów realizowania 
kontraktów.

Od chwili powstania firma INWAT prowadzi szeroki za-
kres specjalistycznych usług dla energetyki zawodowej 
przemysłowej oraz przemysłu związanego z energetyką 
w Polsce i za granicą. Przeprowadzamy m.in. modernizacje 
turbin i zabudowę nowych urządzeń, rozwiązując indywi-
dualne problemy użytkowników, dotyczące optymalnego 
wykorzystania możliwości eksploatacyjnych elektrowni 
i elektrociepłowni. Prowadzimy prace projektowe w branży 
mechanicznej, elektrycznej i AKPiA. Wykonujemy pomiary 
cieplno-przepływowe bloków energetycznych dla potrzeb 
eksploatacji oraz pomiary odbiorowe i gwarancyjne.

Realizacja inwestycji 
„pod klucz”

Projekty
elektrowni i elektrociepłowni

Modernizacje
turbin parowych

Audyty 
energetyczne

Pomiary
gwarancyjne
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W okre sie bu do wy zie lo no gór ska EC znaj do wa ła się w struk tu -
rach Za odrzań skich Za kła dów Prze my słu Me ta lo we go „ZA STAL”,
po tem na le ża ła ko lej no do dwóch przed się biorstw ener ge ty ki ciepl -
nej, a w la tach 1978–1991 by ła jed nost ką or ga ni za cyj ną Za kła du
Ener ge tycz ne go w ra mach Za kła dów Ener ge tycz nych Okrę gu Za -
chod nie go.

No we cza sy
Na po cząt ku zmia ny ustro ju, w 1991 r., EC Zie lo na Gó ra sta ła się

przed się bior stwem pań stwo wym, a w dwa la ta póź niej, w ra mach ko -
mer cja li za cji, jed no oso bo wą spół ką Skar bu Pań stwa czy li ak cyj ną.

– Uległ zmia nie sys tem za rzą dza nia, moż na mó wić o dru gich na -
ro dzi nach przed się bior stwa. Stwo rzy li śmy sek cję księ go wo -fi nan so -
wą, dział per so nal ny, do tąd dys po no wa li śmy je dy nie służ ba mi tech -
nicz no -re mon to wy mi. Trze ba by ło nadać for my or ga ni za cyj ne dzia -
łal no ści re struk tu ry za cyj nej, mo der ni za cyj nej i in we sty cyj nej.
W 1995 r. wy dzie li li śmy ze struk tu ry EC Zie lo na Gó ra pra cow ni czą
spół kę re mon to wą (ECe Re mont), w któ rej za cho wa li śmy udzia ły
– mó wi Ma rian Ba biuch, Pre zes Za rzą du, Dy rek tor Ge ne ral ny EC
„Zie lo na Gó ra” S.A.

Na stęp nie, w wy ni ku ko lej nych prze kształ ceń i zmian wła sno -
ścio wych (pry wa ty za cja w 2001 r., 45% ak cji za ku pi ło Kon sor cjum
ZEW Ko ge ne ra cja i Dal kia Ter mi ka, w 2009 r. na stą pi ło po łą cze nie
Zie lo no gór skiej Ener ge ty ki Ciepl nej z EC), w lu tym 2012 r. EC we -
szła do Gru py Ka pi ta ło wej EDF.

Przed się bior stwo prze ży ło kil ka eta pów bu do wy i roz bu do wy
blo ku wę glo we go, któ ry w 1986 r. skła dał się z 4 ko tłów pa ro -
wych, 6 ko tłów wod nych, 1 tur bo ze spo łu pa ro we go upu sto wo -prze -
ciw pręż ne go o mo cy 10,5 MW; dru gi o mo cy 12,87 MW po wstał
w 1996 r. W mię dzy cza sie in we sto wa no w urzą dze nia i obiek ty to -

wa rzy szą ce, mo der ni za cję i roz bu do wę obiek tów go spo dar ki wod -
nej i na wę gla nia. 

– Dzię ki dru gie mu tur bo ze spo ło wi (to by ła pierw sza w Pol sce in -
we sty cja ko mer cyj na w no we mo ce), zwięk szy li śmy przy cho dy ze
sprze da ży ener gii elek trycz nej z 5 do bli sko 30%, do tąd ży li śmy
z cie pła – wspo mi na Ma rian Ba biuch. – Ale ry nek się kur czył, mi jał
czas sta łej ce ny, roz li cze nia by ły na pod sta wie po mia ru licz ni ka,
a nie od me tra żu, od bior cy za czę li oszczę dzać, w efek cie obec nie
sprze da je my mniej cie pła niż wów czas.

Bu do wa BGP i ko tłow ni ga zo wo-ole jo wej
W la tach 90. w re gio nie za chod niej Pol ski od kry to znacz ne zło ża

ga zu ziem ne go za azo to wa ne go. Za rząd Elek tro cie płow ni pod jął
pra ce nad kon cep cją wy ko rzy sta nia złóż lo kal nych ga zu do pro duk -
cji ener gii elek trycz nej i ciepl nej w wy so ko spraw nym i eko lo gicz -
nie czy stym źró dle pra cu ją cym w sko ja rze niu np. blo ku ga zo wo-pa -
ro wym (BGP). Ana li zy okre śli ły opty mal ną moc elek trycz ną rzę -
du 190 MWe oraz moc ciepl ną ok. 95 MWt. Już na prze ło mie lat
1994/93 roz po czę to pra ce kon cep cyj ne do ty czą ce bu do wy te go blo -
ku. Ko niecz ne by ło za war cie umo wy z PSE, prze szko dził te mu
strajk służb re mon to wych i spór z pra cow ni ka mi trwa ją cy do li sto -
pa da 1997 r. Umo wę przed wstęp ną pod pi sa no w 1998 r., a kon trakt
dłu go ter mi no wy zo stał za war ty w stycz niu 2001 r.

– Za po wie dzia no zmia nę usta wy eli mi nu ją cą moż li wość za wie ra -
nia kon trak tów dłu go ter mi no wych, po zo sta wia jąc ją tym pod mio -
tom, któ re już pod ję ły pro ce sy in we sty cyj ne – in for mu je szef EC
„Zie lo na Gó ra”. – Mie li śmy umo wę przed wstęp ną z PSE, któ ra speł -
nia ła ten wy móg. W kwiet niu pod pi sa li śmy umo wę z PGNiG na do -
sta wy ga zu. Sło wem mógł ru szyć pro ces in we sty cyj ny, pro jekt BGP
był go to wy. Cen nej po mo cy w re ali za cji te go przed się wzię cia udzie -
li li nam prof. Ma rian Mi łek, ów cze sny wi ce mi ni ster skar bu pań stwa,
Sta ni sław Iwan, w tym cza sie wo je wo da lu bu ski i nie ży ją cy już Jó zef
Pup ka, wów czas pre zes wro cław skiej Ko ge ne ra cji. Pro ble mem by ło
zdo by cie pie nię dzy na wkład wła sny wy no szą cy co naj mniej 10% in -
we sty cji. Wy ło żył je in we stor EDF. Ogło si li śmy prze targ na ge ne ral -
ne go wy ko naw cę, zo sta ło nim kon sor cjum firm Elek trim -Me ga dex
i En pri ma En gi ne ering. W kwiet niu 2002 r. za war li śmy umo wę kre -
dy to wą. Koszt bu do wy BGP pięt na sto krot nie prze kra czał war tość
księ go wą EC, opie wał na 550 mln zł (obec nie wy niósł by za pew ne
ok. 1 mld zł). Za mknię cie fi nan so wa nia by ło jed no znacz ne z roz po -
czę ciem in we sty cji – bu do wa ru szy ła w lip cu. Trwa ła dwa la ta, prze -
bie ga ła nad zwy czaj spraw nie, nie prze kro czo no kosz tów, nie zda rzył
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Od ciepłowni do elektrowni
Ist nie ją ca od 1974 r. Elek tro cie płow nia Zie lo na Gó ra sta no wi
wi zy tów kę prze mian pol skiej ener ge ty ki od cza su trans for ma cji
do chwi li obec nej, za rów no w dzie dzi nie prze kształ ceń wła sno -
ścio wych, tech no lo gicz nych, jak i za rzą dza nia czy ochro ny śro -
do wi ska. Prze szła uda ną trans for ma cję – od ener ge ty ki wę glo -
wej do ga zo wej. Za kres pro wa dzo nej dzia łal no ści od róż nia ją
od funk cjo no wa nia ty po wej elek tro cie płow ni – nie tyl ko pro du -
ku je ener gię elek trycz ną i cie pło w sko ja rze niu, ale jest wła ści -
cie lem sie ci cie płow ni czej czy li zaj mu je się prze sy łem i dys try -
bu cją cie pła, roz li cze nia mi z od bior ca mi koń co wy mi. Po nad to
eks plo atu je na po wietrz ną li nię elek tro ener ge tycz ną 220 kV.

MA RIAN BA BIUCH, Pre zes Za rzą du
i Dy rek tor Ge ne ral ny Elek tro cie -
płow ni „Zie lo na Gó ra” S.A. Ab sol -
went Aka de mii Gór ni czo -Hut ni czej
w Kra ko wie, mgr inż. elek tryk. Peł -
ni po nad to funk cje Pre ze sa Za rzą du
Pol skie go To wa rzy stwa Elek tro cie -
płow ni Za wo do wych, Pre ze sa Za -
rzą du Lu bu skie go To wa rzy stwa na
Rzecz Roz wo ju Ener ge ty ki, Wi ce -
pre ze sa Ra dy Za rzą dza ją cej Pol -
skie go Ko mi te tu Ener gii Elek trycz -
nej, Wi ce pre ze sa Za rzą du Izby Go -
spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny
Śro do wi ska. Do rad ca Par la men tar -

ne go Ze spo łu ds. Ener ge ty ki. Me ne dżer ro ku 2004, lau re at na gro dy
Gwiaz da Ener ge ty ki 2008.



się ani je den wy pa dek. W tym ro ku mi ja 10 lat od roz po czę cia pra cy
blo ku. Po wiem wprost: gdy by on nie po wstał, z koń cem 2004 r. stra -
ci li by śmy płyn ność fi nan so wą, ta in we sty cja za pew ni ła fir mie dal sze
ist nie nie. I w tym kon tek ście do dam, że by ła to in we sty cja bę dą ca
owo cem naj bar dziej uda nej pry wa ty za cji w pol skiej ener ge ty ce.

Za an ga żo wa nie in we sty cyj ne EC „Zie lo na Gó ra”, oprócz bu do -
wy blo ku, ob ję ło mo der ni za cję Głów nej Sta cji Za si la nia w Le śnio -
wie, bu do wę w re kor do wym cza sie dwóch mie się cy na po wietrz nej
li nii elek tro ener ge tycz nej do tej sta cji z Elek tro cie płow ni (bli sko 20
km), któ ra ja ko pierw sza w Pol sce ulo ko wa na zo sta ła na słu pach ru -
ro wych. Ener gia elek trycz na tra fia do Kra jo we go Sys te mu Elek tro -
ener ge tycz ne go. 

Do sta wy pa li wa za pew ni ło PGNiG z no wo pow sta łej ko pal ni ga -
zu Ko ścian -Broń sko 100 km ru ro cią giem. Jej za so by się ga ją 30 mld
m3, BGP spa la 360 mln m3 rocz nie. Pre zes Ba biuch za pew nia, że
wszyst ko funk cjo nu je bez za rzu tu, ni gdy nie by ło pro ble mów z do -
sta wą ga zu. I do da je z sa tys fak cją, że po przez bu do wę ru ro cią gu
do EC ZG ga zow ni cy za mknę li pier ścień sie ci ga zu za azo to wa ne go
w za chod niej Pol sce.

Ko lej ną, zre ali zo wa ną przez Spół kę w lip cu 2012 r. in we sty cją,
by ła bu do wa ko tłow ni ga zo wo-ole jo wej. W miej sce czte rech ko tłów
wę glo wych za mon to wa no no wo cze sne ko tły ga zo wo-ole jo we – 5
wod nych o łącz nej mo cy 160 MWt oraz je den pa ro wy (7 MWt).
Uru cho mie nie tych ko tłów po zwo li ło w ma ju 2013 r. wy łą czyć
trwa le urzą dze nia wy twór cze blo ku wę glo we go (ko tły i tur bo ze spo -
ły) łącz nie z urzą dze nia mi to wa rzy szą cy mi, ta ki mi jak pom py za si -
la ją ce, zbior ni ki wo dy za si la ją cej, urzą dze nia na wę gla nia czy od -
żuż la nia, itd. EC „Zie lo na Gó ra” sta ła się jed ną z pierw szych w Pol -
sce elek tro cie płow ni za wo do wych, któ ra zre zy gno wa ła cał ko wi cie
ze spa la nia wę gla. 

Za mie rze nia
Sze ro kie po le dzia łań EC Zie lo na Gó ra nie ogra ni cza ją ce się tyl -

ko do wy twa rza nia ener gii elek trycz nej i cie pła, to układ eko no -
micz nie opty mal ny. Po przed nio stra ty spół ki sa mo rzą do wej na prze -
sy le cie pła sta no wi ły przy chód Elek tro cie płow ni, obec nie ja ko wła -
ści cie lo wi sie ci two rzy jej kosz ty. To też mo der ni zu je sieć, wy mie nia
ru ry na pre izo lo wa ne. Speł nia unij ne nor my w dzie dzi nie ochro ny
śro do wi ska z wy prze dze niem. Już dzi siaj rze czy wi sta emi sja ga zów
cie plar nia nych z EC ZG jest zna czą co niż sza od okre ślo nej prze pi -
sa mi UE, któ re bę dą obo wią zy wa ły od 1 stycz nia 2016 r. Zie lo no -
gór ska EC jest naj bar dziej eko lo gicz ną elek tro cie płow nią w ska li
ca łe go kra ju.

– Obec nie sprze da je my znacz ną ilość ener gii elek trycz nej, przy -
cho dy lo ku ją nas w pierw szej 5. naj więk szych elek tro cie płow ni
w Pol sce (85% ze sprze da ży ener gii elek trycz nej, 13% z cie pła)
– twier dzi Ma rian Ba biuch. – Za si la my mniej niż po ło wę ca łe go ryn -

ku cie pła Zie lo nej Gó ry. Ten stan rze czy wy ni ka z te go, że w la -
tach 50. i 60. nie bu do wa no sie ci, do lat 70. do mi no wa ły lo kal ne ko -
tłow nie. Dą ży my do po zy ska nia ryn ku wtór ne go, ale to wy ma ga in -
we sty cji ze stro ny od bior cy. Pro wa dzi my w tej kwe stii roz mo wy
z wła dza mi mia sta. No we obiek ty bu dow la ne (ry nek pier wot ny),
zgod nie z Usta wą o efek tyw no ści ener ge tycz nej, są pod łą cza ne
do na szej sie ci.

EC Zie lo na Gó ra uzy ska ła do fi nan so wa nie ze środ ków unij nych
na mo der ni za cję i prze bu do wę sys te mu cie płow ni cze go w Zie lo nej
Gó rze, na kwo tę po nad 36 mln zł (we wrze śniu 2011 r. pod pi sa no
umo wę z NFO ŚiGW). Re ali zo wa na in we sty cja przy czy ni się m.in.
do ob ni że nia strat ener gii po wsta ją cej w pro ce sie dys try bu cji cie pła,
co wpły nie na oszczęd ność ener gii pier wot nej, a tak że zmniej sze nie
emi sji CO2. Jej za koń cze nie jest pla no wa ne na ko niec 2015 r. Elek tro -
cie płow nia przy go to wu je kon cep cję dal szej mo der ni za cji sie ci, wy -
stą pi o do fi nan so wa nie ze środ ków z no wej per spek ty wy bu dże to wej.

