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7 pa dziernika 2014 r. zielonogórska Elektrociep ownia obchodzi a uroczy cie 

jubileusz 40-lecia dostarczania ciep a do miasta oraz 10-lecie funkcjonowania 

bloku gazowo – parowego. Do Teatru Lubuskiego w Zielonej Górze przyby o

wielu go ci, m.in. parlamentarzy ci RP, marsza ek województwa lubuskiego, 

prezydent Zielonej Góry, przedstawiciele akcjonariusza i zaprzyja nionych 

fi rm.  By y wyst pienia,  gratulacje i dyplomy. Prezydent Janusz Kubicki wr -

czy  prezesowi Marianowi Babiuchowi i dyrektorom  Piotrowi Olejniczako-

wi i Miros awowi Badurkowi Nagrody Gospodarcze Miasta.  Prezes Marian 

Babiuch uhonorowa  listami gratulacyjnymi i upominkami  dwóch  pracowni-

ków, którzy od pocz tku pracuj  w zielonogórskiej Elektrociep owni.

Pierwsze ciep o z EC pop yn o w 1974 r., pierwsza para rok 

pó niej, pierwszy pr d w 1976 r. Elektrociep ownia funkcjonowa a

wówczas jako obiekt Wojewódzkiego Przedsi biorstwa Energetyki 

Cieplnej. Ciep o i energia elektryczna by y produkowane z w gla

kamiennego. W miar  rozwoju Zielonej Góry rozbudowywano 

równie  zak ad. cznie w trzech etapach powsta o 10 kot ów

w glowych – cztery parowe OR-32 i sze  wodnych WR-25. Zabu-

dowano tak e dwa turbozespo y parowe o cznej mocy 23,2 MW. 

Rozwój Elektrociep owni przyczyni  si  do likwidacji kilkudzie-

si ciu uci liwych ze wzgl du na tzw. „nisk  emisj ” lokalnych 

kot owni. W 1991 r. EC sta a si  samodzielnym przedsi biorstwem

pa stwowym, w 1993 r. jednoosobow  spó k  Skarbu Pa stwa.

Prawdziwa rewolucja organizacyjna, a pó niej technologiczna by a

zwi zana z wykorzystaniem lokalnego gazu. W latach 90. odkry-

to w promieniu 40. kilometrów od Zielonej Góry kilkana cie z ó

gazu ziemnego. Postanowiono wykorzysta  ten gaz do produkcji 

energii. W wyniku og oszenia przez Polskie Sieci Elektroenerge-

tyczne w 1994 r. przetargu na budow  nowych mocy wytwórczych,  

Elektrociep ownia w styczniu 1995 r. z o y a ofert  na budow

bloku gazowo – parowego (BGP). W 1998 r. podpisa a Umow

przedwst pn  z PSE na budow  BGP, a w styczniu 2001 r. kon-

trakt d ugoterminowy (do 2024 r.) na sprzeda  energii elektrycz-

nej z tego bloku. W kwietniu 2001 r. podpisa a równie  20-letni

umow  z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem na 

dostaw  gazu. Prywatyzacja Elektrociep owni we wrze niu 2001 

r. przyczyni a si  do pozyskania rodków w asnych na budow

BGP. W 2004 r. nast pi o uruchomienie i oddanie do eksploatacji 

bloku o mocy elektrycznej 198 MWe i mocy cieplnej 135 MWt,  

linii elektroenergetycznej 220 kV. Zmodernizowano równie  GSZ 

w Le niowie. Dla rezerwowania pracy BGP utrzymywano jeszcze 

kot y w glowe. Koniec ery w glowej w EC nast pi  w roku 2012 

po uruchomieniu kot ów gazowo – olejowych (pi ciu wodnych 

o mocy 32 MWt  ka dy  i jednego parowego o mocy 7 MWt). Pod-

stawowym paliwem dla bloku gazowo – parowego i kot ów jest gaz 

ziemny Lw pochodz cy ze z ó  krajowych ko o Ko ciana. Rocz-

nie zu ywa si  go oko o 366 mln Nm3. Paliwem rezerwowym dla 

kot ów gazowo – olejowych jest olej opa owy lekki. Efekty ekono-

miczne i ekologiczne dokonanych przemian s  znacz ce. Przycho-

dy Spó ki ze sprzeda y wynikaj ce z zast pienia paliwa w glowego

paliwem gazowym (2013/2003) wzros y sze ciokrotnie, nast pi a

redukcja zanieczyszcze  – prawie ca kowicie zlikwidowano emi-

sj  py u i dwutlenku siarki, znacz co zmniejszono emisj  tlenków 

azotu i dwutlenku w gla. Nowoczesne obiekty produkcyjne EC ZG 

ju  dzisiaj spe niaj  standardy emisyjne wynikaj ce z Dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie emisji prze-

mys owych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich 

kontrola), które b d  obowi zywa  od 1 stycznia 2016 r. 

Dzisiaj Elektrociep ownia „Zielona Góra” nale y do Grupy 

francuskiego koncernu energetycznego EDF. Jej wi kszo-

ciowym akcjonariuszem jest wroc awska spó ka gie dowa 

KOGENERACJA S.A. Akcje EC ZG posiada równie  Mia-

sto Zielona Góra. 

Elektrociep ownia jest jednym z wi kszych producentów energii 

w kogeneracji w zachodniej Polsce. Rocznie na potrzeby krajowego 

rynku energii elektrycznej (sprzeda  na Towarowej Gie dzie Ener-

gii) dostarcza oko o 1 200 GWh. Jest te  jedynym producentem 

ciep a sieciowego, a tak e dystrybutorem i dostawc  tego ciep a do 

odbiorców w ilo ci oko o 1 600 TJ rocznie. W ciep o zaopatruje 

oko o 60 tys. mieszka ców. Od kilku lat Spó ka prowadzi dzia ania

na sieci ciep owniczej w zakresie modernizacji i przebudowy ruro-

ci gów magistralnych. Rozbudowuje system ciep owniczy stosuj c

technologie preizolowane, optymalizacj  przekrojów ruroci gów, 

tworzy systemy pier cieniowe. Obecnie wdra a system telemetrii 

oraz billingowy system rozlicze . Te dzia ania zapewni  wi ksz

niezawodno , efektywno  i dobr  jako  dostaw ciep a do odbior-

ców. Spó ka zatrudnia 170 pracowników. W rankingu elektrocie-

p owni zawodowych w Polsce w 1991 r. zielonogórska Elektrocie-

p ownia zajmowa a ostatnie miejsce. Dzisiaj wyniki ekonomiczne 

oraz nowoczesna technologia plasuj  Spó k  w cis ej czo ówce

tych elektrociep owni.

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

Firmie stukn o 40 lat

www.ec.zgora.pl





Sza now ni Pań stwo
Rok 2014 zbliża się ku końcowi. Ten przedświąteczny czas to zwykle okres  podsumowań, bilansów, a także prób odpowiedzi

na pytania, jaki był ten mijający rok i co nam przyniesie przyszłość? Nie ma wątpliwości, że polska energetyka stoi przed wieloma
wyzwaniami, którym trzeba będzie stawić czoła. Należy do nich m.in. wdrażanie nowych technologii, problemy związane
z finansowaniem inwestycji, ukierunkowana w głównej mierze na OZE polityka klimatyczna Unii Europejskiej czy też spadek
zapotrzebowania na energię.

Odetchnęliśmy z ulgą, gdy na szczycie Rady Europejskiej, który odbył się pod koniec października br., osiągnięto kompromis
w sprawie ram wyznaczających kierunki polityki klimatycznej do roku 2030. To „daje oddech”, ale nie zapewnia sytuacji
komfortowej, bowiem  przed nami jeszcze sporo pracy zmierzającej do zabezpieczenia interesów polskiej energetyki na kolejne dekady. 

W dającej się przewidzieć przyszłości wciąż energetyka węglowa będzie podstawą polskiego systemu elektroenergetycznego. Dlatego
cieszy fakt, że pełną parą ruszyły inwestycje w Kozienicach, Opolu, Jaworznie i Turowie, które z wykorzystaniem nowych
technologii będą zdolne spełniać restrykcyjne unijne normy w zakresie emisji pyłów i gazów. Zmieniające się  realia regulacyjne
i rynkowe, w głównej mierze – wzrost udziału w produkcji zielonej energii, stawiają kolejne wymagania dla jednostek węglowych,
zarówno tych istniejących, jak i budowanych. Powoduje to okresowe zaniżanie mocy bloków, wpływa negatywnie na ekonomię

produkcji oraz prowadzi do szybszego zużycia technicznego urządzeń. Ponadto brak
nowej ustawy o OZE powoduje niepewność i regres w inwestycjach. 

W kilku krajach, w różnych wariantach działa rynek mocy. Jest nadzieja,
że w przyszłym roku zostaną podjęte decyzje o jego wdrożeniu również w Polsce.
Byłby to istotny komponent funkcjonowania komercyjnej energetyki.

Wszystkie te działania wspiera swą aktywnością i doświadczeniem Izba
Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, która w mijającym, 22. roku
działalności, skupiała się głównie, podobnie jak w latach poprzednich, na tworzeniu
korzystnych warunków dla funkcjonowania polskiej elektroenergetyki. W mijającym
roku zorganizowaliśmy wiele szkoleń i konferencji, podczas których poruszane były
najbardziej newralgiczne problemy naszej branży. Uczestniczyliśmy także w kilku
targach, prezentując naszą działalność.

W dalszym ciągu rozwijamy współpracę z różnymi organizacjami, środowiskami
i organami władzy, którym bliskie są problemy sektora. Ich przedstawicielom
za dotychczasową, dobrą współpracę serdecznie dziękujemy.

Jesteśmy przekonani, że energetyka będzie nadal wiodącą gałęzią polskiej gospodarki,
a jej potencjał będzie skutecznie sprzyjał jej rozwojowi. Jednocześnie pragniemy
zapewnić Państwa, że Izba będzie, jak dotychczas, godnie reprezentowała energetyczne
środowisko, pomagając w rozwiązywaniu problemów, z którymi przyjdzie się nam
zmierzyć w najbliższym czasie. Aby zbliżyć działania Izby do potrzeb i oczekiwań
jej członków, podjęliśmy już dyskusję nt. zmiany form
jej funkcjonowania, lepszego wykorzystania możliwości
prawnych zawartych w ustawie o branżowym
samorządzie gospodarczym z 1989 r.
Owa dyskusja będzie kontynuowana
i mamy nadzieję, że jej efekty będzie
można dostrzec w działaniu Izby
już w przyszłym roku.

Zanim jednak będziemy się zmagać
z nowymi zadaniami i wyzwaniami,
będziemy celebrować Święta Bożego
Narodzenia oraz Nowy Rok.
Z tej okazji pracownikom energetyki,
a także firm pracujących na rzecz
sektora oraz ich rodzinom, składamy
serdeczne życzenia wielu sukcesów,
satysfakcji z pracy oraz pomyślności
w życiu osobistym. Szczególnie ciepłe
życzenia kierujemy do firm
zrzeszonych w Izbie Gospodarczej
Energetyki i Ochrony Środowiska.
Do Siego roku pełnego pozytywnej
energii!

Dariusz Lubera
Prezes Izby Gospodarczej Energetyki

i Ochrony Środowiska

Sła wo mir Kry stek
Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej

Energetyki i Ochrony Środowiska
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Ra da Pro gra mowa:
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Druk: Drukarnia LOTOS Sp. z o.o.