Sło wo o ener ge ty ce
Py tam Pre ze sa Ma ria na Ba biu cha o je go oce nę po li ty ki ener ge -

tycz nej kra ju, sta nu te go sek to ra go spo dar ki i je go przy szło ści.
– To te mat na wie lo dnio we se mi na rium – od po wia da. – Za tem

ogra ni czę się do kil ku uwag, spo strze żeń. Ma my do czy nie nia ze sta -
nem za wie sze nia, nie do strze gam wi zji roz wo ju ro dzi mej ener ge ty ki,
a jej nie da się ode rwać od zde fi nio wa nia ce lów ca łej go spo dar ki. Je -
stem zwo len ni kiem in we sto wa nia we wszyst kie no śni ki ener gii. Na le -
ży bu do wać no we blo ki na wę giel ka mien ny i bru nat ny. Ce lo we jest
roz sąd ne roz wi ja nie OZE, w szcze gól no ści ener ge ty ki wia tro wej i fo -
to wol ta iki, ale one nie za pew nią nam bez pie czeń stwa ener ge tycz ne -
go. Spójrz my na sy tu ację u na sze go za chod nie go są sia da. W Niem -
czech gdy wie je wiatr po wsta je nad wyż ka mo cy, gdy nie wie je, po ja -
wia się pro blem. Ale dra ma tu nie ma – ich kon wen cjo nal ne elek trow -
nie dys po nu ją du żą mo cą, ma ło kto wie, że spa la ją rocz nie 180 mln t
wę gla bru nat ne go, trzy ra zy wię cej niż w Pol sce. Bu du ją ko lej ne blo -
ki na to pa li wo, a my je ste śmy nie zde cy do wa ni. Uwa żam, że nie po -
win no się re zy gno wać z bu do wy elek trow ni ją dro wej; ona za pew ni
nam rów nież wzrost bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go. Po ja wia się
pro blem fi nan so wa nia. Je stem prze ko na ny, że gdy ma się do bry pro -
jekt, wo lę, de ter mi na cję to środ ki się znaj dą. Przy kła dem, choć koszt
in we sty cji jest w znacz nie mniej szej ska li, jest mo je do świad cze nie
zwią za ne z bu do wą BGP w na szej Elek tro cie płow ni. Wie lu ko le gów
wąt pi ło w szan se re ali za cji te go przed się wzię cia. 

Ko lej na kwe stia to ure gu lo wa nia praw ne. Po waż nym pro ble mem
jest brak sta bil no ści pra wa, cze go przy kła dem cho ciaż by „za mie -
sza nie z bio ma są”. Moż na zmniej szyć wspar cie, ale nie na gle i to
trzy krot nie. Pro du cen ci bio ma sy zna leź li się na skra ju ban kruc twa.
Ta kie przy kła dy nie kon se kwen cji moż na by mno żyć. Na to miast z sa -
tys fak cją przyj mu ję zmia nę na sta wie nia władz do ko ge ne ra cji. Re -
asu mu jąc, po pie ram dy wer sy fi ka cję źró deł ener gii elek trycz nej.

AU
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XXII Wal ne Zgro ma dze nie Spra woz daw cze Izby Go spo dar czej
Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, zwo ła ne zo sta ło, na mo cy uchwa ły
Za rzą du, na dzień 11 czerw ca 2014 r. o godz. 13: 00.

Miej scem Wal ne go Zgro ma dze nia bę dzie sa la kon fe ren cyj na She rzo
w Ho te lu Mer cu re War sza wa Cen trum, ul. Zło ta 48/54, w War sza wie.

W przy pad ku bra ku kwo rum usta lo ny zo stał II ter min Wal ne go Zgro ma -
dze nia na dzień 1 czerw ca 2014 r. o godz. 13: 15.

Pro po no wa ny po rzą dek dzien ny Wal ne go Zgro ma dze nia:
• Spra woz da nie Za rzą du z dzia łal no ści Izby w 2013 r.,
• Spra woz da nie fi nan so we za 2013 r. obej mu ją ce:

– Wpro wa dze nie do Spra woz da nia Fi nan so we go; Bi lans; Ra chu nek zy -
sków i strat; In for ma cja do dat ko wa,

• Opi nia nie za leż ne go bie głe go re wi den ta,
• Wy bo ry uzu peł nia ją ce do Za rzą du Izby oraz Ko mi sji Re wi zyj nej,
• Wy ko na nie pre li mi na rza za 2013 r. i pro jekt pre li mi na rza na 2014 r.,
• Pro gram dzia ła nia IGE iOŚ w 2014 r.,
• Sta no wi sko i wnio ski Ko mi sji Re wi zyj nej za 2013 r.

* * *
Zgod nie z wie lo let nią tra dy cją Za rząd Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki

i Ochro ny Śro do wi ska po sta no wił zor ga ni zo wać SPO TKA NIE IN TE -
GRA CYJ NE człon ków i sym pa ty ków Izby w dniu 11 czerw ca 2014 r.
w Ho te lu Mer cu re War sza wa Cen trum, ul. Zło ta 48/54, w War sza wie.
Spo tka nie roz pocz nie się po Wal nym Zgro ma dze niu Izby Go spo dar czej
Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska o godz. 15: 30, w re stau ra cji „Sym fo nia”
Ho te lu Mer cu re War sza wa Cen trum.

Ma my na dzie ję, że jak co ro ku wy da rze nie to sta nie się oka zją do zgro -
ma dze nia sze ro kie go gro na pol skich ener ge ty ków, przed sta wi cie li prze my -
słu oraz przed się biorstw usłu go wych i stwo rzy moż li wość na wią za nia kon -
tak tów mię dzy człon ka mi i sym pa ty ka mi Izby, a tak że bę dzie do sko na łą
oka zją do roz mów w nie for mal nej at mos fe rze na te mat ocze ku ją cych pol -
ską ener ge ty kę wy zwań i szans ich wy ko rzy sta nia.

Walne Zgromadzenie Izby

W Po zna niu, w dniach 13–15 ma ja 2014 r., od by ła się ko lej na edy cja
Mię dzy na ro do wych Tar gów Ener ge ty ki EXPO PO WER. Tar gi te to ini -
cja ty wa Mię dzy na ro do wych Tar gów Po znań skich, któ ra po wsta ła w wy ni -
ku roz mów i bli skiej współ pra cy z part ne ra mi z bran ży ener ge tycz nej. In -
ten cją or ga ni za to rów by ło stwo rze nie no wo cze snych tar gów w peł ni do sto -
so wa nych do po trzeb ryn ku gdzie spo tka ją się czo ło wi przed sta wi cie le sek -
to ra ener gii. Na tar gach Expo po wer i Gre en po wer moż na by ło zo ba czyć
naj now sze pro duk ty i tech no lo gie elek tro ener ge tycz ne, a tak że za po znać
się z naj lep szy mi prak ty ka mi w za kre sie no wo cze snej oraz bez piecz nej
ener ge ty ki i elek tro tech ni ki.

Wy staw cy za pre zen to wa li swo ją naj now szą ofer tę mię dzy in ny mi: roz -
dziel ni ce w izo la cji ga zo wej, pro gra my do pro jek to wa nia in sta la cji od gro -
mo wych, przy rzą dy do po mia ru strat die lek trycz nych, de tek to ry ter mo lu -
mi ne scen cyj ne, mo bil ne sys te my po mia ro we prze kład ni ków na pię cio -
wych, trój fa zo we prze kład ni ki prą du, ze sta wy fo to wol ta icz ne do pod grze -
wa nia wo dy, mi kro fa low ni ki czy mo ni to rin gi in sta la cji PV. Na sto iskach
wy staw ców moż na by ło do wie dzieć się m.in. jak na co dzień mniej pła cić
za prąd, ja ki ro dzaj źró dła oświe tle nia wy brać – LED, świe tlów kę, lam pę
ża ro wą a tak że ja kie są tren dy w oświe tle niu dro go wym. Wśród wy staw -
ców tar gów Expo po wer i Gre en po wer by ły mię dzy in ny mi: ABB, Mi kro -
ni ka, Elek tro mon taż Po znań S.A., Elek tro bu do wa S.A., ENEA S.A.,
ENEA Ope ra tor, ENEA Wy twa rza nie, Ener go bud Lesz no, BHU SA, Ene os,
Ener go miar, Je an Mul ler Pol ska, Si ba, ZPUE S.A., Asket, Dehn, SMA,
H. Ce giel ski -Po znań S.A., Re mor, Sel fa, Fro nius In ter na tio nal So lar, Omi -
kron, Ra tech na UAB czy So lar -log.

Na sza Izba wraz z PTPi REE i SEP od sa me go po cząt ku ob ję ła tar gi
EXPO PO WER swo im pa tro na tem i wy stą pi ła na nich tra dy cyj nie
po raz ko lej ny ze swo im sto iskiem ko lek tyw nym. Na wspól nym sto isku
wy sta wia ły się fir my -człon ko wie Izby: Ener go apa ra tu ra S.A. oraz In -
sty tut Au to ma ty ki Sys te mów Ener ge tycz nych Sp. z o.o. Jak zwy kle sto -
isko Izby tęt ni ło ży ciem i by ło przed mio tem du że go za in te re so wa nia
za rów no zwie dza ją cych jak i wy staw ców.

EXPOPOWER 2014

Kalendarz Imprez (plan) Izby Gospodarczej Energetyki
i Ochrony Środowiska w drugim 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. 16–18 27 Międzynarodowe Energetyczne Bielsko-Biała IGEiOŚ i ZIAD
wrzesień Targi Bielskie ENERGETAB 2014

2. październik 2014 Szkolenie zawodowe Gliwice IGEiOŚ, Politechnika Śląska
– styczeń 2015 „Energetyka – podstawy wiedzy”

3. październik Szkolenie zawodowe Warszawa IGEiOŚ, Politechnika 
– styczeń 2015 „Energetyka – podstawy wiedzy” Warszawska

4. 10 październik XI Konferencja „Energetyka przygraniczna Sulechów IGEOŚ, LTnREE, 
termin Polski i Niemiec – doświadczenia E.ON edis energia Sp. z o.o.

rezerwowy – i perspektywy”
17 październik

5. październik Konferencja „Energetyka na węglu brunatnym” IGEiOŚ

6. 14–17 Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Poznań IGEiOŚ i MTP
październik POLEKO w Poznaniu

7. październik Polsko-Amerykański Okrągły Stół Energetyczny Warszawa IGEiOŚ, MG
(od 20)

8. 29–30 V Targi Utrzymania Ruchu, Planowania Kraków – Hala EXPO IGEiOŚ
październik i Optymalizacji Produkcji MAINTENANCE i easyFairs Poland Sp. z o.o.

9. listopad Konferencja „Budowa nowego bloku Jaworzno IGEiOŚ i Tauron 
w Elektrowni Jaworzno” Wytwarzanie O/Jaworzno

10. listopad Seminarium dla dyżurnych inżynierów ruchu IGEiOŚ

11. grudzień Spotkanie integracyjne wigilijno-noworoczne Warszawa IGEiOŚ





L icz nie przy by li spe cja li ści z Pol ski, a tak że z USA, Nie miec
i Ru mu nii uczest ni czy li w kon fe ren cji na uko wo -tech nicz nej,
ja ka od by ła się 27 ma ja br. w Lu bi nie na te mat no wej techno -
lo gii oczysz cza nia ga zów w ener ge ty ce i cie płow nic twie.

W ener ge ty ce i cie płow nic twie szcze gól nie waż na jest re duk cja
emisji CO2, SO2, NOx i związków rtęci. Jej or ga ni za to ra mi by li: Izba
Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, Ciech S.A.,
Uni ted Co nvey or Cor po ra tion oraz Ener ge ty ka sp. z o.o. na le żą -
ca do gru py ka pi ta ło wej KGHM Pol ska Miedź. Ob ra dy od by wa ły
się w du żej sa li kon fe ren cyj nej bu dyn ku KGHM przy sta dio nie Za -
głę bia Lu bin, a na pla cu par kin go wym przed sta dio nem umiesz czo -
ny był kon te ner z urzą dze nia mi fir my UCC gdzie do ko ny wa no pre -
zen ta cji in no wa cyj nej tech no lo gii oczysz cza nia ga zów.

Kon fe ren cję otwo rzył, a po tem przez wie le go dzin spraw nie pro -
wa dził Ry szard Po po wicz, zastępca Dy rek tora Ge ne ral nego
IGE iOŚ. Uczest ni ków kon fe ren cji – w imie niu go spo da rza, czy li
KGHM – bar dzo ser decz nie po wi tał Bro ni sław Ryb ka, wi ce pre -
zes Za rzą du spół ki Ener ge ty ka.

Ochro na śro do wi ska unij nym prio ry te tem
Pierw szym re fe ren tem był Woj ciech Orze szek, „Ener go pro -

jekt -War sza wa” S.A., któ ry w cie ka wej i przy stęp nej for mie przed -
sta wił ak tu al ne prze pi sy oraz no we unij ne wymagania m.in. dla ga -
zów wy lo to wych w ener ge ty ce i cie płow nic twie oraz omó wił po -
dej mo wa ne przez UE kie run ki stra te gii zmie rza ją cej do sku tecz ne -
go eg ze kwo wa nia pro gra mów unij nych w dzie dzi nie ochro ny śro -
do wi ska na tu ral ne go. Woj ciech Orze szek ob szer nie po in for mo wał
o tre ści prze pi sów oraz przed sta wił har mo no gram ich wpro wa dza -
nia w ży cie. Na le ży się spo dzie wać, że w ko lej nych la tach do 2019
ro ku, osta tecz nie wej dą w ży cie no we ure gu lo wa nia praw ne UE,
któ re jed no znacz nie zo bli gu ją pro du cen tów ener gii elek trycz nej
i ciepl nej do re spek to wa nia bar dzo wy so kich wy ma gań sta wia -
nych wy twór com ener gii w aspek cie ochro ny śro do wi ska.

Tzw. kon klu zje BAT dla du żych źró deł spa la nia opu bli ko wa ne
zo sta ły w czerw cu 2013 ro ku i do ty czą obiek tów o mo cy ciepl nej
w pa li wie do 50 MWt i więk szych ob ję tych dy rek ty wą 2010/75/UE
w spra wie emi sji prze my sło wych. Bę dzie to skut ko wać dla kra jo -
wej ener ge ty ki bez względ ną ko niecz no ścią m.in. zwięk sze nia efek -
tyw no ści pro ce su od siar cza nia spa lin przy spa la niu wę gla.

We dług da nych po mia ro wych – uzy ska nych i opu bli ko wa nych
przez Głów ne go In spek to ra Ochro ny Śro do wi ska – w 2012 ro ku
na prze wa ża ją cej czę ści ob sza rów Pol ski nie są do trzy my wa ne
nor my ja ko ści po wie trza we dług wy mo gów no wych stan dar dów
emi syj nych przy ję tych przez UE do re ali za cji w naj bliż szym pię -
cio le ciu. Pro po zy cja w spra wie ogra ni cze nia emi sji nie któ rych za -
nie czysz czeń do po wie trza ze śred nich obiek tów spa la nia (o mo cy
ciepl nej w pa li wie 1–50 MWt) tzw. Dy rek ty wa Me dium Com bu -
stion Plants (MCP) opu bli ko wa na zo sta ła 18 grud nia 2013 ro ku.

Ist nie je du że i re al ne ry zy ko mo gą cych wy stą pić trud no ści,
zwią za nych z nie prze strze ga niem za rów no tej, jak i in nych dy rek -
tyw, w jed nost kach opa la nych wę glem bru nat nym, czy ka mien -
nym. W tym ostat nim przy pad ku cho dzi o wę giel o pod wyż szo nej
za war to ści siar ki oraz rtę ci. Pro ble mem mo że oka zać się też do -
trzy my wa nie stan dar dów w cie płow niach ko mu nal nych. Jest wy -
so ce praw do po dob ne, iż li cze nie – jak do tej po ry – na de ro ga ty wy,

w wy ni ku któ rych na stą pią ko lej ne prze su nię cia w cza sie wdro że -
nia unij nych dy rek tyw mo że oka zać się wy so ce złud ne. Ta ka stra -
te gia po dej mo wa na przez nie któ re fir my sek to ra ener ge tycz ne go
mo że po pro stu do pro wa dzić do li kwi da cji pro duk cji ener gii z in -
sta la cji nie speł nia ją cych okre ślo nych pra wem stan dar dów, gdyż
fir my nie otrzy ma ją ze zwo le nia na eks plo ata cję tych urzą dzeń.