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

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

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

– dyrektor generalny

M a r i a n  B o s o w s k i
– zastępca dyrektora generalnego

Adres Biura Izby:
00-950 Warszawa

ul. Krucza 6/14 pok. 124

tel. (22) 621 65 72, 621 35 29

fax (22) 628 78 38

e-mail: sekretariat@igeos.pl

internet: www.igeos.pl
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• Za sko czy ło mnie, że od 1 sierp nia 2014 r. roz li cza nie zu ży cia
ga zu ziem ne go jest do ko ny wa ne na pod sta wie fak tycz ne go zu ży -
cia ener gii wy ra żo nej w ki lo wa to go dzi nach (kWh), a nie jak 
do tych czas na pod sta wie do star czo nej ob ję to ści ga zu (m3). Na
szczę cie na fak tu rze bę dzie rów nież ku ba tu ra, ale... po co to 
za mie sza nie?

– Rze czy wi ście, z po cząt kiem sierp nia zmie ni ły się za sa dy roz -
li czeń za gaz, choć nie na zwał bym te go za mie sza niem. Jest to kon -
se kwen cją prze pi sów wpro wa dzo nych ze szło rocz nym roz po rzą -
dze niem Mi ni stra Go spo dar ki w spra wie szcze gó ło wych za sad
kształ to wa nia i kal ku la cji ta ryf oraz roz li czeń w ob ro cie pa li wa mi
ga zo wy mi. Im ple men to wa ło ono osta tecz nie do na sze go kra jo we -
go po rząd ku praw ne go po sta no wie nia tzw. III pa kie tu ener ge tycz -
ne go, w tym m.in. te do ty czą ce jed no stek roz li cze nio wych w sys -
te mie ga zo wym. Tym sa mym Pol ska prze sta ła być je dy nym w re -
gio nie pań stwem eu ro pej skim, któ re w roz li cze niach nie sto so wa -
ło jed no stek ener gii.

Ta kie roz wią za nie za pew nia przej rzy stość roz li czeń po mię dzy
uczest ni ka mi ryn ku, uła twia do ko ny wa nie trans ak cji po nad sie cia -
mi na ro do wy mi oraz po rów ny wa nie po zio mu opłat wy stę pu ją cych
na róż nych ryn kach. Wy ra że nie cen ga zu w jed nost kach ener gii
uła twi tak że kon su men tom po rów ny wa nie cen te go su row ca z ce -
na mi  in nych no śni ków ener gii. 
• W ma ju był pan współ go spo da rzem Ga zo wej Ini cja ty wy Re -

gio nal nej Ryn ku Eu ro py Po łu dnio wej/Po łu dnio wo -Wschod niej
(SSE), w któ rej uczest ni czy 12 państw. URE i wło ski re gu la tor
(AEEG SI) zo bo wią za li się przy go to wać pi smo do Se kre ta ria tu
Wspól no ty Ener ge tycz nej, któ re mia ło by sta no wić wstęp
do współ pra cy re gio nu SSE z pań stwa mi Wspól no ty Ener ge tycz -
nej. Na czym mia ła by ona po le gać?

– Od czerw ca 2013 r. Pre zes URE jest współ prze wod ni czą cym
Ga zo wej Ini cja ty wy Re gio nal nej Ryn ku Eu ro py Po łu dnio wej/Po -
łu dnio wo -Wschod niej (SSE). Re gion SSE pra cu je ak tu al nie
nad no wym pla nem prac na la ta 2015-2018. Jed nym z wy mie nio -
nych w nim ce lów jest za cie śnie nie współ pra cy ze Wspól no tą
Ener ge tycz ną (EnC). Pod ję li śmy de cy zję, iż re gu la to rzy i ope ra to -
rzy z tych kra jów sta ną się człon ka mi grup pra cu ją cych nad wdra -
ża niem re gu la cji unij nych oraz in te gra cją ryn ku ga zu. Pań stwa
Wspól no ty Ener ge tycz nej, do któ rej na le ży m.in. Ukra ina, zo bo -
wią za ły się do wdro że nia w tym ro ku prze pi sów tzw. III pa kie tu
ener ge tycz ne go. Dla te go w ra mach współ pra cy re gio nal nej z ty mi
pań stwa mi prze wi dy wa na jest wy mia na do świad czeń oraz wdra ża -
nie pro jek tów pi lo ta żo wych na po łą cze niach wza jem nych. Jed nym
z ta kich pro jek tów jest ujed no li ce nie za sad ofe ro wa nia zdol no ści
prze sy ło wych na po łą cze niach trans gra nicz nych z uwzględ nie -
niem za sad, któ re wy ni ka ją z tzw. ko dek su sie ci CAM. W grud niu
w Bu ka resz cie pla no wa ne jest spo tka nie państw re gio nu SSE

z udzia łem kra jów Wspól no ty Ener ge tycz nej, na któ rym zo sta ną
usta lo ne szcze gó ło we kie run ki współ pra cy na ko lej ne la ta.
• Nie są dzi łem, że jesz cze 7 lat po li kwi da cji kon trak tów dłu go -

ter mi no wych są fir my, któ re nie od zy ska ły po nie sio nych na kła -
dów in we sty cyj nych w ra mach dzia łal no ści wy twór ców na kon -
ku ren cyj nym ryn ku ener gii elek trycz nej. Za de kla ro wał pan, że
w 2015 r. 5 firm do sta nie w su mie po nad 509 mln zł. Kto je im da?

– Za sa dy udzie la nia po mo cy pu blicz nej ja sno okre śla usta wa
o roz wią za niu kon trak tów dłu go ter mi no wych, czy li tzw. KDT-ów.
Sys tem re kom pen sat okre ślo ny tą usta wą zo stał tak że za twier dzo -
ny de cy zją Ko mi sji Eu ro pej skiej z 2007 r. w spra wie po mo cy pań -
stwa. Ta po moc pu blicz na ma na ce lu re kom pen so wa nie wy twór -
com kosz tów osie ro co nych, po wsta łych w związ ku z przed ter mi -
no wym roz wią za niem umów dłu go ter mi no wych sprze da ży mo cy
i ener gii elek trycz nej, któ re wy ni ka ją z bra ku moż li wo ści od zy ska -
nia po nie sio nych na kła dów in we sty cyj nych w ra mach dzia łal no ści
wy twór ców na kon ku ren cyj nym ryn ku ener gii elek trycz nej.

Usta wa o roz wią za niu KDT na kła da na Pre ze sa URE sze reg
obo wiąz ków, zwią za nych z roz li cza niem po mo cy pu blicz nej. Tak
więc co rocz nie, re ali zu jąc wy tycz ne usta wy, Pre zes URE usta la
wy so kość rocz nych za li czek i ich ko rekt dla wy twór ców. Kwo ty
wy pła ca ne w ra mach tych środ ków po cho dzą z tzw. opła ty przej -
ścio wej, któ ra jest skład ni kiem na szych ra chun ków za ener gię
elek trycz ną. Pro szę tak że za uwa żyć, że od po wied nio dłu gi cza s

Optymistyczny obraz
sektora wytwarzania

– Przede wszyst kim chciał bym za pew nić przed się bior stwa
ener ge tycz ne o kon ty nu acji po li ty ki trans pa rent nych i sta bil -
nych za sad re gu la cji. Je stem głę bo ko prze ko na ny, że part ner -
skie za sa dy współ pra cy przy po sza no wa niu ro li Re gu la to ra
w kształ to wa niu wa run ków funk cjo no wa nia ryn ków re gu lo wa -
nych da ją do brą plat for mę do wy pra co wa nia opty mal nych roz -
wią zań – mó wi MA CIEJ BAN DO, Pre zes Urzę du Re gu la cji Ener -
ge ty ki, w roz mo wie z Je rzy Bo ja no wi czem. 

MA CIEJ BAN DO jest ab sol wen tem Wy dzia łu Elek trycz ne go Po li tech ni ki
War szaw skiej oraz stu diów po dy plo mo wych biz ne su i za rzą dza nia.
Ukoń czył tak że kur sy i szko le nia z za kre su za rzą dza nia i fi nan sów. Przez
wie le lat w róż nych pod mio tach peł nił funk cję dy rek to ra fi nan so we go lub
człon ka za rzą du od po wie dzial ne go za fi nan se i in we sty cje. W la tach
2002–2009 zwią za ny był z Pol ską Gru pą Ener ge tycz ną, gdzie peł nił m.in.
funk cję wi ce pre ze sa Za rzą du Elek trow ni Szczy to wo -Pom po wych (obec -
nie PGE Ener gia Od na wial na) oraz dy rek to ra Biu ra In we sty cji w PGE Dys -
try bu cja War sza wa Te ren. Au tor ana liz i ra por tów z za kre su ener ge ty ki.
Ja ko eks pert współ pra co wał m.in. z gru pą CA SE. Od 1 stycz nia 2012 r.
peł nił obo wiąz ki wi ce pre ze sa Urzę du Re gu la cji Ener ge ty ki, a od 11 grud -
nia 2013 r. wy ko ny wał tak że obo wiąz ki Pre ze sa URE. 2 czerw ca 2014 r.
Pre zes Ra dy Mi ni strów po wo łał go na sta no wi sko Pre ze sa Urzę du Re gu -
la cji Ener ge ty ki na 5-let nią ka den cję.
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spła ty wy twór com re kom pen sat miał tak że na ce lu mi ni ma li za cję
od czu wal nych skut ków dla od bior ców ener gii.
• Co dla Pol skich Sie ci Elek tro ener ge tycz nych wy ni ka z fak tu,

że 4 czerw ca Pre zes Urzę du Re gu la cji Ener ge ty ki przy znał im
cer ty fi kat nie za leż no ści?

– Ozna cza to, że ope ra tor zo stał uzna ny za nie za leż ne go
pod wzglę dem for my praw nej i or ga ni za cyj nej oraz w po dej mo wa -
niu de cy zji nie za leż nie od in nych dzia łal no ści, nie zwią za nych
z prze sy ła niem ener gii elek trycz nej. Urząd przez kil ka mie się cy
pro wa dził po stę po wa nie ad mi ni stra cyj ne, w trak cie któ re go oce -
niał speł nia nie przez PSE kry te riów tej nie za leż no ści. 

Co waż ne, ope ra to rem sys te mu prze sy ło we go mo że zo stać wy -
zna czo ne je dy nie to przed się bior stwo, któ re uzy ska ło cer ty fi kat
o speł nia niu przez nie kry te riów nie za leż no ści. Dla te go przy zna nie
cer ty fi ka tu nie za leż no ści by ło wa run kiem nie zbęd nym, aby PSE
mo gły po now nie uzy skać sta tus ope ra to ra sys te mu prze sy ło we go
elek tro ener ge tycz ne go na te ry to rium Pol ski, któ ry wy ga sał 1 lip -
ca 2014 r.
• Czy i w ja ki spo sób URE wspie ra ener ge ty kę bio ma so wą?

A ko ge ne ra cję, któ ra jest naj bar dziej efek tyw nym źró dłem ener -
gii?

– Roz wój wy twa rza nia ener gii elek trycz nej w od na wial nych
źró dłach wy ni ka z po trze by ochro ny śro do wi ska oraz wzmoc nie -
nia bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go przy jed no cze snym za pew -
nie niu miej sca dla róż nych tech no lo gii i ich bez piecz ne go udzia -
łu w cał ko wi tym mik sie ener ge tycz nym. Po dob nie roz wój wy so -
ko spraw nej ko ge ne ra cji przy czy nia się do ochro ny śro do wi ska,
ale przede wszyst kim po pra wia efek tyw ność wy twa rza nia. Ce lem
po dej mo wa nych przez pań stwo dzia łań jest za tem zwięk sze nie
wy twa rza nia ener gii ze źró deł od na wial nych i ko ge ne ra cyj nych
oraz wspie ra nie roz wo ju tech no lo gicz ne go i in no wa cji. Jak wie -
my, tak że wo bec zo bo wią zań wy ni ka ją cych m.in. z pa kie tu kli ma -
tycz ne go 3 x 20, Pol ska mu si w co raz więk szym stop niu wy ko rzy -
sty wać od na wial ne źró dła ener gii. War to przy po mnieć, że dla Pol -
ski ozna cza to w uprosz cze niu obo wią zek uzy ska nia 15% udzia łu
OZE w zu ży ciu ener gii w 2020 r. Dą że nie do zwięk sze nia udzia -
łu tych źró deł w bi lan sie pro duk cji ener gii elek trycz nej w kra ju,
ze wzglę du na wy so kie kosz ty in we sty cji, nie ste ty wy ma ga sto so -
wa nia od po wied nich sys te mów wspar cia, bę dą cych gwa ran cją ich
sys te ma tycz ne go roz wo ju. I tu usta wo daw ca prze wi dział ro lę dla
Pre ze sa URE.

Me cha nizm wspar cia przed się bior ców wy twa rza ją cych ener gię
elek trycz ną w OZE jest dwu kie run ko wy i po le ga na obo wiąz ko -
wym za ku pie wy two rzo nej ener gii elek trycz nej przez sprze daw cę
z urzę du i obo wiąz ko wym prze sy le lub dys try bu cji wy two rzo nej
ener gii elek trycz nej przez od po wied nie go ope ra to ra sys te mu elek -
tro ener ge tycz ne go, oraz wy da wa niu przez Pre ze sa URE świa -
dectw po cho dze nia (OZE). Świa dec twa te mo gą sta no wić po ich
sprze da ży do dat ko we źró dło przy cho dów. Na to miast me cha nizm
wspar cia przed się bior ców wy twa rza ją cych ener gię elek trycz ną
w wy so ko spraw nej ko ge ne ra cji (CHP) po le ga na obo wiąz ko wym
od bio rze, prze sy le lub dys try bu cji wy two rzo nej ener gii elek trycz -
nej przez od po wied nie go ope ra to ra sys te mu elek tro ener ge tycz ne -
go oraz wy da wa niu przez Pre ze sa URE świa dectw po cho dze nia
z ko ge ne ra cji (CHP). Tak że świa dec twa po cho dze nia z ko ge ne ra -
cji (CHP) uosa bia ją pra wa ma jąt ko we, któ re mo gą być przed mio -
tem ob ro tu na To wa ro wej Gieł dzie Ener gii. 

Tyl ko w ze szłym ro ku Pre zes URE wy dał po nad 17 tys. świa -
dectw po cho dze nia OZE, na łącz ny wo lu men po nad 10 GWh oraz
pra wie 800 świa dectw CHP, na łącz ny wo lu men po nad 17 GWh.
• Czy z fak tu, że na wa szej stro nie wy świe tla się zdję cie in sta la -

cji fo to wol ta icz nej wy ni ka, że jest to pre fe ro wa na przez URE for -
ma OZE?

– Ta ka te za by ła by zde cy do wa nie zbyt da le ko po su nię ta. Pro szę
za uwa żyć, że na na szej stro nie obok pa ne lu fo to wol ta icz ne go znaj -
dzie pan tak że ry su nek ża rów ki, wia tra ka, pło mie nia ga zu czy słu -

pa ener ge tycz ne go. Czy to mia ło by ozna czać, że re gu la tor nie zna
lub nie uzna je in nych urzą dzeń elek tro ener ge tycz nych czy też źró -
deł ener gii? 
• Kie dy mo że my spo dzie wać się uwol nie nia cen ener gii? Skąd

to opóź nie nie?
– Tę de cy zję re gu la tor po dej mu je kie ru jąc się ko niecz no ścią

ochro ny kon su men tów przed zbyt ni mi sko ka mi cen w mo men cie
peł nej li be ra li za cji. O tym, że uwol nie nie cen dla go spo darstw do -
mo wych nie na stą pi ani w tym ani w przy szłym ro ku in for mo wa li -
śmy ry nek od po nad ro ku. Nie ma tu jed nak mo wy o ja kim kol wiek
opóź nie niu, al bo wiem żad ne prze pi sy nie wska zu ją ter mi nu uwol -
nie nia ryn ku. Okre śla ją za to sze reg wa run ków ko niecz nych, aby
móc ry nek cał ko wi cie zwol nić z re gu la cji cen. Tak więc aby pod -
ję cie tak waż nej de cy zji by ło moż li we, mu si zo stać speł nio ny ca ły
ka ta log wa run ków wy mie nio nych w usta wie Pra wo ener ge tycz ne.
Uwa żam też za wa ru nek ko niecz ny ta ką sy tu ację ryn ko wą, kie dy
trend ce no wy bę dzie prze wi dy wal ny. Po znie sie niu ta ry fy nie mo -
że dojść do gwał tow ne go wzro stu cen ener gii dla od bior ców w go -
spo dar stwach do mo wych.

Po za tym zwra cam uwa gę na fakt, że w wie lu kra jach UE wciąż
jest re gu lo wa na ce na dla go spo darstw do mo wych.
• Jak pan oce nia ry nek ener gii w Pol sce: moc, zdol no ści prze -

sy ło we i dys try bu cję?
– Wnio sku jąc z po zio mu na kła dów in we sty cyj nych oraz pla -

nów roz wo ju spół ek dys try bu cyj nych oraz ope ra to ra sys te mu
prze sy ło we go my ślę, że w naj bliż szych la tach na le ży spo dzie wać
się znacz nej po pra wy zdol no ści za rów no prze sy ło wych jak i dys -
try bu cyj nych. My ślę, że nie ba ga tel ną ro lę w po pra wie ja ko ści
usług dys try bu cyj nych ode gra wpro wa dze nie tzw. re gu la cji ja ko -
ścio wej.

Urząd ze brał też ostat nio in for ma cje na te mat pla nów in we sty -
cyj nych wy twór ców ener gii elek trycz nej w per spek ty wie do 2028 r.
Opra co wa nie Urzę du jest przy go to wy wa ne na pod sta wie pro gnoz
firm ener ge tycz nych od no śnie pro duk cji ener gii elek trycz nej, pla -
nów mo der ni za cji i roz bu do wy mocy. Pla ny do ty czą jed no stek po -
wy żej 50 MW nie bę dą cych źró dła mi opar ty mi na OZE. To bar dzo
cie ka wy ma te riał do pro wa dze nia dal szych ana liz mię dzy in ny mi
od no śnie ryn ku mo cy.

In for ma cje te po da my do pu blicz nej wia do mo ści w naj bliż szym
cza sie.
• A sto pień ko rzy sta nia przez go spo dar stwa do mo we i od bior -

ców prze my sło wych z ist nie ją cej moż li wo ści zmia ny sprze daw cy
ener gii elek trycz nej?

– Przede wszyst kim zwróć my uwa gę na fakt, że rze czy wi sta
swo bo da wy bo ru sprze daw cy, któ rej mier ni kiem jest licz ba ak tyw -
nych na ryn ku od bior ców, a co za tym idzie tak że licz ba do ko na -
nych zmian sprze daw cy, jest wy ni kiem na kła da nia się na sie bie
wie lu oko licz no ści, po cząw szy od stop nia świa do mo ści od bior ców
koń co wych, po przez ich mo ty wa cję do zmia ny sprze daw cy, aż
po ła twość do ko na nia zmia ny, czy do stęp ność kon ku ren cyj nych
ofert na ryn ku. 

Jak wy ni ka z pro wa dzo ne go przez nas cy klicz ne go mo ni to rin gu
do koń ca sierp nia br. pra wie 117 tys. od bior ców grup biz ne so wych
oraz po nad 236 tys. od bior ców w go spo dar stwach do mo wych do -
ko na ło zmia ny sprze daw cy. Tyl ko w tym ro ku na ta ki krok zde cy -
do wa ło się 100 tys. kon su men tów, choć na dal to cią gle sto sun ko -
wo nie wiel ki od se tek od bior ców ener gii. 

Mi mo to cie szy, że ob ser wu je my utrzy mu ją ce się zna czą ce tem -
po zmian, ostat nio więk sze je śli cho dzi o od bior ców in dy wi du al -
nych niż w przy pad ku grup od bior ców ko mer cyj nych. Wpływ
na ta ki stan rze czy mo gły mieć kam pa nie in for ma cyj ne prze pro wa -
dzo ne przez re gu la to ra w ostat nich la tach, cy klicz nie or ga ni zo wa -
ne tar gi wie dzy kon su menc kiej, jak rów nież do stęp do po rów ny -
war ki ofert ce no wych dla go spo darstw do mo wych przy go to wa nej
przez URE. Co wię cej, tak że wzrost ak tyw no ści w po zy ski wa niu
no wych klien tów przez spół ki ob ro tu ener gią elek trycz ną, jak rów -
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nież wzmo żo na ak tyw ność al ter na tyw nych, no wych sprze daw ców
nie jest tu bez zna cze nia. Ak tyw ność ta po strze ga na ge ne ral nie ja -
ko zja wi sko po zy tyw ne dla roz wo ju ryn ku de ta licz ne go nie ste ty
mie wa rów nież swo je ne ga tyw ne aspek ty.

Do URE do cie ra ją sy gna ły − głów nie od od bior ców w go spo -
dar stwach do mo wych – do ty czą ce sto so wa nia przez nie któ rych
sprze daw ców agre syw nej po li ty ki mar ke tin go wo -sprze da żo wej
pod czas pre zen ta cji ofer ty i za wie ra nia no wych umów sprze da ży.
Co wię cej, do szły do nas in for ma cje o przy pad kach osób po da ją -
cych się za pra cow ni ków URE! Ta kie dzia ła nia nie mo gą mieć
miej sca! Pra cow ni cy Urzę du Re gu la cji Ener ge ty ki nie prze pro -
wa dza ją w do mach od bior ców kam pa nii in for ma cyj nych, ba dań
an kie to wych, nie ofe ru ję rów nież usług sprze da ży ener gii. In cy -
den ty, któ re zgło si li nam od bior cy ener gii do ty czą wi zyt w do -
mach od bior ców osób po da ją cych się za pra cow ni ków URE, któ -
re do py tu ją się o kwe stie roz li czeń za ener gię oraz pro szą o oka -
za nie im do ku men tów z tym zwią za nych, jak rów nież pro po nu ją
zmia nę sprze daw cy ener gii elek trycz nej. W ta kiej sy tu acji od -
bior cy po win ni za cho wy wać szcze gól ną ostroż ność oraz zgła -
szać ta kie in cy den ty na po li cję, jak rów nież do Urzę du Re gu la cji
Ener ge ty ki.
• Ja kie in ne ele men ty ryn ku mo ni to ru je URE i ja kie wnio ski

wy ni ka ją z tych ba dań?
– Ja ko or gan re gu la cyj ny pro wa dzi my co rocz ny mo ni to ring wy -

peł nia nia przez ope ra to rów sys te mów prze sy ło wych – PSE S.A.
dla sys te mu elek tro ener ge tycz ne go oraz OGP Gaz -Sys tem S.A.
dla sys te mu ga zo we go, obo wiąz ków prze wi dzia nych prze pi sa mi
pra wa. Ba da niu pod le ga ją w szcze gól no ści te czyn ni ki, któ re ma ją
istot ny wpływ na bez pie czeń stwo ener ge tycz ne i po stę pu ją cą li be -
ra li za cję ryn ku w Pol sce oraz Unii Eu ro pej skiej. Wy ni ki te go mo -
ni to rin gu i wnio ski pu bli ko wa ne są co ro ku w ra mach spra woz da -
nia z dzia łal no ści Pre ze sa URE. 