Re fe rent prze strzegł rów nież, że nie na le ży spo dzie wać się, że
wła śnie stan dar dy emi sji py łu – z pro jek tu dy rek ty wy MCP – ule gną
zła go dze niu, bio rąc pod uwa gę fakt, iż zo sta ły wprost prze nie sio ne
z wcze śniej już do ko na nej zmia ny za pi sów pro to ko łu z Go ete bor gu.

Stra te gia roz wo ju źró deł wy twa rza nia ener gii dla du żych źró deł
spa la nia, z uwzględ nie niem aspek tów do sto so wa nia do za ostrzo -
nych wy ma gań wy ni ka ją cych z pro jek tu BAT i pro jek tu dy rek ty -
wy MCP, któ re – na le ży się spo dzie wać – bę dą mia ły cha rak ter
wią żą cy na prze ło mie 2018/2019 r. bę dzie obo wią zy wać już na szą
ener ge ty kę kra jo wą za naj da lej 5 lat. A sko ro w więk szo ści jest ona
opar ta na wę glu re spek to wa nie tych stan dar dów wy ma ga już dziś
pod ję cia sto sow nych de cy zji, co do kie run ku in we sty cji pro eko lo -
gicz nych w sek to rze elek tro ener ge tycz nym. W związ ku z wpro wa -
dze niem za ostrzo nych wy mo gów emi syj nych i eks plo ata cyj nych
(w tym do ty czą cych też zwięk sze nia spraw no ści wy twa rza nia) dla
obiek tów, urzą dzeń i in sta la cji opar tych na wę glu oraz wpro wa -
dze niem no wych obo wiąz ków w kon tek ście emi sji rtę ci, HCL, HF,
N2O, CO, NH3 oraz ja ko ści ście ków z IOS na le ży już te raz zde cy -
do wać się na mo der ni za cję sta rych lub bu do wę no wych sys te mów
gwa ran tu ją cych speł nia nie pro eko lo gicz nych wy ma gań. 

Woj ciech Orze szek za de kla ro wał w imie niu Ener go pro jekt-War -
sza wa współ pra cę i da le ko idą cą po moc w opra co wa niu stra te gii
dla po szcze gól nych pod mio tów w ener ge ty ce w ce lu wdro że nia
efek tyw nych pro eko lo gicz nych pro gra mów mo der ni za cyj nych.

Opty mal nie wy ko rzy stać atu ty
Kon su men ci zna ją na pój pod na zwą Blue Sky Or ga nic So da.

Jed nak na stęp na pre zen ta cja ma ją ca na ce lu za awi zo wa nie przed -
się wzię cia Blue Sky nie do ty czy ła oczy wi ście prze my słu spo żyw -
cze go, ale moż li wo ści wy ko rzy sta nia so dy ja ko... sor ben tu w sek -
to rze ener ge tycz nym. Piotr Cie ślak z Cie chu S.A. sku pił się na
przed sta wie niu gru py che micz nej Ciech – jed nego z li de rów eu ro -
pej skie go ryn ku che micz ne go. Fir my od 65 lat obec nej na ryn ku.
Za kres dzia łal no ści Ciech S.A. wraz ze spół ka mi za leż ny mi obej -
mu je pro duk cję, han del i dys try bu cję che mi ka liów oraz dzia łal -
ność usłu go wą zwią za ną z kom plek so wą ob słu gą ryn ku kra jo we -
go i za gra nicz ne go. Głów na część pre zen ta cji po świę co na by ła ak -
tu al nym prze kształ ce niom fir my i pla nom jej roz wo ju na przy -
szłość. 

Za kup w 1996 ro ku kra jo we go kom plek su so do we go, skła da ją -
ce go się z Ino wro cław skich Za kła dów Che micz nych So da Mą twy
i Ja ni kow skich Za kła dów So do wych Ja ni ko so da oka zał się traf ną
in we sty cją i sta no wi obec nie co re bu si ness Gru py Che micz nej
Ciech. Za kła dy za pew nia ją Gru pie m.in. po zy cję li de ra ryn ku so -
dy kal cy no wa nej i zna czą cą obec ność w eu ro pej skiej bran ży che -
micz nej. Seg ment so do wy przy no si 40% przy cho dów Gru pie Che -
micz nej Ciech S.A. Dzię ki cze mu jest ona jed nym z naj więk szych
pro du cen tów so dy w Eu ro pie. Fir ma – jak za zna czył re fe rent – jest
je dy nym pro du cen tem so dy kal cy no wa nej w Pol sce, a łącz ne zdol -
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no ści pro duk cyj ne fa bryk w Ino wro cła wiu i Ja ni ko wie wy no -
szą 1,2 mln ton. Po zo sta łe dwie fa bry ki na le żą ce do Ciech S.A.:
w Niem czech i Ru mu nii dys po nu ją po ten cja łem wy twór czym
na po zio mie 0,57 i 0,43 mln ton rocz nie. Udział ilo ścio wy Gru py
Ciech w ryn ku so dy kal cy no wa nej w Pol sce się ga nie mal 100%,
w Eu ro pie wy no si ok. 15%, a na ryn ku świa to wym ok. 4%. W tej
sy tu acji na stę pu je ak ty wi za cja w ob sza rach gdzie moż na za go spo -
da ro wać głów ny pro dukt gru py – so dę. Stąd też pod ję cie de cy zji
o na wią za niu współ pra cy z Uni ted Co nvey or Cor po ra tion.

So da – efek tyw ny sor bent dla ener ge ty ki 
Wę glan so du tra dy cyj nie uży wa ny jest m.in. do wy ro bu szkła

oraz pa pie ru. Jest sto so wa ny tak że w prze my śle che micz nym,
w tym far ma ceu tycz nym. Oka zu je się jed nak, że dwu tle nek siar ki
w go rą cym stru mie niu spa li no wym re agu je z wstrzy ki wa nym sor -
ben tem tzn. tech nicz nym wę gla nem so du, w związ ku z tym sor -
bent w po sta ci wę gla nu so du mo że zna leźć za sto so wa nie w urzą -
dze niach pro eko lo gicz nych w elek trow niach, elek tro cie płow niach
i cie płow niach. Te mu ostat nie mu za gad nie niu po świę co ne by ły za -
tem ko lej ne wy stą pie nia. Pierw szy re fe rat na ten te mat wy gło sił
Jo an Nor man, re pre zen tu ją cy Uni ted Co nvey or Cor po ra tion. Po -
krót ce przed sta wił fir mę UCC i sto so wa ne przez nią tech ni ki DSI,
od no szą ce się do usu wa nia tlen ków siar ki z ga zów spa li no wych
przez wstrzy ki wa nie stru mie nia so dy ja ko su che go sor ben tu. Te go
ty pu in iek cja su che go sor ben tu jest no wym roz wią za niem tech no -
lo gicz nym w sto sun ku do obec nych kon wen cjo nal nych sys te mów
IOS. Dzię ki sku tecz no ści usu wa nia dwu tlen ku siar ki, pro sto cie
w za sto so wa niu i nie za wod no ści eks plo ata cji urzą dzeń no wa me -
to da ma szan se na szer sze upo wszech nie nie, gdyż – zda niem re fe -
ren ta – jest atrak cyj na z uwa gi na wy daj ność pro ce su eli mi na -
cji SO2 i nie za wod ność w eks plo ata cji.

No we opa ten to wa ne roz wią za nia
Przed sta wi cie le UCC po in for mo wa li też o no wej opa ten to wa nej

i już spraw dzo nej nie za wod nej tech no lo gii znacz nie ob ni ża ją cej
kosz ty eks plo ata cji oraz sto pień kon tro li emi sji su che go sor ben tu
in iek cji. In no wa cyj ne roz wią za nie lanc po da ją cych sor bent za po -
bie ga  zbry la niu się sor ben tu i ko niecz no ści za trzy my wa nia pra cy
in sta la cji ce lem jej prze czysz cze nia. Z ko lei za sto so wa nie no we go,
opa ten to wa ne go ty pu mły nu o na zwie VI PER Mill, zmniej sza
wiel kość czą stek sor ben tu, przy czy nia jąc się do zwięk sze nia sku -
tecz no ści usu wa nia SO2, SO3 i HCL.

Po tej czę ści re fe ra tów od by ła się prze rwa w ob ra dach. W jej trak -
cie uczest ni cy kon fe ren cji za po zna li się z mo bil nym kon te ne rem
z urzą dze nia mi do od siar cza nia spa lin me to dą za pro po no wa ną przez
UCC. Po pre zen ta cji przy stą pio no do re fe ro wa nia ko lej nych za gad -
nień. To mi sław Ko zu bik z przed się bior stwa „Ener ge ty ka” Sp. z o.o.
omó wił pla ny od no śnie ochro ny śro do wi ska, w na le żą cych do fir my
elek tro cie płow niach w Lu bi nie, Po lko wi cach, Gło go wie i Le gni cy,
gdzie spa la ny jest wę giel ka mien ny. Pla ny do ty czą ce speł nia nia
wiel ko ści emi sji spa lin za war tych w dy rek ty wie IED na le ży zre ali -
zo wać w sto sun ku do in sta la cji oczysz cza nia spa lin w trzech elek tro -
cie płow niach już w 2014, a w przy pad ku EC -4 Le gni ca w 2019 ro -
ku. Fir ma po dej mu je dzia ła nia zmie rza ją ce do po pra wy od py la nia
spa lin, re duk cji SO2 i NOx po przez opty ma li za cję pro ce su spa la nia,
mo der ni za cję lub wy mia nę in sta la cji od py la nia, bu do wę in sta la cji
od siar cza nia spa lin oraz in sta la cji re du ku ją cej NOx.

To mi sław Ko zu bik za zna czył, że ja ko kry te rium wy bo ru bę dą
bra ne pod uwa gę: ce na in sta la cji, jej koszt eks plo ata cji oraz na kła -
dy fi nan so we zwią za ne z za go spo da ro wa nia od pa dów, po wsta ją -
cych w trak cie pra cy in sta la cji. W efek cie mu si zo stać wy bra na
do re ali za cji naj efek tyw niej sza in sta la cja za pew nia ją ca jed no cze -
śnie stan dar dy emi syj ne okre ślo ne dy rek ty wą IED (2010/75/UE).

Przed sta wio ne zo sta ły też ak tu al ne pla ny Ciech S.A. od no śnie
ochro ny śro do wi ska w elek tro cie płow niach In now ro cław i Ja ni ko -
wo. W kon tek ście okre ślo nych po trzeb do ty czą cych emi sji spa la -

nia, za in te re so wa nie wzbu dzi ły in for ma cje Con ne ra Co xa z UCC
o już pra cu ją cych w USA de mon stra cyj nych (mo bil nych) oraz sta -
łych in sta la cjach tech ni ki DSI w opar ciu o sor bent so do wy. Za brał
głos tak że Do uglas S. Ba sler, dy rek tor UCC, pod kre śla jąc, że cie -
szy się, że tech no lo gia DSI te sto wa na w Pol sce, usu wa jąc siar kę ze
spa lin po wsta ją cych przy spa la niu wę gla, przy czy nia się do po pra -
wy czy sto ści po wie trza.

Te sty na ukow ców
Ba da nia i wy ni ki z do zo wa nia kwa śne go wę gla nu so du do ko tła

OR -50, opa la ne go wę glem ka mien nym – za in sta lo wa ne go w ZG
Ener ge ty ka w Lu bi nie i ko tła OP -110 za in sta lo wa ne go w So da
Pol ska Ciech w Ino wro cła wiu przed sta wił Ja cek Zgó ra z Po li -
tech ni ki Wro cław skiej. W wy ni ku tych że ba dań okre ślo no sku -
tecz ność su che go od siar cza nia spa lin (pra wie 100% re duk cja tlen -
ków siar ki). W trak cie te stów kwa śny wę glan so du po da wa ny był
do ka na łu spa li no we go w róż nych ilo ściach i w róż nych miej scach.
Za zna czył, że lep sze wy ni ki do zo wa nia sor ben tu na ko tle OR -50
uzy ska no w ka na le wspo ma ga nym fil trem wor ko wym.

Prze pro wa dzo ne te sty po twier dzi ły pra wi dło wość kon fi gu ra cji
ze sta wu urzą dzeń DSI pro duk cji UCC Chi ca go, za pew nia ją cych
su che od siar cza nie spa lin wy lo to wych. Za sto so wa ny sor bent
(kwa śny wę glan so du) pro wa dzi do znacz nej re duk cji SO2 w spa -
li nach ko tło wych po wsta ją cych ze spa la nia wę gla ka mien ne go
w ko tłach ener ge tycz nych. Uzy ska no tak że do dat ko we po twier -
dze nie re duk cji HCL oraz NO.

W to ku ba dań stwier dzo no, że zna czą cy wpływ na sku tecz ność
pro ce su od siar cza nia ma ilość do zo wa ne go sor ben tu do ka na łu
spa lin, lo ka li za cja dysz roz py la ją cych, a tak że zna le zie nie opty -
mal ne go „okna tem pe ra tu ro we go”. Osią gnąć to moż na po do ko na -
niu ba da nia roz kła du pręd ko ści spa lin w ka na le spa lin me to dą siat -
ko wą oraz kształ to wa nia się stę żeń spa lin w je go prze kro ju, a tak -
że po przez po miar roz kła du tem pe ra tur spa la nia w pla no wa nym
miej scu do zo wa nia sor ben tu.

Ana li za wy ni ków prze pro wa dzo ne go te stu po twier dzi ła tak że
za sad ność za bu do wy fil tra tka ni no we go na dro dze spa lin ko tło -
wych po mię dzy ko tłem, a ko mi nem. Po twier dzi ły to te sty wy ko na -
ne na ko tle OR -50. Uzy ska no dzię ki te mu zwięk sze nie stop nia re -
duk cji SO2 i in nych za nie czysz czeń ga zo wych po przez do dat ko wą
re ak cję na tzw. plac ku fil tra cyj nym.

Ini cja ty wa zor ga ni zo wa nia kon fe ren cji – skon sta to wał Ma rian
Bo sow ski, za stęp ca Dy rek to ra Ge ne ral ne go IGE iOŚ – oka za ła się
po trzeb na. Ko niecz ność wy bo ru opty mal nych roz wią zań pro eko -
lo gicz nych dla ener ge ty ki wę glo wej w Pol sce wy ma ga bar dzo do -
bre go roz po zna nia in no wa cyj nych tech no lo gii. A pro bie rzem stop -
nia za in te re so wa nia ze stro ny ener ge ty ków by ła nie tyl ko wy so ka
fre kwen cja, ale – co cie szy or ga ni za to rów kon fe ren cji – bar dzo ak -
tyw ny udział jej uczest ni ków w ob ra dach.

Ma rek Biel ski
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EU RO PEJ SKIE STA TY STY KI
WY KO RZY STA NIA ENER GII

ZE ŹRÓ DEŁ OD NA WIAL NYCH
Ostat nie da ne opu bli ko wa ne przez Eu ro stat wska zu ją, iż udział

ener gii ze źró deł od na wial nych w bi lan sie zu ży cia ener gii w UE
w 2012 ro ku wzrósł do 14,1%, w po rów na niu do 8,3% w 2004 ro -
ku. Więk szość państw człon kow skich zna czą co zbli ży ła się do za -
kła da nych ce lów, re ali zu jąc dzia ła nia zgod nie z kra jo wy mi  pla na -
mi (ang. Na tio nal RES Ac tion Plans). Do bre re zul ta ty mo gą wy ni -
kać z me cha ni zmów wspie ra nia od na wial nych źró deł ener gii sto -
so wa nych w po szcze gól nych kra jach. Szyb ki roz wój ener ge ty ki
od na wial nej po wo du je, że nie zbęd ne sta je się do sto so wa nie na rzę -
dzi wspar cia do zmniej sza ją cych się kosz tów zie lo nej ge ne ra cji
oraz na po trze by uła twie nia in te gra cji od na wial nych źró deł ener gii
na ryn kach ener gii. 