W za kre sie funk cjo no wa nia de ta licz ne go ryn ku ener gii i pa liw
ga zo wych oraz roz wo ju kon ku ren cji Pre zes URE mo ni to ru je funk -
cjo no wa nie ope ra to rów sys te mów dys try bu cyj nych oraz sprze -
daw ców. OSD mo ni to ro wa ni są przede wszyst kim w za kre sie re -
ali za cji pro ce sów zmia ny sprze daw cy, ja ko ści ob słu gi od bior ców
zmie nia ją cych sprze daw cę i oce ny efek tyw no ści pro ce du ry zmia -
ny sprze daw cy. Po nad to mo ni to ring OSD do ty czy oce ny rów no -
praw ne go trak to wa nia wszyst kich użyt kow ni ków sys te mu przez
OSD, za wie ra nia tzw. ge ne ral nych umów dys try bu cji oraz ge ne ral -
nych umów kom plek so wych. 

Mo ni to ro wa niu pod le ga ją też ce ny na ryn ku hur to wym, za rów -
no ener gii elek trycz nej jak i ga zu ziem ne go. Na tej pod sta wie pu -
bli ko wa ne są wskaź ni ki ce no we, któ re pu bli ku je my na stro nie
URE co kwar tał. 
• Czy po dzie la pan po gląd, że za 2–3 la ta Pol sce gro zi to tal ny

blac ko ut?
– Mam wra że nie, że czę sto nad uży wa się sło wa blac ko ut, stra -

sząc kon su men tów. Pod tym po ję ciem ro zu mie się roz le głą awa rię
sys te mu i jest ona na ogół sy tu acją nad zwy czaj ną, któ rą mo że wy -
wo łać klę ska ży wio ło wa. Chwi lo wa nie dy spo zy cja blo ków wy ni -
ka ją ca z ich awa rii, po wo du ją ca ko niecz ność od sta wie nia, nie po -
win na być utoż sa mia na z ta ką sy tu acją

Od daw na na to miast zwra ca li śmy uwa gę na moż li wy w naj -
bliż szych la tach nie do bór do stęp nych re zerw mo cy w sys te mie.
Je go przy czy ną mo gą być opóź nie nia w re ali za cji pla nów in we -
sty cyj nych bu do wy no wych jed no stek wy twór czych i prze wi dy -
wa ne od sta wie nia moc no wy eks plo ato wa nych sta rych blo ków.
Jed nak nie co in ny ob raz wy ła nia się z ostat niej na szej ana li zy,
o któ rej już wspo mi na łem. To ba da nie do ty czą ce pla nów in we sty -
cyj nych wy twór ców ener gii elek trycz nej w per spek ty wie do 2028 r.
nie sie nie co bar dziej opty mi stycz ny ob raz sek to ra wy twa rza nia.
Już nie dłu go bę dzie my mo gli po dzie lić się z Pań stwem wy ni ka mi
tej że ana li zy. 
• Dzię ku ję za roz mo wę.

„ENER GO PRO JEKT -KA TO WI CE” SA zo stał do ce nio ny
w te go rocz nej edy cji kon kur su „Am ba sa dor Pol skiej Go spo dar ki”
or ga ni zo wa ne go przez Bu si ness Cen tre Club. Fir ma otrzy ma ła wy -
róż nie nie w ka te go rii KRE ATOR ROZ WIĄ ZAŃ XXI WIE KU.

Wy da rze nie od by wa ło się pod ho no ro wym pa tro na tem Mi ni stra
Spraw Za gra nicz nych Ra do sła wa Si kor skie go, któ ry za ini cjo wał
przy zna wa nie te go ty tu łu. Ju ry na gro dzi ło fir my w czte rech ka te -
go riach: Eks por ter, Part ner Firm Za gra nicz nych, Mar ka Eu ro pej -
ska i Kre ator Roz wią zań XXI wie ku. Ce lem kon kur su jest pro mo -
cja pol skich przed się biorstw osią ga ją cych suk ce sy na ryn kach
mię dzy na ro do wych w opar ciu o wy so kie stan dar dy eko no micz no -
-fi nan so we i do bre prak ty ki biz ne so we w kon tak tach za gra nicz -
nych oraz za cie śnia nie współ pra cy przed się bior ców z przed sta wi -
cie la mi pol skich in sty tu cji od po wie dzial nych za pro mo wa nie Pol -
ski i pol skiej go spo dar ki za gra ni cą.

W te go rocz nej edy cji kon kur su o ty tuł Am ba sa do ra Pol skiej Go -
spo dar ki, Ju ry wy ło ni ło 73 fir my.

Uro czy sta Ga la przy zna nia ty tu łu od by ła się 17 wrze śnia w pa -
ła cy ku Mi ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych w War sza wie. Na gro -
dę, z rąk pa ni Mi ni ster Ka ta rzy ny Ka sper czyk, ode bra ła Ane ta
Szu bert – Sze fo wa Dzia łu Mar ke tin gu EPK.

EPK ambasadorem
polskiej gospodarki

w kategorii
kreator rozwiązań

XXI wieku



• Ja ki jest obec ny udział po szcze gól nych pa liw w pro duk cji
ener gii elek trycz nej?

– Pod ko niec lip ca br. moc za in sta lo wa na w Tur cji w 33,35% po -
cho dzi ła z ga zu ziem ne go, w 27,65% z elek trow ni wod nych,
w 14,6% z wę gla bru nat ne go oraz wę gli ko pal nych, w 9,8% z ener -
gii wod nej, w 6,73% z wę gli im por to wa nych, a w 4,6% z ener gii
wia tro wej. 
• Czy i ja kie źró dła ener gii od na wial nej ma ją w Tur cji prio ry -

tet?
– Ma my istot ne ce le zwią za ne z roz wi ja niem sek to ra ener gii od -

na wial nej w Tur cji. Chcie li by śmy, aby do 2023 r. 30% pro duk cji
ener gii elek trycz nej po cho dzi ło ze źró deł ener gii od na wial nej. Na -
szym ce lem jest rów nież osią gnię cie do te go cza su mo cy ener gii
wia tro wej na po zio mie 20 000 MW, a geo ter mal nej na po zio mie
600 MW oraz cał ko wi te wy ko rzy sta nie za so bów wod nych do pro -
duk cji ener gii. 

W ostat nim cza sie za ob ser wo wa no, że UE pro wa dzi pra ce nad
pro jek ta mi do ty czą cy mi im por tu do Eu ro py ener gii elek trycz nej,
któ ra po wsta wa ła by dzię ki wy ko rzy sta niu ener gii sło necz nej Pół -
noc nej Afry ki. Wraz z włą cze niem na sze go kra ju do Eu ro pej skiej
Sie ci Ope ra to rów Elek tro ener ge tycz nych Sys te mów Prze sy ło -
wych (ENT SO -E) ist nia ła by moż li wość prze ka zy wa nia ener gii
elek trycz nej z Afry ki Pół noc nej do Eu ro py przez Tur cję. 

Ce lem na sze go pań stwa jest za chę ca nie do ko rzy sta nia z ener gii
od na wial nej oraz roz po wszech nia nie jej źró deł, dla te go w peł ni
po pie ra ono wszyst kie mię dzy na ro do we przed się wzię cia z tym
zwią za ne. Bio rąc po wyż sze pod uwa gę, Tur cja wzię ła udział
w zor ga ni zo wa nej 26 stycz nia 2009 r. w Bonn kon fe ren cji mię dzy -
rzą do wej Mię dzy na ro do wej Agen cji Ener gii Od na wial nej (IRE NA),
a pod pi su jąc wów czas umo wę sta ła się jed nym z jej za ło ży cie li.
Po za koń cze niu wszel kich pro ce dur zwią znych z ra ty fi ka cją Sta tu -
tu, nasz kraj od kwiet nia 2012 r. uzy skał sta tus pe łe no praw ne go
człon ka tej or ga ni za cji.
• Ja kie jest na sta wie nie spo łe czeń stwa do ener ge ty ki ją dro wej

i ja kie są pla ny w tym za kre sie?
– Za po trze bo wa nie na sze go kra ju na ener gię cią gle ro śnie. W ce -

lu zmniej sze nia uza leż nie nia od im por tu ener gii oraz zmi ni ma li zo -
wa nia ne ga tyw nych skut ków dla śro do wi ska pod ję ta zo sta ła de cy -
zja o wy ko rzy sta niu ener gii ją dro wej. W ra mach te go pro jek tu po -
wsta ną w Tur cji dwie elek trow nie ją dro we: jed na w Ak kuyu, dru -
ga w Si no pie, któ re od 2030 r. ma ją za pew nić ok. 10% pro duk cji
ener gii elek trycz nej. 

Na sze spo łe czeń stwo, któ re ży je w kra ju nie zbyt od da lo nym
od miej sca ka ta stro fy ja kim jest Czar no byl, bar dzo zwra ca uwa gę
na kwe stie bez pie czeń stwa ją dro we go oraz uważ nie ob ser wu je

pro ce sy zwią za ne z ener gią ją dro wą. Tur cja sto su je wszyst kie ko -
niecz ne środ ki ostroż no ści, któ re po mo gą w bez piecz nej pro duk cji
ener gii ją dro wej. W elek trow niach ją dro wych, któ re ma ją po wstać
na te re nie na sze go kra ju, za sto so wa ne zo sta ną naj no wo cze śniej sze

WSPÓŁPRACA ENERGETYCZNA: TURCJA – POLSKA

8

Priorytetem
– energetyka odnawialna

– Tur cja jest kra jem o du żym po ten cja le źró deł ener gii od na -
wial nej. W 2011 r. ok. 26% ener gii elek trycz nej zo sta ło po zy -
ska ne wła śnie w ten spo sób. Od se tek ener gii od na wial nej
w na szym kra ju jest wyż szy w po rów na niu do kra jów UE, a pla -
nu je się jesz cze je go zwięk sze nie. Naj więk szy wkład w pro duk -
cję ener gii od na wial nej ma ją u nas elek trow nie wod ne. Ener -
gia wia tro wa oraz sło necz na nie są jesz cze na tak wy so kim po -
zio mie, ale ich roz wój jest bar dzo dy na micz ny – mó wi Je go Eks -
ce len cja YUSUF ZIYA ÖZCAN, Am ba sa dor Re pu bli ki Tu rec kiej
w Pol sce, w roz mo wie z Je rzym Bo ja no wi czem.