Pod czas gdy w okre sie 2004–2012 wskaź nik udzia łu ener gii ze
źró deł od na wial nych w łącz nym za po trze bo wa niu ca łej UE wzrósł
śred nio o 5,8%, to Szwe cja, Da nia oraz Au stria osią gnę ły znacz nie
lep sze wy ni ki. Przy kła do wo, w Szwe cji udział zie lo nych źró deł
w cał ko wi tym za po trze bo wa niu na ener gię wy niósł 51%. Szwe cja,
ale też Es to nia i Buł ga ria, już w 2012 ro ku osią gnę ły swe ce le
na rok 2020, wy no szą ce od po wied nio 49%, 25% i 16%. W tym sa -
mym okre sie Cze chy, Li twa oraz Ru mu nia zna czą co zbli ży ły się
do war to ści swo ich wskaź ni ków, któ re wy no si ły od po wied -
nio 13%, 23% i 24%.

Pań stwa, któ re ra dzą so bie naj sła biej to Mal ta (1,4%w sto sun ku
do ce lu 10%), Luk sem burg (3,1% w sto sun ku do 11%), Wiel ka
Bry ta nia (4,2% w sto sun ku do 15%) oraz Ho lan dia (4,5% w sto -
sun ku do 14%). Ko mi sja Eu ro pej ska ostrze ga, że o ile więk szość
państw człon kow skich osią gnę ła lub prze kro czy ła w 2010 ro ku
war to ści wskaź ni ków prze wi dzia ne na la ta 2011–2012, to bez do -
dat ko wych bodź ców nie zre ali zu ją one fi nal nych ce lów dla ro -
ku 2020.

Eu re lec tric Da ily News – 21.03.2014

NO WE CE LE ZWIĄ ZA NE
Z PRO DUK TYW NO ŚCIĄ

WY KO RZY STA NIA ZA SO BÓW 
W ro ku 2012 Ko mi sja Eu ro pej ska utwo rzy ła  Eu ro pej ską Plat for mę

Efek tyw no ści Za so bów (EREP), któ rej po wie rzy ła za da nie wy pra co -
wa nia wy tycz nych do po pra wy efek tyw no ści wy ko rzy sta nia za so -
bów w go spo dar kach UE. W skła dzie tej cza so wej or ga ni za cji zna -
leź li się ko mi sa rze UE, eu ro par la men ta rzy ści oraz przed sta wi cie le
biz ne su, or ga ni za cji mię dzy na ro do wych i śro do wisk na uko wych. 

31 mar ca EREP opu bli ko wa ła koń co we re ko men da cje. Głów ne
za le ce nie jest ta kie, aby w okre sie do ro ku 2030 ja ko cel przy jąć
wskaź nik pro duk tyw no ści za so bów na po zio mie mi ni mum 30%.
EREP pod kre śla zna cze nie efek tyw ne go wy ko rzy sta nia za so bów,
ja ko stra te gii ra dze nia so bie z ro sną cą pre sją na za so by na tu ral ne
oraz bu do wy bar dziej pręż nej go spo dar ki eu ro pej skiej. Go spo dar -
ka w przy szło ści ma być zrów no wa żo na, na kie ro wa na na po now -
ne wy ko rzy sty wa nie za so bów i pro duk tów, od zy ski wa nie od pa -
dów oraz mniej sze zu ży cie su row ców pier wot nych. Wzrost go spo -
dar czy nie bę dzie bu do wa ny na wzro ście zu ży cia su row ców na tu -
ral nych lecz po pra wie pro duk tyw no ści. 

Szcze gó ło we re ko men da cje przy ję te przez Plat for mę sta no wi ły
uzu peł nie nie do wy tycz nych przed sta wio nych w czerw cu 2013

ro ku. Do ty czy ły one no wych mo de li biz ne so wych (m.in. wy dłu -
ża ją cych ży cie pro duk tu), zwięk szo nej od po wie dzial no ści pro du -
cen tów w ob sza rze od pa dów, kształ to wa nia po staw kon su menc -
kich, roz wo ju za trud nie nia, fi nan so wa nia prze kształ ceń go spo -
dar czych oraz miar od zwier cie dla ją cych wy ko rzy sta nie za so bów
śro do wi ska.

Eu re lec tric Da ily News – 14.04.2014

UZA LEŻ NIE NIE
OD ZE WNĘTRZ NYCH DO STAW

SU ROW CÓW
Ogra ni cze nie uza leż nie nia od im por tu su row ców ener ge tycz -

nych by ło jed ną z naj waż niej szych kwe stii dys ku to wa nych pod -
czas ob rad Ra dy Eu ro pej skiej w dniach 20-21 mar ca b. r. Sta no wi -
sko UE jest ta kie, że za leż ność mu si być zmniej szo na, aby ogra ni -
czać zwią za ne z nią ry zy ka. Za leż ność ener ge tycz na wpły wa
na ce ny ener gii oraz kon ku ren cyj ność prze my słu, od dzia łu je tak że
na po li ty kę za gra nicz ną. Je śli te raz nie zo sta ną pod ję te od po wied -
nie dzia ła nia, do 2035 ro ku uza leż nie nie UE od ze wnętrz nych do -
staw ców się gnie 80% ro dzi me go wy do by cia ro py i ga zu. W oce nie
Prze wod ni czą ce go Ra dy, Her ma na van Rom puy’ego, pa na ceum
sta no wić mo że wspól ny ry nek ener gii. 

Od no sząc się do dzia łań w ob sza rze dy wer sy fi ka cji do staw ga -
zu, Ra da wska za ła na po trze bę pro mo wa nia im por tu ga zu skro plo -
ne go LNG oraz do staw z re jo nu Mo rza Ka spij skie go i państw Bli -
skie go Wscho du, w ra mach tzw. ko ry ta rza po łu dnio we go. Ra da
oba wia się, że gdy kry zys go spo dar czy w Eu ro pie do bie gnie koń -
ca i za po trze bo wa nie na gaz istot nie wzro śnie, przed się bior cy z UE
bę dą zmu sze ni kon ku ro wać o su ro wiec na dro gich ryn kach Azja -
tyc kich.

In fra struk tu ra LNG w Eu ro pie jest ma ło roz wi nię ta. Przy kła -
do wo Niem cy nie po sia da ją żad ne go ter mi na lu, po le ga jąc wy -
łącz nie na do sta wach po przez ga zo cią gi. Uza leż nie nie Nie miec
od za ku pów ga zu od Ro sji wy no si 39%, pod czas gdy śred nio
w UE jest to 30%. Sza cu je się, iż w przy pad ku za kłó ceń, za pa sy
ga zu za bez pie czą za po trze bo wa nie UE na okres trzech mie się cy.
Na wet je śli wy ko rzy sta ne zo sta ną al ter na tyw ne dro gi do staw po -
przez ga zo cią gi Pół noc ny, Ja mal ski i Błę kit ny Po tok, pań stwa
po łu dnio wo -wschod niej Eu ro py oraz Wło chy od czu ją skut ki za -
kłó ceń.

Eu re lec tric Da ily News – 03.04.2014

IN TE LI GENT NE SIE CI
– PO TRZEB NA WSPÓŁ PRA CA

PO MIĘ DZY OPE RA TO RA MI SIE CI
V edy cja warsz ta tów na te mat in te li gent nych sie ci, or ga ni zo wa -

nych przez Eu re lec tric, po świę co na zo sta ła współ pra cy mię dzy
ope ra to ra mi sie ci dys try bu cyj nych i prze sy ło wych. Przed sta wi cie -
le ope ra to rów, re gu la to rów i po li ty cy kon fron to wa li swe opi nie
w kwe stiach tech nicz nych, wy mia ny da nych, od dzia ły wa nia
na po pyt oraz in struk cji sie cio wych. Warsz ta ty te go ty pu or ga ni zo -
wa ne są od 2012 ro ku. Ich ce lem jest iden ty fi ka cja po trzeb re gu la -
cyj nych na rzecz dal sze go roz wo ju in te li gent nych sie ci.

Wła ści we prze pi sy praw ne na po zio mie kra jo wym uzna wa ne są
za klu czo we do  umo co wa nia spół ek dys try bu cyj nych i prze sy ło -
wych do re ali za cji no wych za dań oraz do za pew nie nia bez pie czeń -
stwa do staw ener gii. Waż ny jest też od po wied ni do stęp do in for -

Energetyka na świecie



INFORMACJE

29

ma cji. W więk szo ści państw UE spół ki dys try bu cyj ne nie dzie lą
się da ny mi z ope ra to ra mi sys te mów prze sy ło wych, a cza sa mi nie
gro ma dzą wy ma ga nych da nych, z uwa gi na wy so kie kosz ty in we -
sty cji w sys te my in for ma tycz ne. Ar gu men to wa no, że kosz ty zwią -
za ne z bu do wą na rzę dzi do za rzą dza nia da ny mi po win ny ob cią żać
te pod mio ty, któ re fi nal nie bę dą ko rzy stać z da nych, to jest do staw -
ców ener gii. Uczest ni cy wska zy wa li, że pro gra my bodź co we two -
rzo ne przez or ga ny re gu la cyj ne  mu szą w więk szym stop niu wy ko -
rzy sty wać da ne z ryn ku. 

Eu re lec tric Da ily News – 09.04.2014

KO MI SJA EU RO PEJ SKA
PRE CY ZU JE ZA SA DY

STO SO WA NIA DO KU MEN TÓW
RE FE REN CYJ NYCH

Pro jekt ak tu ali za cji Do ku men tu re fe ren cyj ne go w za kre sie naj -
lep szych do stęp nych tech nik dla du żych obiek tów spa la nia (BREF
LCP), opu bli ko wa ny zo stał w sierp niu ubie głe go ro ku. Po za twier -
dze niu, ten akt praw ny, po wo ła ny na pod sta wie Dy rek ty wy w spra -
wie emi sji prze my sło wych, re gu lo wał bę dzie za sa dy udzie la nia ze -
zwo leń na dzia ła nie przed mio to wych in sta la cji. Jak do tąd do pro -
jek tu skie ro wa nych zo sta ło po nad 8000 ko men ta rzy od państw
człon kow skich, przed sta wi cie li prze my słu oraz or ga ni za cji po za -
rzą do wych.

Do ku men ty re fe ren cyj ne są pod sta wo wym na rzę dziem wdra ża -
nia przy wo ła nej wy żej dy rek ty wy. Za wie ra ją one naj bar dziej ak tu -
al ne in for ma cje na te mat roz wią zań, któ re mo gą byś sto so wa ne
w ce lu zmniej sze nia lub ogra ni cze nia ilo ści emi sji oraz szko dli we -
go wpły wu in sta la cji na śro do wi sko. Ak ty te okre śla ją po nad to
war to ści gra nicz ne emi sji. Przy ję ty de cy zją Ko mi sji Do ku ment re -
fe ren cyj ny  sta no wi pod sta wę dla władz kra jo wych do okre śle nia
wa run ków uzy ski wa nia po zwo leń na eks plo ata cję in sta la cji. Ter -
min wdro że nia wszyst kich wy ma gań wy no si 4 la ta. 

W od nie sie niu do już ist nie ją cych obiek tów Dy rek ty wa prze wi -
du je pew ne od stęp stwa od ry go rów Do ku men tów re fe ren cyj nych,
stwa rza jąc moż li wość do sto so wa nia ich funk cjo no wa nia do no -
wych pu ła pów li mi tów emi syj nych. W szcze gól no ści, je śli pań -
stwa człon kow skie tak zde cy du ją, mo gą opra co wać plan do sto so -
waw czy na la ta 2016–2020, udzie lić ze zwo le nia na pra cę in sta la -
cjom o prze wi dy wa nym cza sie pra cy do 17 500 go dzin w okre -
sie 2016–2023, do 2019 ro ku, od stą pić od ze zwo leń dla in sta la cji
w ma łych izo lo wa nych sys te mach oraz dla wy bra nych lo kal nych
in sta la cji ciepl nych – do 2022 ro ku.

Eu re lec tric Da ily News – 07.04.2014

DE TA LICZ NE RYN KI ENER GII
– KON FE REN CJA EPIA I SEDC

19 mar ca, Sto wa rzy sze nie Eu ro pej skie go Prze my słu Fo to -
wol ta icz ne go (EPIA) oraz Ko ali cja na rzecz In te li gent ne go Po -
py tu na Ener gię (SEDC) zor ga ni zo wa ły kon fe ren cję  po świę co -
ną wzmoc nie niu ro li od bior ców na ryn kach ener gii elek trycz -
nej.

W oce nie EPIA, mi mo upły wu 20 lat od przy ję cia przez UE
pierw szej dy rek ty wy re gu lu ją cej, dzia ła nie we wnętrz ne go ryn ku
ener gii elek trycz nej, biz nes i go spo dar stwa do mo we nie ko rzy sta -
ją jesz cze w peł ni z li be ra li za cji. Zmia ny moż na za ob ser wo wać
na ryn ku hur to wym, ale od bior cy koń co wi wciąż ma ją ogra ni czo -
ne moż li wo ści je śli cho dzi o re duk cję i kon tro lę kosz tów ener gii.
Kon su men ci po trze bu ją lep sze go do stę pu do usług, któ re umoż li -
wią im sta nie się ak tyw ną czę ścią ryn ków oraz ob ni że nie kosz tów
po przez wy ko rzy sta nie me cha ni zmów za rzą dza nia po py tem i mi -
kro ge ne ra cji. Od bior cy mo gli by sta wać się pro du cen ta mi ener gii
na swe wła sne po trze by, co by ło by sto sun ko wo ła twe przy wspar -
ciu tzw. po śred ni ków.

Przed sta wi cie le usłu go daw ców w za kre sie sys te mów za rzą dza -
nia ener gią wska zy wa li, że do tąd pro blem sta no wił brak zro zu mie -
nia a na wet za in te re so wa nia od bior ców fi nal nych kwe stia mi do ty -
czą cy mi do staw. Ma te ria wy da wa ła się skom pli ko wa na, bra ko wa -
ło da nych na te mat zu ży cia, a ce ny ener gii by ły re la tyw nie ni skie.
Sy tu ację mo gły by po pra wić ulgi po dat ko we z ty tu łu ogra ni cze nia
emi sji wę gla. In nym po my słem są ko ope ra ty wy, któ re roz wi ja ją
się szyb ko w Wiel kiej Bry ta nii, Hisz pa nii czy Ho lan dii. Or ga ni za -
cje te ma ją cha rak ter spół dziel ni, ich człon ko wie są rów no cze śnie
od bior ca mi i pro du cen ta mi ener gii oraz dzie lą się wy pra co wa ny mi
zy ska mi. 

Eu re lec tric Da ily News – 25.03.2014

ZIE LO NE PO SA DY
– SZAN SE I WY ZWA NIA

W ELEK TRO ENER GE TY CE
Tak zwa ne „zie lo ne po sa dy” (ang. gre en jobs) da ją szan se na

wzrost za trud nie nia w róż nych sek to rach, w szcze gól no ści
w sek to rze elek tro ener ge tycz nym. Są to jed nak miej sca pra cy
wy ma ga ją ce pod wzglę dem bez pie czeń stwa, ochro ny zdro wia
oraz po trzeb nych umie jęt no ści. Źle za rzą dza ne mo gą stwa rzać
za gro że nia dla pra co daw ców i pra cow ni ków. W tym kon tek -
ście, Eu ro pej ska Agen cja ds. Bez pie czeń stwa i Hi gie ny Pra cy
(EU -OSHA) opu bli ko wa ła ra port po świę co ny ry zy kom zwią za -
nym z no wy mi tech no lo gia mi w per spek ty wie 2020 ro ku oraz
w mar cu te go ro ku zor ga ni zo wa ła warsz ta ty de dy ko wa ne tej te -
ma ty ce.