YUSUF ZIYA ÖZCAN (ur. 1951 r.) jest ab sol wen tem Wy dzia łu So cjo lo gii
Uni wer sy te tu An kar skie go (1973). Ka rie rę na uko wą roz po czął na Wy dzia -
le So cjo lo gii te go sa me go uni wer sy te tu. Stu dia ma gi ster skie oraz dok to -
rat z za kre su so cjo lo gii uzy skał na Uni wer sy te cie w Chi ca go (1981), na -
stęp nie po wró cił do Tur cji kon ty nu ując pra cę aka de mic ką na Uni wer sy te -
cie Tech nicz nym Bli skie go Wscho du (Mi dle East Tech ni cal Uni ver si ty)
w An ka rze, pra cu jąc rów nież na fo rum mię dzy na ro do wym: na pi sał ra port
dla Mię dzy na ro do wej Or ga ni za cji Pra cy, otrzy mał na gro dy „Star and
Stauf fer Award” (1989) i ME AWARDS Award (1990) oraz pu bli ku jąc
na ła mach świa to wych pism aka de mic kich ar ty ku ły z za kre su so cjo lo gii
do ty czą ce roz wo ju oraz po zy cji Tur cji. Był wy kła dow cą na Mię dzy na ro do -
wym Uni wer sy te cie Is lam skim (In ter na tio nal Is la mic Uni ver si ty) w Ma le -
zji, jed no cze śnie ak tyw nie peł niąc funk cje za ło ży ciel skie, kie row ni cze lub
re pre zen ta cyj ne w licz nych or ga ni za cjach tu rec kich, jak So cio lo gy As so -
cia tion of Tur key, Ra da ds. Ba dań Na uko wych i Tech no lo gicz nych Tur cji
(TÜBI

.
TAK) oraz jed nost kach lub ko mi sjach mię dzy na ro do wych (Jo ur nal

for Is la mic Stu dies, Ful l bri ght Co mis sion, NA TO, COST -Eu ro pe an Co ope -
ra tion in Scien ce and Tech no lo gy, UE, Ko mi sja Eu ro pej ska). W la tach
1990–1992 peł nił funk cję do rad cy Mi ni stra Trans por tu i Ko mu ni ka cji Tur -
cji, a w la tach 2007–2011 – Prze wod ni czą ce go Ra dy Szkol nic twa Wyż -
sze go Re pu bli ki Tur cji. W do rob ku na uko wym Am ba sa do ra Özca na obok
prac do ty czą cych so cjo lo gii są rów nież ar ty ku ły do ty czą ce bez pie czeń -
stwa ener ge tycz ne go. Od 27. sierp nia 2012 r. jest am ba sa do rem nad zwy -
czaj nym i peł no moc nym Re pu bli ki Tur cji w Rze czy po spo li tej Pol skiej.



tech no lo gie. Oczy wi ście wy cią gnę li śmy od po wied nie wnio ski
z ka ta stro fy w Fu ko shi mie, w związ ku z czym środ ki ostroż no ści
za sto so wa ne w na szych elek trow niach bę dą na naj wyż szym po zio -
mie.

Nasz kraj do bro wol nie do łą czył do za ini cjo wa ne go przez UE
pro jek tu, któ ry prze wi du je se rię te stów wa run ków skraj nych ma ją -
cych na ce lu spraw dze nie bez pie czeń stwa elek trow ni ją dro wych
znaj du ją cych się na te ry to riach kra jów UE oraz kra jów są sia du ją -
cych. W związ ku z tym pod ję ta zo sta ła de cy zja, że elek trow nie ją -
dro we, któ re ma ją po wstać w Tur cji, zo sta ną pod da ne unij nym te -
stom wa run ków skraj nych za raz po od da niu ich do użyt ku 
• Ja kie jest zda nie rzą du na te mat pro po zy cji Ko mi sji Eu ro pej -

skiej do ty czą cej znacz ne go ogra ni cze nia emi sji CO2 (o 80%
w 2050 r.)?

– W ra mo wej kon wen cji Na ro dów Zjed no czo nych w spra wie
zmian kli ma tu Tur cja ma sta tus szcze gól ny, któ ry zo stał uzna ny
przez stro ny tej kon wen cji. Ta szcze gól na sy tu acja wy ni ka z fak tu,
że choć Tur cja na dal jest kra jem kon ty nu ują cym pro ces roz wo ju,
zo sta ła wy mie nio na w za łącz ni ku 1 ra mo wej kon wen cji Na ro dów
Zjed no czo nych w spra wie zmian kli ma tu ra zem z pań stwa mi roz -
wi nię ty mi. 

Od cza su 7 Kon fe ren cji Stron (COP 7) w Mar ra ke szu, któ ra od -
by ła się w 2001 r., do chwi li obec nej, nasz kraj sta ra się wy ja śnić
to nie po ro zu mie nie. Tur cję obo wią zu ją po sta no wie nia pod ję te
pod czas Kon fe ren cji Stron COP 7, COP 16, COP 17 i COP 18. Te
de cy zje do ty czą ce Tur cji, po twier dza ją jej sta tus od mien ny od po -
zo sta łych kra jów z za łącz ni ka 1, a tak że po twier dza ją, że w związ -
ku z nim po trzeb ne jest jej wspra cie w kwe stiach re duk cji emi sji
CO

2
oraz w dzie dzi nach fi nan sów, roz wo ju po ten cja łu i tech no lo -

gii. Ak tu al nie pro wa dzo ne są roz mo wy na te mat spo so bu w ja ki to
wspar cie mia ło by zo stać udzie lo ne. 

Ne go cja cje do ty czą ce sys te mu po ro ku 2020, któ ry obec nie jest
na eta pie wdra ża nia, wy da ją się przy nieść po zy tyw ne skut ki dla
przy ro dy na sze go kra ju. Pod czas COP 17 zor ga ni zo wa nej w Dur -
ba nie w 2011 r. po in for mo wa li śmy, że „w przy pad ku prze kro cze -
nia war to ści kry tycz nych pod czas pro ce su zwal cza nia zmian kli -
ma tycz nych Tur cja rów nież weź mie w nim udział”. Wraz ze
wspól no tą mię dzy na ro do wą nasz kraj jest go to wy zre ali zo wać zo -
bo wią za nia na od po wied nim po zio mie swo je go roz wo ju i zgod nie
z po sia da ny mi przez sie bie moż li wo ścia mi. 
• Jak wy glą da tu rec ko -pol ska współ pra ca w za kre sie ener ge ty -

ki? Czy jej za kres mo że być więk szy, a je śli tak, to kie dy, w ja kim
ob sza rze i pod ja ki mi wa run ka mi?

– W kwe stii bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go ogrom ne zna cze nie
ma wspól pra ca w dzie dzi nie ener ge ty ki dwóch za przy jaź nio nych
ze so bą kra jów, ta kich jak Pol ska i Tur cja, któ re sta ra ją się mak sy -
mal nie wy ko rzy stać po sia da ne przez nie źró dła.

Ist nie je du że praw do po do bień stwo, że pro jek ty współ pra cy
z Pol ską, któ ra do pro duk cji ener gii wy ko rzy stu je przede wszyst -
kim wę giel, bę dą roz wi ja ne przez nasz kraj, któ ry pla nu je wdro że -
nie w ży cie wciąż do in we sto wy wa ne go po ten cja łu sek to ra ener gii.
W tej kwe stii w kwiet niu 2011 r. mi ni ster ds. ener gii i za so bów na -
tu ral nych, Ta ner Yıl dız, spo tkał się z ów cze snym pol skim wi ce pre -
mie rem i mi ni strem go spo dar ki, Wal de ma rem Paw la kiem. Pod -
czas spo tka nia roz ma wia li na te mat ener gii ją dro wej, LNG, ga zu
łup ko we go, źró deł ener gii od na wial nej, bez pie czeń stwa do staw
oraz pry wa ty za cji. Po nad to roz mo wy de le ga cji obu kra jów na te -
mat moż li wo ści współ pra cy w dzie dzi nie ener ge ty ki we szły w za -
kres „II tu rec ko -pol skich kon sul ta cji go spo dar czych”, któ re mia ły
miej sce w War sza wie 16 ma ja 2012 r. 
• Dzię ku ję za roz mo wę.
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Naj więk sze elek trow nie w Tur cji (MWe)
– wod ne (na Eu fra cie): Atatürk – 2405, Ka ra kaya – 1800, Ke ban – 1330;
– ga zo we: Ada pa za ri -1 (Geb ze) – 1595,38, İzm ĭr – 1590,74;
– na wę giel bru nat ny: Elb ĭstan -A – 1355, Elb ĭstan -B – 1440;
– elek trow nia wę glo wa (wę gle im por to wa ne): Eren Enerj ĭ Elektr ĭk Üret ĭm

A.S.. – 1390;
– wia tro we: Ba li kes ĭr Res (Enerj ĭsa Enerj ĭ Üret ĭm A.S..) – 142,5, So ma Res

(So ma Enerj ĭ Elektr ĭk Üret ĭm A.S..) – 140,1, Ro tort (Gökçeda res)
(Bahçe/Osman ĭye) – 135.

*   *   *
Kie run ki im por tu kok su i wę gla ener ge tycz ne go, któ ry sta no wi ok. 72%
ca łe go im por tu wę gla, w tys. t: Ro sja (9803), Ko lum bia (7935), USA (4838),
Afry ka Płd.(2795), Au stra lia (1514), Ka na da (500), Pol ska (147), In do ne zja
(42), in ne (1 632).
Gaz ziem ny jest im por to wa ny z Fe de ra cji Ro syj skiej, Ira nu, Azer bej dża nu,
a w po sta ci cie kłej (LNG) – z Al gie rii i Ni ge rii.

El. Karakaya

El. Elbistan

El. Keban



Bli sko trzy stu za pro szo nych go ści z kra ju i za gra ni cy przy wi tał
wraz z pra cow ni ka mi Za rząd Spół ek re pre zen to wa ny przez Pa na
Mi ro sła wa Ma li now skie go – Pre ze sa Za rzą du, Człon ków Za rzą -
du – Pa nów Zbi gnie wa Gu la na i Ja na Cho cia ja. Wszy scy przy -
by li go ście przed ofi cjal nym roz po czę ciem Uro czy sto ści Ju bi le -
uszo wej mo gli zwie dzić Wy sta wę za ty tu ło wa ną „CHE MAR
Wczo raj i Dziś” wy ko na ną we współ pra cy z Mu zeum Hi sto rii
Kielc. Wy sta wa Ju bi le uszo wa przed sta wi ła hi sto rię obu Spół ek
– jed nych z naj więk szych w Pol sce pro du cen tów ar ma tu ry prze -
my sło wej i ru ro cią gów ener ge tycz nych – oraz ak tu al ną ofer tę pro -
duk to wą i usłu go wą.

W trakcie Uro czy sto ści Ju bi le uszo wej wie lu z przy by łych go ści
w swo ich wy stą pie niach zło ży ło ser decz ne gra tu la cje i ży cze nia dal -
szych suk ce sów.