We dług de fi ni cji sto so wa nej przez Ko mi sję, zie lo ne miej sca pra -
cy to ta kie, któ re za le żą od śro do wi ska al bo też są two rzo ne, za stę -
po wa ne czy re de fi nio wa ne w pro ce sie prze kształ ca nia go spo dar ki
na bar dziej przy ja zną śro do wi sku. Sza cu je się, że do 2020 ro ku
w UE bę dzie po nad mi lion ta kich miejsc pra cy. Naj szyb szy wzrost
za trud nie nia prze wi du je się w ener ge ty ce so lar nej, wia tro wej i wy -
ko rzy stu ją cej bio ma sę. Klu czo we czyn ni ki wzro stu iden ty fi ko wa -
ne w tym ob sza rze to wzrost go spo dar czy, war to ści eko lo gicz ne
i in no wa cje tech no lo gicz ne.

Eu re lec tric Da ily News – 02.04.2014

OBO WIĄZ KO WA KOM PEN SA CJA
PRZY ROD NI CZA

W ro ku 2011 Ko mi sja Eu ro pej ska przy ję ła stra te gię w ce lu za -
sto po wa nia strat w bio róż no rod no ści w per spek ty wie ro ku 2020.
Prze gląd stra te gii za pla no wa ny zo stał na rok bie żą cy. W ro ku 2015
po win na zo stać uru cho mio na ini cja ty wa „No Net Loss” (NLL),
któ rej ce lem jest unik nię cie po głę bia nia się strat w śro do wi sku na -
tu ral nym po przez wy ko rzy sta nie me cha ni zmów kom pen sa cji
przy rod ni czej. Re ko men da cje z opra co wa ne go na zle ce nie Ko mi -
sji ra por tu mó wią o tym, iż kom pen sa cja po win na obo wiąz ko wo
obej mo wać wszyst kie przed się wzię cia, któ re po wo du ją zna czą ce
stra ty dla śro do wi ska na tu ral ne go oraz je go ko rzyst ne go od dzia ły -
wa nia. 

NNL za sa dza się na hie rar chii dzia łań, w któ rej prio ry te tem jest
uni ka nie nie ko rzyst ne go wpły wu na bio róż no rod ność, na stęp nie
ogra ni cza nie ne ga tyw nych od dzia ły wań – tych któ rych nie moż na
by ło unik nąć, a osta tecz nie prze pro wa dza nie kom pen sa cji przy -
rod ni czej w za kre sie tzw. wpły wu re zy du al ne go. Ce lem jest unik -
nię cie star ty śro do wi sko wej  net to, a je śli to moż li we uzy ska nie ko -
rzy ści net to.

W oce nie eks per tów, kwe stie zwią za ne z kom pen sa cją przy rod -
ni czą po win ny zo stać ure gu lo wa ne na po zio mie UE, na przy kład
dy rek ty wą ra mo wą. Za kres prze pi sów nie mo że ogra ni czać się
do bu dow nic twa i prze my słu wy do byw cze go, ale po wi nien tak że
obej mo wać rol nic two, ry bo łów stwo i le śnic two.

Eu re lec tric Da ily News – 16.04.2014



1. Wpro wa dze nie 

Ro śnie zna cze nie w pro duk cji elek trycz -
no ści i cie pła nie któ rych ro dza jów tech no -
lo gii źró deł od na wial nych, głów nie wia tru
i ener gii sło necz nej. W Pol sce do strze ga ny
jest tak że ener ge tycz ny po ten cjał róż ne go
ro dza ju bio ma sy. Mi mo to, oraz po mi mo
prze wi dy wa ne go zwięk sze nia udzia łu
w bi lan sie ener ge tycz nym tech no lo gii ją -
dro wych i ga zo wych, w naj bliż szym 30 le -
ciu kon den sa cyj ne blo ki wę glo we po zo sta -
ną za pew ne w Pol sce waż ny mi tech no lo -
gia mi wy twa rza nia elek trycz no ści. Ich
efek tyw ność (spraw ność wy twa rza nia,
dys po zy cyj ność i nie za wod ność, ela stycz -
ność eks plo ata cji) bę dzie mia ła de cy du ją ce
zna cze nie dla spro sta nia wy ma ga niom UE
w za kre sie de kar bo ni za cji pro ce sów wy -
twa rza nia ener gii. Z te go po wo du roz wój
tech no lo gii wę glo wych speł nia ją cych kry -
te ria eko lo gicz ne, eko no micz ne i eks plo -
ata cyj ne po zo sta je waż nym za da niem na -
uki i prze my słu. Wa ga te go pro ble mu
wzra sta, je śli uwzględ nić wiek pol skich in -
sta la cji ener ge tycz nych. 

Z kie run kiem po szu ki wa nia no wych
tech no lo gii wę glo wych ści śle wią że się te -
ma ty ka CCS (wy chwy tu, trans por tu i skła -
do wa nia) CO2. Mi mo wie lu kon tro wer sji
zdy na mi zo wa nie pro ce su de kar bo ni za cji
wy twa rza nia elek trycz no ści jest istot nym
ele men tem po li ty ki ener ge tycz nej UE.
W przed sta wio nej Ener gy Ro ad map 2050
[1] za kła da się wy eli mi no wa nie emi sji
dwu tlen ku wę gla w pro ce sach pro duk cji
elek trycz no ści i cie pła do 2050 r. Sce na riu -
sze for mu ło wa ne przez in ne in sty tu cje i or -
ga ni za cje w mniej szym lub więk szym

stop niu przed sta wia ją zbież ne sta no wi ska
z su ge stia mi UE w spra wie spo so bów ogra -
ni cze nia emi sji ga zów cie plar nia nych
i zwią za nych z tym zmian struk tu ry tech -
no lo gicz nej [2-6]. Ten stan rze czy ma istot -
ne kon se kwen cje dla roz wo ju tech no lo gii
ener ge tycz nych, stwa rza przy tym istot ne
pro ble my dla pol skiej ener ge ty ki i go spo -
dar ki (zob. np. [7]). Z te go też po wo du ro -
śnie  za in ter so wa nie  no wy mi roz wią za nia -
mi w gru pie tech no lo gii pa liw ko pal nych.
Jest to spo wo do wa ne:
• Wzra sta ją cą świa do mo ścią, że istot na re -

duk cja emi sji ga zów cie plar nia nych mo -
że mieć waż ne zna cze nie dla unik nię cia
zmian kli ma tycz nych.

• Prze ko na niem, że istot na zmia na emi sji
nie mo że być osią gnię ta na gle, przez zmia -
nę pa liw, czy tech no lo gii. War to wziąć,
bo wiem pod uwa gę fakt, że go spo dar ka
świa to wa obec nie opie ra się głów nie
na wy ko rzy sta niu pa liw ko pal nych (85%).
Na gła zmia na tej sy tu acji wy ma ga cza su.
Punkt wyj ścia Pol ski jest jesz cze bar dziej
dra ma tycz ny. Tech no lo gia CCS ofe ru je
roz wią za nie dla pro ce sów ener ge tycz nych
i prze my sło wych za nim in ne tech no lo gie
nie osią gną sta nu doj rza ło ści ko mer cyj nej.

• Wy ni ka mi ob li czeń z wy ko rzy sta niem
sto so wa nych obec nie mo de li ter mo dy na -
micz no -eko no micz nych wska zu ją cych,
że do i po za 2030 rok tech no lo gia CCS
mo że być efek tyw ną eko no micz nie opcją
re duk cji emi sji CO2.
W okre sie krót ko i śred nio ter mi no wym

waż ny mi za da nia mi jest tak że po szu ki wa -
nie i za sto so wa nie przed się wzięć za pew -
nia ją cych wzrost spraw no ści, nie za wod no -
ści i ela stycz no ści ciepl nej in sta la cji ener -

ge tycz nych pa liw ko pal nych (co ma istot ne
zna cze nie dla szer sze go wpro wa dze nia
źró deł od na wial nych do sys te mu ener ge -
tycz ne go i efek tyw nej eks plo ata cji) przy
jed no cze snym speł nie niu wy mo gów
ochro ny śro do wi ska. Ten ob szar te ma tycz -
ny w za kre sie ener ge ty ki wę glo wej jest
przed mio tem za in te re so wa nia Zad. 1:
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 Pro jek tu Stra te gicz ne go Za awan -
so wa ne Tech no lo gie Po zy ski wa nia Ener gii
fi nan so wa ne go przez NCBiR oraz Tau ron
PE S. A, Ra fa ko S. A i EU ROL S.A. Jest
ono po świę co ne za rów no do sko na le niu ist -
nie ją cych blo ków wę glo wych jak i przy go -
to wa niu no wych tech no lo gii wę glo wych
(kon cep cji no wych blo ków wę glo wych).
Wszyst kie roz pa try wa ne te ma ty ba daw cze
po dzie lo no na VII Grup te ma tycz nych:
I. Opra co wa nie ze sta wu al go ryt mów

i pro gra mów do peł nej i wia ry god nej
sy mu la cji pra cy blo ku ener ge tycz ne -
go o zło żo nej struk tu rze tech no lo -
gicz nej w róż nych sta nach ob cią żeń,
z uwzględ nie niem pro ce sów se pa ra -
cji CO2.

II. Iden ty fi ka cja, ba da nia i spraw dze nie
no wych kon cep cji wzro stu spraw no -
ści wę glo wych tech no lo gii wy twa rza -
nia elek trycz no ści i cie pła.

III. Opra co wa nie no wych me tod i sys te -
mów nad zo ru eks plo ata cyj ne go, me -
tod oce ny ry zy ka oraz pla no wa nia go -
spo dar ki dia gno stycz no -re mon to wej
blo ków ener ge tycz nych no wych ge ne -
ra cji i in nych in sta la cji ener ge tycz -
nych.
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IV. Ana li zy opty ma li za cyj ne, ba da nia
sys te mo we i tech nicz no -eko no micz ne
przy go to wu ją ce do wpro wa dze nia
do pol skiej ener ge ty ki blo ku 50+ (blo -
ku o spraw no ści po wy żej 50%).

V. Ba da nia pi lo to we pro ce sów wy chwy -
tu CO2 ze spa lin dla róż nych klas sor -
ben tów.

VI. Ba da nia stu dial ne i pro jek ty tech no -
lo gicz ne in te gra cji in sta la cji wy -
chwy tu CO2 z obie ga mi wę glo wych
si łow ni ciepl nych (elek trow ni i elek -
tro cie płow ni).

VII. Okre śle nie wy ko nal no ści tech nicz nej
i eko no micz nej zwięk sze nia efek tyw -
no ści wy do by cia ro py naf to wej z czę -
ścio wym za trzy my wa niem CO2
w struk tu rach geo lo gicz nych – przy
znacz nym za an ga żo wa niu fi nan so -
wym part ne rów prze my sło wych.

Dla ich roz wią za nia po wo ła no Kon sor -
cjum obej mu ją ce in sty tu cje na uko we
(Uczel nie, In sty tu ty PAN i In sty tu ty Ba -
daw czo -Roz wo jo we) oraz prze my sło we
(Ra fa ko, Tau ron i in ne). Okres re ali za cji
pro jek tu: 05.2011 – 04.2015. Li de rem Za -
da nia 1 jest Po li tech ni ka Ślą ska. 

Głów ny mi ce la mi za da nia są:
1. Opra co wa nie i we ry fi ka cja no wych kon -

cep cji wzro stu spraw no ści obie gu si łow -
ni kon den sa cyj nych (w tym o naj wyż -
szych ul tra -nad kry tycz nych pa ra me trach
pa ry).

2. Opra co wa nie i spraw dze nie w ska li pi lo -
to wej pro ce sów wy chwy tu CO2 ze spa -
lin.

3. Zna le zie nie roz wią zań tech no lo gicz -
nych dla re duk cji strat spraw no ści spo -
wo do wa nych usu wa niem CO2 ze spa lin.
Osią gnię cie tych ce lów po win no przy -

śpie szyć i uła twić wpro wa dze nie do pol -
skie go sys te mu wy twa rza nia elek trycz no -
ści pra wie ze ro -emi syj ne go blo ku wę glo -
we go o wy so kiej spraw no ści. Ce le te są
spój ne z po li ty ką ener ge tycz ną UE oraz po -
li ty ką ener ge tycz ną Pol ski do 2030 r. Pro -
gram jest już w koń co wej fa zie re ali za cji,
dla te go war to zwró cić uwa gę na wy bra ne
re zul ta ty pro jek tu.

2. No wa kon cep cja blo ku 
Od da ne nie daw no w Pol sce i bę dą ce

w trak cie re aliz cji in sta la cje ener ge ty ki 
wę glo wej na le żą do świa to wej kla sy tech -
no lo gii w tym sek to rze wy twa rza nia.
W Zad. 1 Pro jek tu Stra te gicz ne go dla oce -
ny kie run ków dal sze go roz wo ju tech no lo -
gicz ne go blo ku kon den sa cyj ne go i wzro stu
je go efek tyw no ści przy ję to pe wien stan re -
fe ren cyj ny, okre ślo ny przez pa ra me try: ci -
śnie nie pa ry pier wot nej – 30,3 MPa, tem -
pe ra tu ra pa ry pier wot nej – 653°C, tem -
pe ra tu ra pa ry wtór nej – 672°C, tem pe ra -
tu ra wo dy za si la ją cej – 315 °C, moc – 900
MW [8]. Wy spę ko tło wą dla te go ty pu blo -
ku opra co wu je Ra fa ko [9,10]. Sta no wi ona,

moż li wy dla do stęp nych obec nie ma te ria -
łów, etap w roz wo ju tech no lo gicz nym blo -
ku kon den sa cyj ne go, rys. 1. Po zo sta łe pa -
ra me try:
• wy daj ność ko tła przy no mi nal nym ob cią -

że niu blo ku – ca 2250 t/h;
• spraw ność ko tła przy no mi nal nym ob cią -

że niu blo ku – 94,3 % (od nie sio na od tem -
pe ra tu ry spa lin za LU VO);

• spraw ność ko tła przy no mi nal nym ob cią -
że niu blo ku – 94,3 % (od nie sio na od tem -
pe ra tu ry spa lin za LU VO);

• tem pe ra tu ra spa lin za ob ro to wym pod -
grze wa czem po wie trza – 120 °C.
Za kła da ne emi sje:

• SCR – emi sja NOx – 100 mg/mn3 przy
CCS – 30 mg/mn3;

• IOS – emi sja SO2 – 100 mg/mn3 przy
CCS – 25 mg/mn3;

• stę że nie py łu za elek tro fil trem – 30
mg/mn3 przy CCS – 10 mg/mn3;

• stę że nie py łu za IOS – 10 mg/mn3

przy CCS – 5 mg/mn3;
• stę że nie CO <100 mg/mn3.

Po rów na nie war to ści emi sji di tlen ku wę -
gla dla no we go blo ku i blo ków cha rak te ry -
stycz nych dla pol skie go sek to ra wy twa rza -
nia po ka zu je rys. 2. Przy ję te pa ra me try sta -

no wią istot ny po stęp w sto sun ku do sto so -
wa nych w obec nie bu do wa nych blo kach,
co wy ma ga ło za pro gra mo wa nia i pro wa -
dze nia roz le głych ba dań ma te ria ło wych.
Na rys. 3 zi lu stro wa no struk tu rę za sto so -
wa nych ma te ria łów dla roz pa try wa ne go
w pro jek cie ko tla w po rów na niu z kon -
struk cja mi dla in nych pa ra me trów pa ry.
W ana li zo wa nej kon struk cji w struk tu rze
ma te ria ło wej 5% sta no wią nad sto py ni klu
a 15% sta le au ste ni tycz ne. Przed mio tem
ba dań w pro jek cie by ły m.in. na stę pu ją ce
two rzy wa: stal SA NI CRO 25, stop ni klu
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Rys. 1. Ogól ny szkic wy spy ko tło wej blo ku o pa ra me trach: 653°C/672°C, 303 bar /60 bar

Rys. 2. Emi sje jed nost ko we di tlen ku wę gla z róż nych
klas blo ków

Rys. 3. Struk tu ra zu ży tych ma te ria łów dla ko tłów kon wen cjo nal nych i ko tła roz pa try wa ne go w pro jek cie [9,10]



HR6W, nad sto py Ni: Al loy 617 i DMV617
mod. Nie któ re wy ni ki tych ba dań za wie ra -
ją mo no gra fie te ma tycz ne [11,12].