Pod czas Uro czy sto ści Ju bi le uszo wej firm Che mar Ru ro cią gi Sp.
z o.o. i Che mar Ar ma tu ra Sp. z o.o. Pan Pre zes Mi ro sław Ma li now ski
w imie niu swo im i Za rzą du przed sta wił pla ny i per spek ty wy dal sze go
kie run ku roz wo ju obu Spół ek stwier dza jąc, że:
● „Każ da Uro czy stość Ju bi le uszo wa to z jed nej stro ny oka zja

do wspo mnień do ty czą cych zda rzeń mi nio nych, a z dru giej swo isty
mo ment do wy zna cze nia so bie no wych ce lów na przy szłość. Uro -
czy stość Ju bi le uszo wa Che mar Ru ro cią gi Sp. z o.o. oraz Che mar
Ar ma tu ra Sp. z o.o. mia ła w swym za ło że niu łą czyć wła śnie te dwa
wy zwa nia. Świę tu ją ce Spół ki w obec nej for mie praw nej nie dzia ła -
ją 50 czy 60 lat, a je dy nie (mo że już) lat 12. Jed nak swo ją obec ną
po zy cję ryn ko wą bu du ją tak że na do tych cza so wej hi sto rii, uzy ska -
nych re fe ren cjach, kon ty nu ują do ro bek wie lu po ko leń „che ma row -
ców” pra cu ją cych na prze strze ni ostat nich 60 lat. My ślę, że uda ło
nam się w obec nych re aliach dać ja sny sy gnał na szym klien tom, że
w peł ni sza nu jąc prze szłość chce my z rów nie du żym po wo dze niem
bu do wać na szą przy szłość.

Rok Jubileuszowy

CHEMARU
Bie żą cy rok ka len da rzo wy stał się dla Spół ek
Che mar na le żą cych do jed nej gru py ka pi ta ło wej
ro kiem po dwój ne go Ju bi le uszu. W dniu 17 paź -
dzier ni ka 2014 ro ku w Cen trum Kon gre so wym
Tar gi Kiel ce S. A. od by ła się Uro czy stość Ju bi le -
uszo wa firm Che mar Ru ro cią gi Sp. z o.o. (50 lat
pro duk cji ru ro cią gów) oraz Che mar Ar ma tu -
ra Sp. z o.o. (60 lat pro duk cji ar ma tu ry).

Wręczenie okazjonalnego medalu przez Przedstawicieli Urzędu Dozoru
Technicznego (od prawej: M. Borowski – Prezes UDT, A. Gerymska – Dyrektor

UDT,  W. Fornal – Dyrektor UDT O/Kielce,  M. Malinowski) 

Wręczenie statuetki w imieniu Gości przez Pana Wiesława Mariusza
Różackiego Dyrektora Wykonawczego Mitshubishi Hitachi Power 

Systems Europe GmbH (od lewej: Z. Gulan, J. Chociaj, W. M. Różacki, 
M. Malinowski)

Wystawa Jubileuszowa „CHEMAR Wczoraj i Dziś” przygotowana 
we współpracy z Muzeum Historii Kielc.

Przywitanie Gości - Centrum Kongresowe 
Targi Kielce S.A. 



● Oczy wi stym jest, że dal sze suk ce sy, któ rych tak szcze rze ży czy li
nam na si go ście, to efekt na szej co dzien nej pra cy w ce lu dal sze -
go roz wo ju, a jed no cze śnie wy nik za ufa nia na szych licz nych
part ne rów. Bez ich życz li wo ści i wła śnie sta le we ry fi ko wa ne go
za ufa nia do na szych moż li wo ści tech no lo gicz nych, wy peł nia nia
co raz ostrzej szych wy ma gań ja ko ścio wych, trud no by ło by o dzi -
siej szy suk ces. Suk ces, któ ry w na szej oce nie mie rzy my roz po -
zna wal ną po zy cją ryn ko wą i moż li wo ścią współ pra cy z na szy mi
part ne ra mi, któ rych tak licz ne gro no za szczy ci ło swo ją obec no -
ścią na szą Uro czy stość Ju bi le uszo wą.

● Mó wiąc o przy szło ści, wszy scy ży czy li nam ko lej nych Ju bi le uszy.
Za to wszyst ko w imie niu Za rzą du i pra cow ni ków ser decz nie dzię -
ku je my. Ale sta nie się to na szym wspól nym udzia łem tyl ko wte dy,
kie dy na co raz bar dziej kon ku ren cyj nym ryn ku bę dzie my pro jek -
to wać, pro du ko wać oraz mon to wać co raz lep sze ru ro cią gi oraz ar -
ma tu rę, a pra cow ni kom ni gdy nie za brak nie od wa gi i de ter mi na cji

w re ali za cji te go ce lu. I to jest dziś głów ne za da nie dla na szej gru -
py ka pi ta ło wej. Cho ciaż każ da z trzech Spół ek na szej gru py (Che -
mar Ru ro cią gi Sp. z o. o., Che mar Ar ma tu ra Sp. z o.o., Che mar Se -
rvi ce Sp. z o.o.) jest dziś od ręb nym for mal nie pod mio tem praw nym
to za da niem wspól ne go Za rzą du jest stwo rze nie dziś i ju tro moż li -
wo ści ta kie go dzia ła nia i dal sze go roz wo ju, w wy ni ku któ re go po -
tra fi my kom plek so wo ob słu żyć wszel kie ocze ki wa nia na szych
part ne rów ryn ko wych.”

K. Snochowska

Wręczenie kwiatów oraz złożenie życzeń przez Pracowników firmy Chemar
Rurociągi Sp. z o.o. (od prawej: J. Górski, M. Nowak, 

K. Snochowska, Zarząd)

Wystąpienie 
Pana Mariana
Bosowskiego 
Z-cy Dyrektora
Generalnego

IGEiOŚ

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia chcielibyśmy serdecznie  podziękować wszystkim
naszym Klientom za zaufanie oraz dotychczasową współpracę i życzyć, aby wszystkie chwile spędzone 

w rodzinnym gronie były radosne i spokojne, a każdy dzień Nowego Roku był pełen szczęścia i nadziei. 

Wesołych Świąt i sukcesów w Nowym Roku!
Zarząd i Pracownicy Spółek Grupy Chemar

Chemar Armatura Sp. z o.o.
ul. Olszewskiego 6, 25-953 Kielce, Poland

NIP/VAT no.: 959-15-03-417
tel.: +48/41 367 56 26, fax: +48/41 367 56 29

e-mail: office@armatura-chemar.pl
www.armatura-chemar.pl

Chemar Rurociągi Sp. z o.o.
ul. Olszewskiego 6, 25-953 Kielce, Poland

NIP/VAT no.: 959-15-00-229
tel.: +48/41 367 58 00, fax: +48/41 367 58 20

e-mail: office@chemar-piping.pl
www.chemar-piping.pl

Chemar Service Sp. z o.o.
ul. Olszewskiego 6, 25-953 Kielce, Poland

NIP/VAT no.: 959-14-68-804
tel.: +48/41 367 53 90, fax: +48/41 367 53 93

e-mail: biuro@chemar-service.pl
www.chemar-service.pl



• Jak pan oce nia stan śro do wi ska w Pol sce, zwłasz cza po wie trza,
wód i zie mi?

– Chciał bym się skon cen tro wać na trzech wy bra nych te ma tach
zwią za nych z ener ge ty ką: wo dzie, po wie trzu i od pa dach. Za cznij my
więc od wo dy. Pol ska jest kra jem ubo gim w wo dę i dla te go mu si my
nią go spo da ro wać bar dzo oszczęd nie i dbać o jej oczysz cza nie. Ener -
ge ty ka jest naj więk szym od bior cą wo dy w Pol sce, bo z 7 mln m3 zu -
ży wa nych rocz nie na ce le prze my sło we i do mo we, kon su mu je 65%,
co sta no wi aż 90% wo dy „prze my sło wej”. To jest zła wia do mość, na -
to miast do brą jest to, że 97% wo dy zu ży wa nej przez ener ge ty kę sta -
no wią czy ste ście ki …
•… wie le elek trow ni chwa li się, że zrzu ca czyst szą wo dę niż po bie ra!
– To praw da. I dla te go GIOŚ nie ma do ener ge ty ki za strze żeń je śli

cho dzi o go spo dar kę wod no -ście ko wą, na to miast chciał bym, by wo dą
go spo da ro wa no oszczęd niej i by w jej po bo rze udział te go sek to ra był
mniej szy, na to miast czy stych ście ków jesz cze wyż szy.

Na to miast co do ja ko ści śro do wi ska wod ne go, to po pra wia się pro -
cent cie ków wod nych w wyż szych kla sach czy sto ści. To do bry trend,
choć jest to pro ces po wol ny i cią gle nie za do wa la ją cy. Głów nie sprzy -
ja mu dy na micz na re ali za cja Kra jo we go Pro gra mu Oczysz cza nia
Ście ków Ko mu nal nych. 

Co do po wie trza, to w 2013 r. In spek cja Ochro ny Śro do wi ska pro -
wa dzi ła, już tra dy cyj nie, mo ni to ring za war to ści dwu tlen ku siar ki,
dwu tlen ku azo tu, tlen ków azo tu, ben ze nu, tlen ków wę gla, oraz py łu
za wie szo ne go PM10 i PM2,5 w po wie trzu. Po nad to, mie rzo no tak że
stę że nia oło wiu, kad mu, ar se nu, ni klu i ben zo (a) pi re nu w py le PM10.
Na wy bra nych sta cjach miej skich wo je wódz kie in spek to ra ty kon ty nu -
owa ły rów nież po mia ry skła du py łu PM10 pod ką tem za war to ści wie -
lo pier ście nio wych wę glo wo do rów aro ma tycz nych (WWA), a po nad to
na pię ciu sta cjach w Pol sce ba da nia skła du py łu PM2,5 na za war tość
wy bra nych ka tio nów i anio nów oraz wę gla or ga nicz ne go i ele men tar -
ne go.

Po mia ry pro wa dzo no me to da mi aspi ra cyj ny mi na 809 sta no wi -
skach au to ma tycz nych i 983 sta no wi skach ma nu al nych oraz na 1137
sta no wi skach me to da mi pa syw ny mi. Wy ni ka z nich, że w ca łym kra -
ju – po za wo je wódz twem pod la skim – od dy cha my złym po wie trzem.
• I w „Zie lo nych płu cach Eu ro py”?
– W udzie lo nym kie dyś „Po li ty ce” wy wia dzie po wie dzia łem, że zo -

sta ło nam jed no „płu co” – to Pod la skie, bo nie są nim już War mia
i Ma zu ry.
• Ale prze cież tam prak tycz nie nie ma prze my słu!
– Ale w do mach pa li my złym pa li wem, któ re nie jest re gla men to wa -

ne. Nie jest sprze da wa ne przez kon ce sjo no wa ne pod mio ty, a przez do -
mo krąż ców, któ rzy czę sto han dlu ją mia łem i naj gor szym ga tun kiem
wę gla, któ ry w ogó le nie po wi nien być spa la ny.

Do dat ko wo, tzw. bied na część spo łe czeń stwa spa la śmie ci, w któ -
rych są pla stik i in ne sub stan cje tok sycz ne. Ozna cza to, że sa mi się
pod tru wa my, bo przy czy ną złej ja ko ści po wie trza jest wła śnie ni ska
emi sja z pa le nisk do mo wych. Z pew no ścią, nie ta z „du żej ener ge ty -
ki”, któ ra w za nie czysz cze niu po wie trza py łem ma co naj wy żej

ok. 10% udział. Resz ta to wspo mnia ne już pa le ni ska do mo we i trans -
port. Wszak zde cy do wa na więk szość ze spro wa dza nych rocz nie ok. 1
mln sa mo cho dów nie speł nia żad nych eu ro pej skich stan dar dów emi -
syj nych.

War to też za uwa żyć za leż ność mię dzy glo bal ny mi czy eu ro pej ski -
mi in stru men ta mi zmie rza ją cy mi do po pra wy ja ko ści po wie trza,
a „Usta wą o utrzy ma niu po rząd ku i czy sto ści w gmi nach”. Wszak
zgod nie z jej du chem, pan i ja je ste śmy zo bo wią za ni do se gre ga cji
śmie ci, a gmi ny – do ich uty li za cji i od zy ski wa nia stru mie ni ma te ria -
ło wych w nich za war tych, czy li przede wszyst kim pla sti ku, pa pie ru,
szkła i me ta lu. To prze cież po śred ni za kaz spa la nia śmie ci. Bo po wtó -
rzę: w go spo dar ce, któ ra w Unii Eu ro pej skiej się za zie le nia, w go spo -
dar ce o obie gu za mknię tym, po win ni śmy dą żyć do te go, by co raz
więk szy pro cent tych stru mie ni ma te ria ło wych w śmie ciach był wy ko -
rzy sty wa ny po now nie do pro duk cji, a nie do spa la nia w pie cach do mo -
wych. 

Mó wiąc o od pa dach trze ba też za zna czyć, że ener ge ty ka pro du ku je
po nad 30 mln t rocz nie żuż lu i po pio łu. Na ra zie te od pa dy nie są trak -
to wa ne ja ko od pa dy tok sycz ne, a ja ko mi ne ral ne, któ re z po wo dze -
niem mo gą być wy ko rzy sty wa ne do bu do wy dróg, pod sy pów, na sy -
pów itp., a na wet do pro duk cji be to nu. Ma my więc du ży po ten cjał. Za -
go spo da ro wa nie w peł ni tych od pa dów po win no być dla ener ge ty ki
ce lem prio ry te to wym, w prze ci wień stwie do skła do wa nia ich na wy -
sy pi skach, któ re zaj mu ją ol brzy mi te ren i dy mią lub py lą. W kon se -
kwen cji trze ba je zra szać, by nie do pu ścić do wtór nej emi sji. Za tem
po win ny zo stać zre kul ty wo wa ne i za go spo da ro wa ne… 
• …jak zwa ło wi sko ze wnętrz ne Ko pal ni Wę gla Bru nat ne go Beł -

cha tów, naj wyż sze wznie sie nie w środ ko wej Pol sce na zwa ne Gó rą
Ka mieńsk, na któ rej sto ku zbu do wa no Ośro dek Spor tu i Re kre acji ze
sztucz nie na śnie ża ną i oświe tlo ną tra są nar ciar ską, ko lej ką krze seł -
ko wą i wy cią ga mi, a na szczy cie – elek trow nię wia tro wą.

– Ow szem, ale rów nież wy ko rzy sty wa nie te go, co na nich za le ga. 
• Ale to nie jest za da nie elek trow ni!
– Ener ge ty ka po win na być za in te re so wa na, by kło po tli wy dla niej

pro dukt zo stał za go spo da ro wa ny, bo mo że na tym za ro bić. Uwa żam,
że elek trow nie (gru py ener ge tycz ne) po win ny za kła dać fir my, któ re
zaj mą się wy ko rzy sty wa niem od pa dów mi ne ral nych. Ogra ni czy to
wy ko rzy sty wa nie su row ców pier wot nych, co jest zgod ne ze wspo -
mnia ną za zie le nia ją cą się go spo dar ką, go spo dar ką o obie gu za mknię -
tym. 
• A co z azbe stem, mo gil ni ka mi?
– Kla sycz ne mo gil ni ki, czy li po zo sta łe w spad ku po PRL -u skła do -

wi ska prze ter mi no wa nych środ ków ochro ny ro ślin, zo sta ły prak tycz -
nie zli kwi do wa ne. Ow szem, w nie któ rych wo je wódz twach jesz cze są
po je dyn cze obiek ty. Te mo gil ni ki zo sta ły ob ję te przez nas tzw. pro gra -
mem li kwi da cji bomb eko lo gicz nych. Bo to są kla sycz ne bom by eko -
lo gicz ne, choć nie je dy ne, gdyż na ich li ście ma my jesz cze wie le in -
nych. Np. od pa dy ro po po chod ne, po za kła dach Do za met w No wej So -
li (lu bu skie). Do dam, że w za chod nio po mor skim zo sta ły już zli kwi do -
wa ne zbior ni ki prze ter mi no wa ne go pa li wa ra kie to we go, a w Pi le ma -
ga zyn od pa dów nie bez piecz nych. 
• Mał go rza ta Sku cha, pre zes Na ro do we go Fun du szu Ochro ny

Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej, po wie dzia ła na kon fe ren cji, iż
prze szko dą w li kwi da cji mo gil ni ków są sto sun ki wła sno ścio we grun -
tów, na któ rych są zlo ka li zo wa ne.

– By sku tecz nie li kwi do wać bom bę eko lo gicz ną to mu si się ona
znaj do wać na te re nie na le żą cym do Skar bu Pań stwa i za rzą dza nym
przez sa mo rząd. Je że li sta ro sta sprze da ka wa łek grun tu, na któ rym jest
iden ty fi ko wa na ta ka bom ba, to ma my pro blem. Nie mo że my wspie rać
pry wat nej oso by, któ ra chce za ro bić wie lo krot nie wię cej niż wy da ła
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Oddychamy złym powietrzem
– W se zo nie grzew czym, któ ry wła śnie się za czął, aż 90% po -
wierzch ni Pol ski znaj du je się pod wpły wem po nadnor ma tyw ne go
stę że nia py łów drob nych, o frak cji po ni żej 10 µm (PM10), a na wet
po ni żej 2,5 µm (PM2,5), a na po nad 70% te ry to rium kra ju w po wie -
trzu wy stę pu ją po nadnor ma tyw ne stę że nia ben zo (a) pi re nu, któ -
ry jest związ kiem ra ko twór czym! – mó wi dr inż. AN DRZEJ JA GU -
SIE WICZ, Głów ny In spek tor Ochro ny Śro do wi ska (GIOŚ), w roz -
mo wie z Je rzym Bo ja no wi czem.



na za kup tej zie mi. Ta ką pa to wą sy tu ację ma my w Tar now skich Gó -
rach, gdzie wło da rze wo je wódz twa sprze da li za gro sze ka wa łek ska -
żo ne go te re nu po zli kwi do wa nych w 1996 r. miej sco wych Za kła dach
Che micz nych, a na byw ca chce te raz kwo ty 100-krot nie wyż szej. Mi -
mo pro wa dzo nej od lat re kul ty wa cji i li kwi da cji, to wciąż jest to naj -
więk sze za gro że nie eko lo gicz ne w wo je wódz twie ślą skim. Ale spra wa
już idzie w do brym kie run ku ro ku ją cym li kwi da cję tej bom by.

Je śli cho dzi o azbest, to Mi ni ster stwo Go spo dar ki pro wa dzi pro -
gram je go eli mi na cji ze śro do wi ska, któ ry ma się za koń czyć w 2032 r.
Uwa żam, że azbest, któ ry jest mi ne ra łem, po wi nien wra cać do zie mi.
A ten, któ ry jest wy ło żo ny, np. na da chach do mów czy wiat przy stan -
ków au to bu so wych, po wi nien być zdję ty i prze mie lo ny na gra nu lat,
któ ry mógł by być wy ko rzy sty wa ny w za mknię tych obie gach, ja ko
ma te riał bu dow la ny. Po dob nie jak wspo mnia ne po pio ły czy żuż le.
• A co z rtę cią?
– Nie ma jesz cze ure gu lo wań unij nych, któ re mó wi ły by, że wol no

emi to wać okre ślo ny pu łap rtę ci. Na ra zie do ty czy jej tyl ko Dy rek ty -
wa 2004/107/WE Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z 2004 r., któ ra
mó wi o ar se nie, kad mie, rtę ci, ni klu i wie lo pier ście nio wych wę glo wo -
do rach aro ma tycz nych w ota cza ją cym po wie trzu. Zo bo wią zu je nas 
li -tyl ko do mo ni to ro wa nia sta nu za nie czysz cze nia po wie trza rtę cią, co
ro bi my na pię ciu sta cjach. Na trzech ma my stę że nia od po wia da ją ce
śred niej eu ro pej skiej, na to miast na sta cjach na Dol nym i Gór nym Ślą -
sku te stę że nia są prze kro czo ne. Nie wy klu czam, że jest to zwią za ne
ze spa la niem wę gla i emi sją rtę ci wraz z py łem w spa li nach.

W ra mach Kon wen cji Ba zy lej skiej, któ ra mó wi o trans gra nicz nym
prze miesz cza niu od pa dów, GIOŚ po da je Ko mi sji Eu ro pej skiej sta ty -
sty kę od pa dów za wie ra ją cych rtęć. Do dam, że nie ma żad ne go po wo -
du do nie po ko ju, bo do pie ro wów czas, gdy wy mie nia ne są wan ny
elek tro li tycz ne ma my tych od pa dów sto sun ko wo du żo. Ale jest to cy -
klicz na, od by wa ją ca się raz na ja kiś czas, wy mia na urzą dzeń pro ce su
tech no lo gicz ne go.

Po wo dem do nie po ko ju jest fakt, że w UE ener ge ty ka, czy li spa la -
nie pa liw ko pal nych, a kon kret nie wę gla, jest od po wie dzial ne za 40%
emi sji rtę ci, gdy w Pol sce za 60%. 

A pó ki co ma my in stru ment glo bal ny. To Kon wen cja z Mi na ma ty
w spra wie rtę ci, któ rą 24 wrze śnia br. w Sie dzi bie Głów nej Or ga ni za -
cji Na ro dów Zjed no czo nych w No wym Jor ku pod pi sa li ko lej ni przed -
sta wi cie le państw i rzą dów, m.in. Mar cin Ko ro lec, se kre tarz sta nu
w Mi ni ster stwie Śro do wi ska, peł no moc nik rzą du do spraw po li ty ki
kli ma tycz nej. Tekst Kon wen cji zo stał uzgod nio ny w stycz niu 2013 r.
w Ge ne wie, na fo rum Mię dzy rzą do we go Ko mi te tu Ne go cja cyj ne go
(INC). W okre sie od paź dzier ni ka 2013 r. do 24 wrze śnia br. Kon wen -
cję pod pi sa ły 102 pań stwa, w tym Sta ny Zjed no czo ne, Ka na da, Au -

stra lia, Chi ny, Ja po nia, pań stwa Ame ry ki Ła ciń skiej, część państw
kon ty nen tu afry kań skie go, pra wie wszyst kie pań stwa człon kow skie
Unii Eu ro pej skiej. Do ku ment wej dzie w ży cie po je go ra ty fi ko wa niu
przez co naj mniej 50 kra jów, któ re pod pi sa ły Kon wen cję.

W pierw szej de ka dzie li sto pa da uczest ni czy łem w Bang ko ku w szó -
stej Kon fe ren cji zwią za nej z przy go to wa niem I Kon fe ren cji Stron
Kon wen cji z Mi na ma ty, któ ra bę dzie za pew ne re gu lo wać pew ne sek -
to ry emi tu ją ce rtęć i na pew no ener ge ty kę za wo do wą, ale to jesz cze
przed na mi. 