Rów no le gle pro wa dzo ne są pra ce
nad od po wied ni mi cha rak te ry sty ka mi two -
rzyw dla tur bin, w tym mię dzy in ny mi ma -
ją cy mi na ce lu:
– wy zna cze nie cha rak te ry styk peł za nia

i zmę cze nia ciepl no -me cha nicz ne go no -
wej sta li wir ni ko wej FB2,

– okre śle nie Ko re la cji umoż li wia ją cych
uzy ska nie wła sno ści me cha nicz nych no -
wych sta li wir ni ko wych  na do wol nym
eta pie eks plo ata cji za po mo cą ba dań mi -
kro pró bek,

– wy zna cze nie Cha rak te ry styk od por no ści
no wych sta li wir ni ko wych na ko ro zję pa -
ro wą.
W pro jek cie prze pro wa dza się tak że roz -

le głe stu dia i ana li zy do ty czą ce blo ku 50+
o pa ra me trach pa ry 35MPa/700ºC /720ºC
[np. 5, 6, 13]. Ich za sto so wa nie umoż li wia
osią gnię cie bar dzo am bit ne go ce lu, a mia -
no wi cie prze su nię cia gra ni cy spraw no ści
net to wy twa rza nia ener gii elek trycz nej net -
to 46% do 50% i wy żej. Osią gnie cie tej
gra ni cy wy ma ga jed nak że istot nych zmian
tech no lo gicz nych oraz zna czą ce go po stę pu
w in ży nie rii ma te ria ło wej. Ba da nia pro wa -
dzo ne w pro jek cie do ty czą opty ma li za cji
sche ma tu ciepl ne go oraz wy bo ru kon cep cji
je go in te gra cji z in sta la cją wy chwy tu CO2.

3. Wzrost spraw no ści 
Wzro stu spraw no ści wy twa rza nia ener -

gii elek trycz nej w ukła dach si łow ni pa-
ro wych moż na ocze ki wać ja ko na stęp -
stwo:
• wzro stu pa ra me trów pa ry pier wot nej

i tem pe ra tu ry pa ry wtór nej,
• do sko na le nia struk tu ry obie gu,
• opty ma li za cji pa ra me trów obie gu (np.

do bór ci śnie nia wtór nych prze grze wów,
do bór przy ro stów tem pe ra tu ry w pod -
grze wa czach),

• zmniej sza nia ci śnie nia w skra pla czu łącz -
nie z opty ma li za cją wy lo tów z tur bi ny,

• do sko na le nia ma szyn i urzą dzeń obie gu.
Wzrost spraw no ści mu si być roz pa try -

wa ny nie tyl ko ja ko źró dło po pra wy efek -
tyw no ści tech nicz no – eko no micz nej ist -
nie ją cych i no wych blo ków, ale tak że ja ko
na tu ral ny spo sób ogra ni cze nia emi sji szko -
dli wych sub stan cji, w tym CO2. Z te go po -
wo du za gad nie nie to obok po pra wy dys po -
zy cyj no ści i ela stycz no ści ciepl nej jest bar -
dzo istot ne dla dal sze go upo wszech nie nia
wę glo wych blo ków kon den sa cyj nych
i elek tro cie płow ni roz pa try wa nych za rów -
no bez jak i z in sta la cja mi CCS. Roz pa try -
wa ne w pro jek cie kon cep cje wzro stu
spraw no ści by ły spraw dza ne dla blo ku re -
fe ren cyj ne go, któ ry jed no cze śnie bę dzie
speł niał wy ma ga nia „cap tu re re ady” (gru pa
te ma tycz na II, IV, VI). Ana li zę pro wa dzo -
no dla dwóch ro dza jów pa li wa: wę gla ka -

mien ne go i bru nat ne go o war to ści opa ło -
wej od po wied nio 23 MJ/kg i 7,75MJ/kg. 

Do tąd wska za no na wpływ wpro wa dza -
nia no wych po zio mów war to ści tem pe ra tu -
ry i ci śnie nia pa ry na efek tyw ność ter mo -
dy na micz ną blo ku wę glo we go (po pra wę
spraw no ści obie gu ter mo dy na micz ne go
od po wia da ją ce go si łow ni kon den sa cyj nej).
Istot nym źró dłem po pra wy spraw no ści jest
od po wied nia in te gra cja in sta la cji oczysz -
cza nia spa lin z obie giem ciepl nym si łow ni.
Opty ma li za cja pra cy in sta la cji od siar cza -
nia wska zu je na ko niecz ność schło dze nia
spa lin przed płucz ką do oko ło 65°C. Uzy -
ska ne w pro ce sie chło dze nia spa lin cie pło
moż na wy ko rzy stać w ukła dzie re ge ne ra -
cji, do pro duk cji elek trycz no ści (ukła dy
ORC) oraz do pod su sza nia wę gla przed
wpro wa dze niem do spa la nia. Ry sun ki 4-6

po ka zu ją po ten cjal ne efek ty wy ko rzy sta nia
cie pła wy lo to we go spa lin. Pierw szy z nich
do ty czy wy ko rzy sta nia cie pła od pa do we go
do wspo ma ga nia re ge ne ra cji ni sko pręż nej,
dru gi efek tów za sto so wa nia obie gów
ORC, a trze ci pod su sza nia wę gla dla ko -
tłów na wę giel bru nat ny.

Naj więk sze moż li wo ści wzro stu spraw -
no ści tkwią w wy ko rzy sta niu ni sko tem pe -
ra tu ro we go cie pła spa lin do pod su sza nia
wę gla bru nat ne go. Kon cep cja wstęp ne go
pod su sza nia wę gla bru nat ne go za kła da
schło dze nie spa lin od tem pe ra tu ry 170°C
do 120°C. Dla blo ku o mo cy 900 MW cie -
pło to wy no si ok. 65 MW. Wę giel bru nat ny
za wie ra oko ło 50% wil go ci, któ rą pod czas
spa la nia trze ba od pa ro wać w ko tle. Cie pło

po bra ne przez pa ru ją cą wo dę zmniej sza
ilość cie pła prze ka za ne go do czyn ni ka
obie go we go w ko tle. Po wo du je to przy rost
spraw no ści ko tła o ok. 3,3 punk tu %, co da
w efek cie zwięk sze nie spraw no ści blo ku
o ok. 1,7 punk tu % [16, 17].

4. Dys po zy cyj ność 
i nie za wod ność

Kry te ria ja ko ści in sta la cji ener ge tycz -
nych for mu ło wa ne są nie tyl ko w od nie sie -
niu do spraw no ści, ale tak że do za gad nień
ich nie za wod no ści, dys po zy cyj no ści oraz
ela stycz no ści ciepl nej. W pro jek cie sfor -
mu ło wa no za da nia w tym za kre sie (gru pa
te ma tycz na III I IV). Do ty czą one głów nie:
1. opra co wa nia me to dy ki wy ko rzy sta nia

zmian wła sno ści ma gne tycz nych sta li
fer ro ma gne tycz nych w dia gno sty ce sta -
nu tech nicz ne go, 

2. al go ryt mi za cji sta nu na prę że nia w ele -
men tach ma szyn ener ge tycz nych,

3. ba da nia ela stycz no ści ciepl nej.
W pierw szym przy pad ku ba da no moż li -

wo ści oce ny sta nu two rzy wa ele men tu fer -
ro ma gne tycz ne go na pod sta wie pa ra me -
trów ma gne tycz nych (wła sne go ma gne -
tycz ne go po la roz pro sze nia WMPR i szu -
mu Bar khau se na) mie rzo nych na po -
wierzch ni. Stwier dzo no, że wza jem ne uzu -
peł nia nie me to dy pa syw nej opar tej na wy -
ko rzy sta niu po mia ru WMPR oraz me to dy
ak tyw nej wy ko rzy stu ją cej szum Bar khau -
se na otwie ra no we moż li wo ści dia gno sty ki
opar tej na po mia rze wła sno ści ma gne tycz -
nych. Po mia ry WMPR to za rów no szyb kie
ba da nia po wierzch ni ele men tu w ce lu lo ka -
li za cji ano ma lii ma gne tycz nych, jak
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Rys. 4. Przy rost spraw no ści blo ku brut to spo wo do -
wa ny do pro wa dze niem cie pła do kon den sa tu w re -
ge ne ra cji ni sko pręż nej [14, 15]

Rys. 5. Moc ge ne ro wa na w tur bi nie or ga nicz ne go obie gu Ran ki ne’a za si la ne go cie płem spa lin wy lo to wych
z ko tła dla róż nych czyn ni ków ni skow rzą cych [16, 17]

Rys. 6. Przy rost spraw no ści blo ku brut to po pod su -
sze niu wę gla bru nat ne go cie płem od pa do wym ze
spa lin (po ten cjał) [16, 17]



i wstęp na ana li za przy czyn ich po wsta nia.
Po mia ry szu mu Bar khau se na to lo kal -
na oce na sta nu na prę żeń i de for ma cji oraz
stop nia de gra da cji struk tu ry [np. 18].
W dru gim ob sza rze te ma tycz nym opra co -
wa no al go ryt my, któ re przy za sto so wa niu
do stęp nych współ cze śnie kom pu te rów kla -
sy PC po zwa la ją wy zna czać na prę że nia
ter micz ne w ele men tach ma szyn w cza sie
rze czy wi stym. Sta no wi to waż ny aspekt
nad zo ru nad ich bez pie czeń stwem. Zna jo -
mość sta nu na prę żeń w każ dej chwi li eks -
plo ata cji po zwa la osza co wać za gro że nie
wy ni ka ją ce z po stę pu ją cych pro ce sów zu -
ży cia ta kich jak zmę cze nie i peł za nie,
a tak że za gro że nie kru chym pę ka niem. 

W ra mach ba dań opra co wa no al go ryt my,
z któ rych je den jest opar ty na po dej ściu
wy ko rzy stu ją cym Gre en’s Func tion Tech -
ni que (GFT), dru gi zaś ba zu je na sztucz nej
sie ci neu ro no wej (SSN). Kla sycz ny al go -
rytm GFT wią że od po wiedź ukła du w po -
sta ci na prę żeń wy wo ła nych jed nost ko wą
zmia ną wy mu sze nia, któ rą jest tem pe ra tu ra
pły nu omy wa ją ce go ana li zo wa ny ele ment.
Po nie waż al go rytm wy zna cza na prę że nia
w po je dyn czym prze kro ju ko rzy sta nie
z tem pe ra tu ry czyn ni ka omy wa ją ce go nie
uwi dacz nia efek tów zmien no ści tem pe ra -
tur wzdłuż ele men tu. Stąd za pro po no wa no
mo dy fi ka cję kla sycz ne go al go ryt mu GFT
tak aby za miast tem pe ra tu ry czyn ni ka
omy wa ją ce go ana li zo wać wpływ tem pe ra -
tu ry me ta lu ele men tu. Ta kie po dej ście
uwzględ nia wpływ tem pe ra tu ry ob sza rów
są sied nich na tem pe ra tu rę ana li zo wa ne go
prze kro ju. Dzię ki ta kie mu za bie go wi uda ło
się istot nie po pra wić do kład ność wy zna -
cza nych na prę żeń nie usta lo nych. Rów no -
le gle, opra co wy wa no al go rytm wy zna cza -
nia na prę żeń w głów nych ele men tach tur -
bi ny pa ro wej za po mo cą SSN. Jest to me to -
da, któ ra sy mu lu jąc dzia ła nie ludz kie go mó -
zgu, po zwa la za po mo cą pro stych ope ra cji
ma te ma tycz nych prze kształ cać sy gna ły wej -
ścio we na in for ma cję wyj ścio wą. W przy -
pad ku ana li zy na prę żeń w ele men tach tur bi -
ny sieć od twa rza war tość na prę że nia mak sy -
mal ne go na pod sta wie wiel ko ści wpły wa ją -
cych na te na prę że nia, któ ry mi są wiel ko ści
po mia ro we. Wy zna cza nie na prę żeń za po -
mo cą wy tre no wa nej SSN jest na tych mia sto -
we. Za le tą me to dy jest rów nież moż li wość
jej cy klicz ne go do ucza nia, w mia rę po zy ski -
wa nia no wych da nych eks plo ata cyj nych. 

Obie przed sta wio ne me to dy bar dzo do -
brze spraw dza ły się ja ko me ta mo de le wy -
zna cza nia na prę żeń w nie usta lo nych sta -
nach eks plo ata cji, po zwa la jąc na uzy ska nie
re zul ta tów w cza sie rze czy wi stym, przy
błę dach od twa rza nia nie prze kra cza ją -
cych 5%. Od po wied nie ba da nia w tym za -
kre sie pro wa dzo ne są za rów no dla tur bin
jak i ko tłów [np. 19].

W za kre sie ela stycz no ści ciepl nej pod -
sta wo wych ma szyn i urzą dzeń pro wa dzo ne

w pro jek cie ba da nia skon cen tro wa ne zo -
sta ły na roz wią za niach kon struk cyj nych,
któ re umoż li wia ją zła go dze nie efek tów
wy so kich ob cią żeń nad kry tycz nych blo -
ków wę glo wych. Zwięk sze nie ela stycz no -
ści eks plo ata cyj nej (po pra wa dy na mi ki
zmia ny ob cią że nia bez kon se kwen cji dla
trwa ło ści ele men tów, szyb kie uru cho mie -
nia i od sta wie nia) oraz zmniej sze nie kosz -
tów eks plo ata cji (wy so ka spraw ność przy
zmien nym ob cią że niu, ela stycz ność pa li -
wo wa) wy ma ga prze pro wa dze nia już w eta -
pie kon struk cji po sze rze nia za kre su sy mu -
la cji nu me rycz nych dla róż nych sta nów ob -
cią że nia i prze pro wa dze nia opty ma li za cji
pro ce sów roz ru cho wych i od sta wie nio -
wych. Na rys. 7 zi lu stro wa no przy kła do we
wy ni ki sy mu la cji sta nów na prę żeń dla jed -
nej z roz wa ża nych wer sji kon struk cyj nej
ka dłu ba wy so ko pręż ne go [20]. Na rys. 8
po ka za no war to ści na prę żeń zre du ko wa -
nych dla pro ce sów roz ru cho wych przy róż -
nych pręd ko ściach na grze wa nia [21].

5. No we tech no lo gie
oczysz cza nia spa lin

Eta py 28 (VI. 4) i 30 (VII. 1) zo sta ły za -
koń czo ne. W pierw szym z nich wy ko na no

ba da nia wpły wu za sto so wa nia roz two ru
kwa su cy try no we go ja ko do dat ku do za -
wie si ny ab sor be ra na osią gi mo krej in sta la -
cji od siar cza nia spa lin, w tym na ob ni że nie
po zio mu stę żeń SOx. Wy ni ki po mia rów
wy ko na nych na obiek tach rze czy wi stych
po twier dzi ły moż li wość istot ne go zmniej -
sze nia emi sji związ ków siar ki. I tak za sto -
so wa nie kwa su cy try no we go ja ko do dat ku
do za wie si ny cyr ku la cyj nej mo że ob ni żyć
po zio my stę żeń SOx w spa li nach od lo to -
wych na wet do 10 ÷ 80 mg/mU

3 (w za leż no -
ści od stru mie nia SO2 na wlo cie do in sta la -
cji) i pod wyż szyć sku tecz ność re duk cji
SOx w ab sor be rze o 3÷5%. To waż ny wy -
nik bio rąc pod uwa gę spo dzie wa ne ob ni że -
nie do pusz czal nych emi sji po ni żej po zio -
mów okre ślo nych w Dy rek ty wie
2 010/75/UE (zob. Kon klu zje do ty czą ce
BAT – draft 1 z czerw ca 2013 ro ku dla
obiek tów ist nie ją cych o mo cy ciepl nej
> 300 MWTh spa la ją cych wę giel ka mien ny
w ko tłach py ło wych). Ma to tak że istot ne
zna cze nie w kon tek ście ko niecz no ści po -
głę bio ne go od siar cza nia spa lin przed skie -
ro wa niem ich do in sta la cji se pa ra cji CO2.
Za pro po no wa ne roz wią za nia sta no wią
pod sta wę do upo wszech nie nia tej tech no -
lo gii w ener ge ty ce (blo ki 200 MW i in ne).
W pro jek cie ba da na jest tak że sku tecz ność
me to dy ozo no wa nia w za kre sie ogra ni cze -
nia emi sji NOx, SO2 i Hg.

6. Opra co wa nie 
i spraw dze nie 

w ska li pi lo to wej 
pro ce sów wy chwy tu

CO2 ze spa lin
Za gad nie nia wy chwy tu trans por tu i skła -

do wa nia dwu tlen ku wę gla są przed mio tem
ba dań w w róż nych gru pach te ma tycz nych
pro jek tu (Gru pa I – opra co wa nie i spraw -
dze nie me to do lo gii wie lo wy mia ro wej sy -
mu la cji pro ce su, Gru pa V – sy mu la cje ze -
ro prze strzen ne dla tech no lo gii ab sorp cji
che micz nej, ad sorp cji i se pa ra cji mem bra -
no wej, ba da nie wy ko rzy sta nia ogniw pa li -
wo wych, se pa ra cji w po lu aku stycz nym,
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Rys. 7. Wy ni ki ob li czeń wy bra nej wer sji kon struk cyj -
nej ka dłu ba tur bi ny o mo cy 900 MW przy pręd ko ści
na grze wa nia 2,5 K/min (t0 = 653°C)[20]

Rys. 8. Roz kład na prę żeń zre du ko wa nych dla róż -
nych ty pów uru cho mień [21]



ba da nia la bo ra to ryj ne róż nych klas sor ben -
tów, bu do wa mo bil nej in sta la cji pi lo to wej
dla tech no lo gii ab sorp cji che micz nej, ba -
da nia in sta la cji pi lo to wej na dwóch obiek -
tach rze czy wi stych, Gru pa VII – ana li -
za wy bra nych za gad nień trans por tu i skła -
do wa nia) [np. 22, 23]. W mar cu 2013 r.
w ra mach pro jek tu uruch mio no Prze woź ną
In sta la cję Pi lo to wą. Po sia da ona wy daj -
ność 200 m3

n/h. Obec nie jest to naj więk sza
in sta la cja do re ali za cji pro ce su wy chwy tu
CO2 ze spa lin w Pol sce, rys. 9. Jej uru cho -
mie nie zo sta ło po prze dzo ne wie lo ra ki mi
ba da nia mi la bo ra to ryj ny mi i pół tech nicz -
ny mi. W dal szym eta pie ba dań zo sta nie
ona wy ko rzy sta na do we ry fi ka cji róż nych
klas sor ben tów i kon cep cji do sko na le nia
struk tu ry tech no lo gicz nej po głę bio ne go
od siar cza nia spa lin oraz pro ce sów sorp cji
i de sorp cji dwu tlen ku wę gla.

7. Zna le zie nie roz wią zań
tech no lo gicz nych dla 

re duk cji strat spraw no ści
spo wo do wa nych 

usu wa niem CO2 ze spa lin
W pro jek cie przy ję to, że pro jek to wa -

na si łow nia zo sta nie zin te gro wa nia z in sta -
la cją se pa ra cji CO2 me to dą ab sorp cji che -
micz nej. Sor ben tem sto so wa nym w tej in -
sta la cji bę dą ami ny o róż nej war to ści ener -
go chłon no ści. Roz wa ża się rów nież za sto -
so wa nie amo nia ku. Ab sorp cja che micz -
na wy ma ga do pro wa dze nia znacz nych ilo -
ści cie pła po trzeb ne go do re ge ne ra cji sor -
ben tu. Uży cie ami ny o ener go chłon no ści
3,5 MJ/kgCO2 po wo du je, że oko ło 32%
cie pła do star czo ne go do czyn ni ka obie go -
we go w ko tle mu si zo stać skie ro wa ne
do in sta la cji se pa ra cji dla blo ku opa la ne go

wę glem ka mien nym. W przy pad ku wę gla
bru nat ne go udział ten wy no si 39%.

Ca ło do bo we te sty wy chwy tu CO2 po zwa -
la ją spraw dzić sta bil ność pra cy in sta la cji pi -
lo to wej. Przed mio tem ana li zy by ła moż li -
wość za si la nia w cie pło tej in sta la cji pa rą po -
bie ra ną z tur bi ny [np. 24, 25]. Spo wo du je to
spa dek mo cy tur bo ze spo łu i spraw no ści blo -
ku zin te gro wa ne go z in sta la cją se pa ra cji
CO2 oraz ko niecz ność mo der ni za cji tur bi ny
i jej ukła du ciepl ne go. Ana li zo wa no dwa
spo so by mo der ni za cji tur bi ny po przez do bu -
do wa nie do dat ko wych stop ni w czę ści SP
lub tur bi ny prze ciw pręż nej, rys. 10. Na osią -
gi blo ku zin te gro wa ne go z in sta la cją che -
micz nej se pa ra cji CO2 naj więk szy wpływ
mieć bę dzie ener go chłon ność za sto so wa ne -
go sor ben tu. I tak dla ener go chłon no ści sor -
ben tu 3,5 MJ/kgCO2 spa dek spraw no ści blo -
ku brut to po do bu do wa niu in sta la cji se pa ra -
cji wy no si 8 pkt. % dla wę gla ka mien ne go 
i 9 pkt. % dla bru nat ne go. Zmniej sze nie
ener go chłon no ści o 1 MJ/kgCO2 (z 3,5 do
2,5 MJ/kgCO2) po wo du je, że spraw ność blo -
ku brut to spad nie o ok. 5,1 pkt. % w przy pad -
ku wę gla ka mien ne go, na to miast dla wę gla
bru nat ne go ten spa dek wy nie sie ok. 5,5 pkt. %. 

Uwa gi koń co we
Zło żo ność ba da nych w pro jek cie tech no -

lo gii i pro ce sów wy ma ga ła za sto so wa nia
w sze ro kim za kre sie me tod eks pe ry men tal -
nych, ana li tycz nych i nu me rycz nych.
W ba da niach eks pe ry men tal nych głów ną
uwa gę po świę co no re ali za cji peł ne go cy -
klu ba daw cze go obej mu ją ce go na ogół
pod sta wo we ba da nia la bo ra to ryj ne pro ce -
sów, ba dań eks pe ry men tal nych w więk szej
ska li (ułam ko wo-tech nicz nej) i w ska li pi -
lo to wej. Do brym przy kła dem są tu ba da nia
se pa ra cji CO2 ze spa lin oraz no wych kon -
cep cji od siar cza nia spa lin. Roz wią za nie
czę ści za dań wy ma ga ło przy go to wa nia
i prze pro wa dze nia ba dań na obiek tach rze -
czy wi stych (in sta la cjach pra cu ją cych blo -
ków), co jest za wsze du żym wy zwa niem
w pro jek tach na uko wych. Jed nym z ce lów
pro jek tu by ło opra co wa nie mo de li zło żo -
nych pro ce sów i tech no lo gii ener ge tycz -

nych i prze pro wa dze nie z ich wy ko rzy sta -
niem sze ro kich ana liz pa ra me trycz nych
i opty ma li za cyj nych. Za da nia te zo sta ły
i są roz wią zy wa ne z wy ko rzy sta niem al go -
ryt mów i ko dów wła snych oraz ko dów ko -
mer cyj nych de dy ko wa nych do okre ślo -
nych klas za gad nień (ASPEN Plus, AN -
SYS CFX, So li dworks, Eb si lon, Ga te Cyc -
le i in ne).

W wie lu ob sza rach do tych cza so we wy -
ni ki ba dań uzy ska ne w Zad. 1. Pro jek tu
Stra te gicz ne go Za awan so wa ne Tech no lo -
gie Po zy ski wa nia Ener gii wska zu ją na no -
we, nie uję te w pro gra mie te ma ty i pro ble -
my ba daw cze, któ rych roz wią za nie mo że
istot nie wzbo ga cić po znaw cze i apli ka cyj -
ne war to ści pro jek tu. Są to za gad nie nia do -
ty czą ce: a. do dat ko wych ba dań tech no lo -
gicz nych wy chwy tu CO2 w ska li pi lo to wej
z wy ko rzy sta niem za awan so wa nych sor -
ben tów ami no wych, z opty ma li za cją pro -
ce sów in te gra cji z obie giem ciepl nym, b.
ana li zy moż li wo ści wy ko rzy sta nia CO2
z pro ce sów Car bon Cap tu re w pro ce sach
prze my sło wych, c. ba dań pro ce sów wpły -
wa ją cych, na bez pie czeń stwo i trwa łość
głów nych ele men tów blo ku na pa ra me try
nad kry tycz ne oraz na je go ela stycz ność
ciepl ną, d. bu do wy i ba dań in sta la cji ogniw
pa li wo wych przy sto so wa nych do se pa ra cji
di tlen ku wę gla, e. po głę bio nych ba dań wy -
ło nio nych w pro jek cie kon cep cji od zy sku
cie pła ni sko tem pe ra tu ro we go.

Ak tu al ny sto pień re ali za cji Za da nia od -
po wia da przy ję te mu har mo no gra mo wi.
Wszyst kie me ry to rycz ne ce le są osią ga ne.
Do ty czy to za rów no no wych in for ma cji
kon struk cyj nych (stu diów kon struk cyj -
nych i pro jek to wych), in sta la cji ba daw -
czych (w tym pi lo to wych), stop nia upo -
wszech nie nia wy ni ków (pu bli ka cje na uko -
we, se mi na ria i kon fe ren cje na uko we), jak
i kształ ce nia kadr i pro ce sów wdro że nio -
wych. Wszyst kie za in ter so wa ne oso by
i pod mio ty prze my sło we za in te re so wa ne
wy ni ka mi pro jek tu mo gą zwra cać się
do Biu ra pro jek tu dla uzy ska nia od po wied -
nich in for ma cji
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tu z wy lo tu do bu do wa nej tur bi ny prze ciw pręż nej
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5 mar ca, po prze ka za niu przez Pol skę 10 stycz nia pro jek tu
Umo wy Part ner stwa – stra te gicz ne go do ku men tu ca ło ścio wo
obej mu ją ce go za gad nie nia zwią za ne z Fun du sza mi Eu ro pej ski -
mi, roz po czę ły się ne go cja cje mię dzy Ko mi sją Eu ro pej ską,
a pol skim rzą dem, któ rych ce lem jest wy pra co wa nie spo so bu
jak naj lep sze go za in we sto wa nia środ ków eu ro pej skich. 

Jak wia do mo, w la tach 2014–2020 Pol ska w ra mach po li ty ki
spój no ści otrzy ma 82,5 mld eu ro – 23% ogól nej pu li, co czy ni ją
zde cy do wa nie naj więk szym be ne fi cjen tem tej po li ty ki w ca łej UE.

– Cie szę się, że to Pol ska jest pierw szym kra jem, któ ry ofi cjal nie
roz po czął ne go cja cje z Ko mi sją i ja ko pierw szy przed sta wił nam
swo ją stra te gię, za pi sa ną w pro jek cie Umo wy Part ner stwa w ra -
mach na szej no wej, zre for mo wa nej po li ty ki spój no ści. Re for ma tej
po li ty ki ozna cza fun da men tal ną zmia nę, zwrot w kie run ku wspie -
ra nia re al nej go spo dar ki, in no wa cji i trwa łe go wzro stu. Dla Pol ski
bę dzie to ozna czać uzy ska nie prze wa gi kon ku ren cyj nej w no wych
ob sza rach, m.in. lep sze po wią za nie ba dań na uko wych z moż li wo -
ścia mi prak tycz ne go za sto so wa nia ich z biz ne sie, wspie ra nie in no -
wa cji w ce lu two rze nia trwa łych miejsc pra cy oraz in we sty cje
w efek tyw ność ener ge tycz ną i zrów no wa żo ny trans port. W cią gu
naj bliż szych ty go dni po win no nam się udać uzgod nić stra te gię,
któ ra bę dzie do brze słu żyć Pol sce przez na stęp ne 10 lat. Mam na -
dzie ję, że wkrót ce roz pocz ną się ne go cja cje z po zo sta ły mi pań stwa -
mi człon kow ski mi i że kon struk tyw ny dia log Ko mi sji z Pol ską bę -
dzie wzo rem dla in nych. Trze ba jed nak pa mię tać, że tro ska o ja kość
tych usta leń, o ja kość stra te gii mu si brać gó rę nad chę cią jak naj -
szyb sze go za koń cze nia ne go cja cji, za rów no w fa zie przy go to wa -
nia, jak i bez po śred nich roz mów – sko men to wał roz po czę cie ne go -
cja cji Jo han nes Hahn, ko mi sarz UE ds. po li ty ki re gio nal nej. Ko -
mi sja Eu ro pej ska chce przy jąć wszyst kie umo wy part ner stwa
i pro gra my ope ra cyj ny na la ta 2014–2020 przed ło żo ne przez pań -
stwa człon kow skie przed koń cem obec nej ka den cji. 

– Treść przy ję tych przez rząd do ku men tów to na sze pla ny na to,
jak po win na wy glą dać Pol ska w 2020 r. Są one efek tem kil ku lat
pra cy nad stwo rze niem spój nej wi zji roz wo ju kra ju. Udo wod ni li -
śmy już w trak cie po przed niej per spek ty wy bu dże to wej, że po tra fi -
my z po wo dze niem in we sto wać eu ro pej skie fun du sze tak, by prze -
kła da ło się to na ko rzy ści nie tyl ko dla Pol ski, ale tak że dla płat ni -
ków net to do unij ne go bu dże tu. Chce my na dal czer pać z tych do -
świad czeń przy in we sto wa niu obec nie przy zna nych nam środ ków.
Je ste śmy zde ter mi no wa ni by roz po cząć wdra ża nie no wych pro gra -
mów ope ra cyj nych jesz cze w tym ro ku – pod kre śli ła wi ce pre mier
Elż bie ta Bień kow ska.

Pó ki Bruk se la nie za twier dzi na szych pro po zy cji, to wszel kie
dy wa ga cje są bez ce lo we, choć wie le mó wi się o kie run kach alo ka -
cji unij ne go do fi nan so wa nia w no wej per spek ty wie.

9 mld eu ro na od na wial ne źró dła ener gii 
– Na dzia ła nia wspie ra ją ce przej ście na go spo dar kę ni sko emi -

syj ną, a więc do ty czą ce m.in. od na wial nych źró deł ener gii oraz
efek tyw no ści ener ge tycz nej, prze wi dzia no w no wym okre sie pro -
gra mo wa nia po nad 9 mld eu ro. Fun du sze Eu ro pej skie na sek tor
OZE, bę dą do stęp ne przede wszyst kim w Pro gra mie In fra struk tu ra
i Śro do wi sko 2014–2020, a tak że w pro gra mach re gio nal nych
(RPO) – po in for mo wał Mar ce li Nie zgo da, wi ce mi ni ster in fra -
struk tu ry i roz wo ju, pod czas Pol skie go Kon gre su Ener gii Od na -
wial nej „Ener gia ju tra” (Lu blin, 12.05). 

Po moc bę dą mo gły uzy skać m.in. przed się wzię cia zwią za ne
z wy twa rza niem ener gii ze źró deł od na wial nych i bu do wą sie ci
umoż li wia ją cych przy łą cze nia jed no stek OZE do Kra jo we go Sys -

te mu Elek tro ener ge tycz ne go. Po nad to, na po zio mie re gio nal nym
wspar cie bę dą mo gły uzy skać in we sty cje obej mu ją ce bu do wę in -
sta la cji do pro duk cji bio kom po nen tów i bio pa liw. W la tach 2014-
2020 wzro śnie zna cze nie in stru men tów fi nan so wych, roz sze rzo ny
zo sta nie tak że ka ta log ob sza rów, w któ rych bę dzie moż na je sto so -
wać. W przy szłych pro gra mach ope ra cyj nych moż li we bę dzie wy -
ko rzy sta nie na szer szą ska lę zwrot nych form fi nan so wa nia in we -
sty cji, tak że w za kre sie efek tyw no ści ener ge tycz nej i OZE.

Mi lio ny na tzw. pier ścień bał tyc ki 
We dług da nych wy ge ne ro wa nych z Kra jo we go Sys te mu In for -

ma tycz ne go KSI SI MIK 07-13 od po cząt ku uru cho mie nia pro gra -
mów do 11 ma ja 2014 r. zło żo no 296 tys. wnio sków (po praw nych
pod wzglę dem for mal nym) na cał ko wi tą kwo tę do fi nan so wa nia
(za rów no środ ki unij ne jak i kra jo we) 599,9 mld zł. W tym sa mym
okre sie pod pi sa no z be ne fi cjen ta mi 97 837 umów o do fi nan so wa -
nie na kwo tę 395 mld zł wy dat ków kwa li fi ko wal nych, w tym 275
mld zł do fi nan so wa nia z UE, co sta no wi 97,3% alo ka cji na la -
ta 2007–2013.

War tość wy dat ków be ne fi cjen tów uzna nych za kwa li fi ko wal ne
wy ni ka ją ca ze zło żo nych wnio sków o płat ność wy nio sła 271,6 mld
zł, a w czę ści do fi nan so wa nia UE 192,3 mld zł.

W mar cu 2014 r. w Kę dzie rzy nie -Koź lu, na te re nie Za kła dów
Azo to wych Gru py Azo ty, otwo rzo no eks pe ry men tal ną in sta la cję
prą do twór czą wy ko rzy stu ją cą wo dór i in ne ga zy pal ne po wsta ją -
ce w wy ni ku pro ce sów che micz nych. Pierw sza te go ty pu in sta la -
cja w Pol sce, efekt współ pra cy spół ki Sko tan (bran ża pa li wo wa)
z na ukow ca mi z Po li tech ni ki Kra kow skiej i Wro cław skiej, a zre -
ali zo wa na w ra mach pro jek tu „Wy ko rzy sta nie od pa do we go wo -
do ru do ce lów ener ge tycz nych”, kosz to wa ła po nad 40 mln zł.
– Jej wy ko na nie nie by ło by moż li we bez do fi nan so wa nia unij ne go
– 25 mln zł z Pro gra mu In no wa cyj na Go spo dar ka – pod kre śla Ma -
rek Pa weł czak, pre zes fir my Sko tan S.A. Jesz cze w tym ro ku
moż na spo dzie wać się ko mer cja li za cji no wej tech no lo gii.

Istot nym ele men tem w two rze niu wspól ne go eu ro pej skie go ryn -
ku ener gii jest za mknię cie tzw. pier ście nia bał tyc kie go, czy li po łą -
cze nie elek tro ener ge tycz ne Pol ska -Li twa.

Po stro nie pol skiej PSE SA rów no le gle bu du je i mo der ni zu je 4
li nie elek tro ener ge tycz ne 400 kV o łącz nej dłu go ści ok. 400 km
oraz 7 sta cji elek tro ener ge tycz nych (5 no wych i 2 mo der ni zo wa ne)
na te re nie wo je wództw ma zo wiec kie go, pod la skie go i war miń sko -
-ma zur skie go. Łącz na war tość wszyst kich in we sty cji to 1,8 mld
zł. 6 z nich otrzy ma ło 768 mln zł do fi nan so wa nia z PO Pro gra mu
In fra struk tu ra i Śro do wi sko (IiŚ): bu do wa sta cji Oł ta rzew, li nii Mi -
ło sna – Sie dl ce – Uj rza nów wraz z bu do wą sta cji Sie dl ce Uj rza -
nów, li nii Ostro łę ka – Na rew wraz z roz bu do wą sta cji Ostro łę ka
i sta cji Na rew, li nii Ełk Bis – Łom ża wraz z bu do wą sta cji Łom ża
i sta cji Ełk Bis (etap I i II), li nii Ełk Bis – Gra ni ca RP i sta cji Sta -
ni sła wów.

24 kwiet nia w Po gro sze wie k. Oża ro wa Ma zo wiec kie go,
z udzia łem Ja nu sza Pie cho ciń skie go, wi ce pre mie ra i mi ni stra go -
spo dar ki, Za rzą du PSE oraz przed sta wi cie li in sty tu cji za an ga żo -
wa nych w re ali za cję in we sty cji, otwar to sta cję elek tro ener ge tycz -
ną 400/220/110 kV Oł ta rzew. Koszt bu do wy i wy po sa że nia tej
pierw szej za koń czo nej in we sty cji w bu do wie po łą cze nia elek tro -
ener ge tycz ne go Pol ska – Li twa wy niósł ok. 181 mln zł net to, z cze -
go wspar cie unij ne – ok. 94 mln zł. Jest to naj no wo cze śniej sza
obec nie sta cja pra cu ją ca w pol skim sys te mie prze sy łu ener gii elek -
trycz nej. Zo sta ła wy bu do wa na w tech no lo gii GIS (ang. Gas In su -
la ted Sub sta tion), w któ rej ja ko izo la cję wy ko rzy stu je się gaz SF6
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(sze ścio flu orek siar ki). Obiekt nie wy ma ga sta łej ob słu gi ru cho -
wej, a ste ro wa nie od by wa się zdal nie, m.in. z bu dyn ku tech no lo -
gicz ne go na te re nie sta cji.

W uro czy sto ści udział wziął też przed sta wi ciel Ko mi sji Eu ro pej -
skiej, Wol fgang Munch, któ ry w trak cie krót kie go prze mó wie nia
pod kre ślił eu ro pej ską war tość do da ną in we sty cji w kon tek ście dą -
że nia do utwo rze nia wspól ne go ryn ku ener gii. 

Wcze śniej, bo na po cząt ku kwiet nia, Ko mi sja Eu ro pej ska po -
twier dzi ła przy zna nie po nad 220 mln zł z PO IiŚ na re ali zo wa ną
przez PSE SA bu do wę sta cji elek tro ener ge tycz nych Ełk Bis
(etap I i II) 400/110 kV, peł nią cej funk cję trans gra nicz nej sta cji
prze sy ło wej na po zio mie na pię cia 400 kV, i 400 kV Łom ża umoż -
li wia ją cej dal szy roz dział prze sy łu ener gii elek trycz nej oraz
ok. 85 km li nii elek tro ener ge tycz nej 400 kV Ełk Bis -Łom ża. 

A w po ło wie ma ja po in for mo wa ła, iż zgo dzi ła się na do fi nan so -
wa nie z PO IiŚ ostat nie go pro jek tu wy ma ga ją ce go jej ak cep ta cji
(zgo da KE jest ko niecz na przy du żych pro jek tach o war to ści po wy -
żej 50 mln eu ro): bu do wy 111,6 km dwu to ro wej li nii elek tro ener ge -
tycz nej 400 kV na od cin ku Ełk – gra ni ca RP z Li twą. War tość in we -
sty cji to 573 mln zł, a kwo ta do fi nan so wa nia – 257 mln zł. Dzię ki
tej in we sty cji w 2015 r. za mknie się tzw. pier ścień bał tyc ki. 

– De cy zja Ko mi sji do ty czy ostat nie go po stro nie pol skiej od cin -
ka po łą cze nia elek tro ener ge tycz ne go z Li twą. Za tem za pew nio ne
jest już fi nan so wa nie ca łe go przed się wzię cia, któ re go re ali za cja
jest waż na w kon tek ście bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go, tak Pol -
ski i Li twy, jak i ca łej Unii Eu ro pej skiej. Ta in we sty cja po ka zu je, że
moż li we są wspól ne pro jek ty in te gru ją ce in fra struk tu rę sie cio wą
i eu ro pej skie ryn ki ener gii elek trycz nej – po wie dział Adam Zdzie -
bło, wi ce mi ni ster in fra struk tu ry i roz wo ju. 

– Dzię ki tym in we sty cjom zo sta ną zli kwi do wa ne ba rie ry w funk -
cjo no wa niu eu ro pej skie go ryn ku ener gii oraz Eu ro pej skie go Sys te -
mu Prze sy ło we go po przez za mknię cie tzw. Pier ście nia Bał tyc kie go
(Bal tic Ring). Są one istot nym ele men tem ini cja ty wy Ko mi sji Eu ro -
pej skiej „Bal tic Ener gy Mar ket In ter con nec tion Plan” (BE MIP),
któ rej ce lem jest peł na in te gra cja trzech kra jów bał tyc kich – Li twy,
Ło twy i Es to nii – z eu ro pej skim sys te mem elek tro ener ge tycz nym. 

5 ma ja 2014 od by ło się uro czy ste roz po czę cie bu do wy li nii
po stro nie li tew skiej. W uro czy sto ści uczest ni czy ła Da lia Gry bau -
ska ite, pre zy dent Li twy i Ja ro slav Ne ve ro vič, mi ni ster ener ge ty -
ki Li twy oraz wi ce wo je wo da pod la ski – Woj ciech Dzierz gow ski,
Hen ryk Maj chrzak, pre zes Za rzą du PSE i Ce za ry Szwed – czło -
nek Za rzą du PSE. Na Li twie wy bu do wa nych zo sta nie 51 km na po -
wietrz nej li nii elek tro ener ge tycz nej 400 kV od gra ni cy RP do sta -
cji Aly tus, w któ rej po wsta nie wstaw ka B -T -B o mo cy 500 MW,
umoż li wia ją ca po łą cze nie ze so bą sys te mów prze sy łu Pol ski i Li -
twy oraz roz dziel nia 400 kV umoż li wia ją ca przy łą cze nie li nii ze
stro ny Pol ski. Do dat ko wo re ali zo wa na jest mo der ni za cja ca łej sta -
cji 330/110/10 Aly tus. Pra ce bu dow la ne ma ją za koń czyć się
do koń ca 2015 r.

Środ ki z NFO ŚiGW
Ze wstęp nej in for ma cji o pla no wa nych na bo rach wnio sków

w try bie kon kur so wym w ra mach pro gra mów prio ry te to wych obo -
wią zu ją cych w Na ro do wym Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej w 2014 r. wy ni ka, że na wspar cie mo gą jesz cze
li czyć przed się bior cy po dej mu ją cy re ali za cję przed się wzięć ma ją -
cych na ce lu oszczę dza nie ener gii.

Do nich ad re so wa ny jest pro gram prio ry te to wy 5.8 „Wspar cie
dla przed się bior ców w za kre sie ni sko emi syj nej i za so bo osz częd -
nej go spo dar ki”: Część 1) „Au dyt ener ge tycz ny/elek tro ener ge -
tycz ny przed się bior stwa”, Część 2) „Zwięk sze nie efek tyw no ści
ener ge tycz nej” i Część 3 „E -KU MU LA TOR – Eko lo gicz ny Aku -
mu la tor dla Prze my słu”.

Ce lem pro gra mu jest zmniej sze nie ne ga tyw ne go od dzia ły wa nia
przed się biorstw na śro do wi sko po przez do fi nan so wa nie au dy tów
ener ge tycz nych/elek tro ener ge tycz nych oraz po zo sta łych przed się -

wzięć in we sty cyj nych opi sa nych w pro gra mie prio ry te to wym. Pla -
no wa ne zo bo wią za nia dla bez zwrot nych form do fi nan so wa nia wy -
no szą 25 275,2 tys. zł. Wy pła ty środ ków z pod ję tych i pla no wa -
nych zo bo wią zań dla bez zwrot nych form do fi nan so wa nia pro gra -
mu wy no szą 32 343,6 tys. zł. Pla no wa ne zo bo wią za nia dla zwrot -
nych form do fi nan so wa nia wy no szą 432 206,6 tys. zł. Wy pła ty
środ ków z pod ję tych i pla no wa nych zo bo wią zań dla zwrot nych
form do fi nan so wa nia pro gra mu wy no szą 724 492,7 tys. zł.

W ra mach I Kon kur su NFO ŚiGW prze zna czył na do fi nan so wa -
nie przed się wzięć do 347 206 600,00 zł: do 5 mln zł w for mie do -
ta cji na au dyt ener ge tycz ny/elek tro ener ge tycz ny przed się bior stwa,
do 162,2 mln zł w for mie po życz ki na zwięk sze nie efek tyw no ści
ener ge tycz nej i do 180 mln zł w for mie po życz ki na E -KU MU LA -
TOR – Eko lo gicz ny Aku mu la tor dla Prze my słu (po 60 mln zł
na każ de z trzech pod dzia łań).

Ogło sze nie ko lej ne go na bo ru wnio sków w try bie kon kur so -
wym do trzech czę ści pro gra mu pla no wa ne jest 21.07.

Na to miast na po cząt ku III kwar ta łu pla no wa ne jest wdra ża nie
pro gra mu prio ry te to we go 3.2 część 4 „In we sty cje ener go osz częd -
ne w ma łych i śred nich przed się bior stwach”, któ re go ce lem jest
ogra ni cze nie zu ży cia ener gii w wy ni ku re ali za cji in we sty cji w za -
kre sie efek tyw no ści ener ge tycz nej i za sto so wa nia od na wial nych
źró deł ener gii w sek to rze mi kro, ma łych i śred nich przed się -
biorstw, tj. za trud nia ją cych mniej niż 250 pra cow ni ków, któ rych
rocz ne ob ro ty nie prze kra cza ją 50 mln eu ro lub ak ty wa nie prze -
kra cza ją war to ści 43 mln eu ro.

Na wspar cie mo gą li czyć przed się wzię cia in we sty cyj ne słu żą ce
po pra wie efek tyw no ści ener ge tycz nej, po le ga ją ce na za ku pie urzą -
dzeń wy mie nio nych na Li ście Kwa li fi ko wal nych Ma szyn i Urzą -
dzeń (List of Eli gi ble Ma te rials and Equ ip ment, LE ME), pu bli ko wa -
nej na stro nie www.nfo sigw.gov.pl, a któ rych fi nan so wa nie w for mie
kre dy tu z do ta cją nie prze kra cza 250 000 eu ro, sta no wią cych rów no -
war tość PLN wg śred nie go kur su NBP z dnia pod pi sa nia umo wy
kre dy to wej; przed się wzię cia in we sty cyj ne w po pra wę efek tyw no ści
ener ge tycz nej, ba zu ją ce na roz wią za niach in dy wi du al nych i osią ga -
ją ce min. 20% oszczęd no ści ener gii (fi nan so wa nie w for mie kre dy -
tu z do ta cją te go ro dza ju przed się wzię cia nie mo że prze kro czyć 1
mln eu ro); przed się wzię cia po le ga ją ce na ter mo mo der ni za cji bu dyn -
ku/ów po zo sta ją cych w dys po no wa niu be ne fi cjen ta, w wy ni ku któ -
rej zo sta nie osią gnię te mi ni mum 30% oszczęd no ści ener gii (fi nan so -
wa nie w for mie kre dy tu z do ta cją te go ro dza ju przed się wzię cia nie
mo że prze kro czyć 1 mln eu ro) oraz in we sty cje po le ga ją ce na za sto -
so wa niu od na wial nych źró deł ener gii, w tym m.in. fo to wol ta iki,
w ist nie ją cych obiek tach wy ko rzy stu ją cych kon wen cjo nal ne źró dła
ener gii (fi nan so wa nie w for mie kre dy tu z do ta cją te go ro dza ju
przed się wzię cia nie mo że prze kro czyć 1 mln eu ro).

boj
PS. 23 ma ja Ko mi sja Eu ro pej ska za twier dzi ła Umo wę Part ner -
stwa. Tym sa mym Pol ska, ja ko jed no z pierw szych państw, za koń -
czy ła ne go cja cje te go stra te gicz ne go do ku men tu. 

FUNDUSZE UE DLA ENERGETYKI
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