Na ra zie nie ma żad ne go za gro że nia zwią za ne go z ko niecz no ścią
ogra ni cza nia emi sji rtę ci ze źró deł ener ge tycz ne go spa la nia pa liw.
Trze ba też wziąć pod uwa gę fakt, iż jest to kon wen cja glo bal na, a więc
po kre ślo ny w niej „wspól ny mia now nik” jest naj niż szy z moż li wych,
bo z wy peł nie niem wy ma gań Kon wen cji mu szą po ra dzić so bie kra je
bied niej sze od Pol ski. Ozna cza to, że po ziom zo bo wią zań wy ni ka ją -
cych z Kon wen cji z Mi na ma ty nie bę dzie dla nas nie do osią gnię cia.
Je stem opty mi stą.
• A „Że la zny Most”?
– To skła do wi sko od pa dów po flo ta cyj nych KGHM „Pol ska Miedź”.

Du ży zbior nik, któ ry per ma nent nie jest zra sza ny, by nie by ło emi sji
wtór nej. Uwa żam, że w przy szło ści, za 5 czy 10 lat, bę dzie to „ko pal -
nia” mie dzi. Stę że nie mie dzi oraz sre bra i zło ta w tych od pa dach jest
zbyt ni skie, by ist nie ją ce obec nie tech no lo gie by ły opła cal ne, a cho dzi
o od zy ska nie tych me ta li ze szla mu. Po cze kaj my cier pli wie… 
• Na wnio sek pa na po przed ni ka ów cze sny Mi ni ster Śro do wi ska

w paź dzier ni ku 2005 r. za koń czył funk cjo no wa nie „Li sty 80”, czy li
ogło szo ne go przez Mi ni stra Ochro ny Śro do wi ska, Za so bów Na tu ral -
nych i Le śnic twa w stycz niu 1990 r. wy ka zu za kła dów naj bar dziej
uciąż li wych dla śro do wi ska w ska li kra ju, bę dą cych pod szcze gól nym
nad zo rem Głów ne go In spek to ra. Czy pa na zda niem nie by ło by ce lo -
we stwo rze nie no wej Li sty?

– Mam za strze że nia do na zwy, bo „Li sta 80” brzmi bar dzo nie win -
nie. Na le ża ło by ra czej mó wić o li ście 3,5 ty sią ca. Bo naj więk szą pre -
sję na śro do wi sko kra ju, w aspek cie po wie trza, wo dy i gle by, wy wie -
ra pra wie 3,5 tys. za kła dów, któ re pod le ga ły Dy rek ty wie Par la men tu
Eu ro pej skie go i Ra dy 2008/1/WE z 15 stycz nia 2008 r. do ty czą cej zin -
te gro wa ne go za po bie ga nia za nie czysz cze niom i ich kon tro li (IPPC),
a obec nie pod le ga ją Dy rek ty wie 2010/75/UE z 24 li sto pa da 2010 r.
w spra wie emi sji prze my sło wych (IED). Ta Dy rek ty wa o zin te gro wa -
nym za po bie ga niu za nie czysz cze niom i ich kon tro li, łą czy w ca łość
dy rek ty wę 2008/1/WE i sześć in nych dy rek tyw do ty czą cych emi sji
prze my sło wych.

Na rzu ca ona za kła dom wszyst kie wy mo gi śro do wi sko we w aspek -
cie po wie trza, wo dy, od pa dów, ha ła su, pro mie nio wa nia elek tro ma gne -
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AN DRZEJ JA GU SIE WICZ (ur. 30.03.1941 r. w War sza wie), ab sol went Wy dzia łu In ży nie rii Śro do wi ska Po li tech ni ki
War szaw skiej (1964), Po dy plo mo we go Stu dium Han dlu Za gra nicz ne go Szko ły Głów nej  Han dlo wej (1971) i Let niej
Szko ły Od na wial nych Źró deł Ener gii przy Uni wer sy te cie PA R1S VII (1974), w 1976 r. uzy skał ty tuł dok to ra na uk tech -
nicz nych z za kre su pro gnoz sta nu za nie czysz cze nia at mos fe ry na Po li tech ni ce Wro cław skiej. Współ za ło ży ciel pol skie -
go prze my słu bu do wy urzą dzeń od py la ją cych i In sty tu tu Ochro ny Śro do wi ska. Był m.in. kie row ni kiem za kła dów na -
uko wych, dy rek to rem pro to ko łu dy plo ma tycz ne go w Kan ce la rii Sej mu R.P., dy rek to rem ga bi ne tu w Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy, dy rek to rem De par ta men tu Mo ni to rin gu, Ocen i Pro gnoz w GIOŚ, a ostat nio me ne dże rem wła snej fir my
kon sul tin go wej „Czyst sze Po wie trze dla Eu ro py -Kli nEr” oraz człon kiem za rzą du w Pol skiej Izbie Go spo dar czej „Eko -
ro zwój”. Pra co wał m.in. we fran cu skich fir mach Elec tri ci te et Gaz de Fran ce i PRAT -DA NIEL S.A. (pro jek to wa nie urzą -
dze ń od py la ją cych) oraz w Eu ro pej skiej Ko mi sji Go spo dar czej (EKG) ONZ w Ge ne wie (trans gra nicz ne za nie czysz cze -
nie po wie trza i wód oraz prze glą dy po li ty ki eko lo gicz nej kra jów o trans for mu ją cej się go spo dar ce), a ostat nio ja ko
przed sta wi ciel Eu ro pej skiej Fe de ra cji Sto wa rzy szeń Czy ste go Po wie trza i Ochro ny Śro do wi ska (EF CA) z sie dzi bą
w Delf (Ho lan dia), w or ga nach Kon wen cji EKG ONZ w spra wie trans gra nicz ne go za nie czysz cze nia po wie trza na da le -
kie od le gło ści. Przed sta wi ciel Pol ski w licz nych gre miach ne go cja cyj nych i po li tycz nych, m.in. unij ny Ko mi tet Ste ru -
ją cy Pro gra mu CA FE, Ko mi tet Ja ko ści Po wie trza i Ra da Do rad cza pro gra mu Glo bal ne go Mo ni to rin gu Śro do wi ska
i Bez pie czeń stwa (GMES) i w Or ga nie Wy ko naw czym Kon wen cji EKG ONZ w spra wie trans gra nicz ne go za nie czysz cze nia po wie trza na da le kie od le gło ści
(tak że je go wi ce prze wod ni czą cy). Eks pert ONZ i w Biu rze Po mo cy Tech nicz nej i Wy mia ny In for ma cji Ko mi sji Eu ro pej skiej (Tech ni cal As si stan ce and In -
for ma tion Exchan ge Of fi ce, TA IEX), czło nek Ko mi te tu Na uko we go fran cu skie go pe rio dy ku na uko we go „Pol lu tion At mo sphe ri que” i wy kła dow ca aka de mic -
ki. Au tor licz nych pu bli ka cji do ty czą cych róż nych aspek tów ochro ny śro do wi ska w do bie glo ba li za cji i re gio na li za cji, w tym in te gra cji eu ro pej skiej w wy -
daw nic twach ONZ i za gra nicz nych pe rio dy kach. Współ au tor ksią żek „Cle aring the Air” (ONZ, 2004) i „25 lat im ple men ta cji Kon wen cji EKG/ONZ w spra -
wie trans gra nicz ne go za nie czysz cze nia po wie trza na da le kie od le gło ści” (Bi blio te ka Mo ni to rin gu Śro do wi ska, 2004) oraz „Ra por tu Wskaź ni ko we go o Sta -
nie Śro do wi ska w Pol sce na tle ce lów i prio ry te tów Unii Eu ro pej skiej” (2006).
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tycz ne go itd. Te za kła dy są pod na szą „opie ką” i raz w ro ku je kon tro -
lu je my. Ich licz ba bę dzie ro sła, gdyż w prze my śle ob ser wu je my pro -
ce sy kon so li da cji. Z dru giej stro ny, je śli mó wi my o skut kach śro do wi -
sko wych, to są to, w prze ci wień stwie do „Li sty 80”, za kła dy mo de lo -
we, gdyż obo wią zu je w nich su ro wy re żim za po bie ga nia za nie czysz -
cze niom śro do wi ska. I dla te go, speł nia jąc unij ne stan dar dy, emi sja
w nich jest ma lut kim pro cen tem pre sji, pod czas gdy w tych, któ re by -
ły na „Li ście 80” – li ście „czar nych tru ci cie li”, z ko mi na mi, z któ rych
za wsze wy do by wał się ge sty, czar ny dym, emi sja rów na ła się nie -
mal 100 % pre sji.
• Ja kie bran że do mi nu ją wśród tych współ cze snych „tru ci cie li”?
– Naj wię cej kło po tów ma my z tu czar nia mi trzo dy chlew nej i fer ma -

mi dro biu. Bo np. za kła dy prze my słu pe tro che micz ne go, któ re są za li -
cza ne do za kła dów du że go ry zy ka, są pod na szą, wspól nie ze stra żą
po żar ną, szcze gól ną opie ką. Ma ją pla ny ra tun ko we, pla ny ewa ku acyj -
ne, a obieg nie bez piecz nych su row ców (żrą cych, cuch ną cych, pal -
nych, wy bu cho wych) jest pod szcze gól nym nad zo rem. I te za kła dy
spra wia ją mniej kło po tów niż nie umiesz czo ne na tej li ście, któ re, nie -
ste ty, cza sem wy my ka ją się spod te go nad zo ru.

Roz pro szo ne po kra ju tu czar nie trzo dy chlew nej i fer my dro biu,
któ rych jest du żo, pro du ku ją od pa dy – od cho dy, za wie ra ją ce azot
i fos for, a go spo dar kę ni mi ma ją nie do koń ca upo rząd ko wa ną, więc
za nie czysz cza ją wo dę i grunt. W kon se kwen cji na sze je dy ne mo rze,
Bał tyk. 
• Dla te go m.in. Mi ni ster stwo Go spo dar ki przy go to wa ło do ku ment

„Kie run ki roz wo ju bio ga zow ni rol ni czych w Pol sce w la -
tach 2010–2020”, któ ry za kła da, że do 2020 r. w każ dej pol skiej gmi -
nie po wsta nie śred nio jed na bio ga zow nia wy ko rzy stu ją ca bio ma sę
po cho dze nia rol ni cze go. A ich bu do wę lan su je też Mi ni ster stwo Rol -
nic twa i Roz wo ju Wsi.

– Bio ga zow nie są jed nym ze spo so bów li kwi da cji tych od cho dów
zwie rzę cych. In nym jest wy ko rzy sty wa nie ich ja ko na wo zu or ga nicz -
ne go, ale uprzed nio przy go to wa ne go i ade kwat nie daw ko wa ne go,
a nie wy le wa ne go na po le bez po śred nio z cy ster ny, zwłasz cza zi mą, co
jest za bro nio ne.

Do dam, że na szym zda niem zbior ni ki na skła do wa nie gno jo wi cy są
zbyt ma łe, bo po win ny wy star czać na 6-mie sięcz ną pro duk cję. Tym -
cza sem „Usta wa o na wo zach i na wo że niu” z lip ca br. sta no wi, że gno -
jów kę i gno jo wi cę prze cho wu je się wpraw dzie wy łącz nie w szczel -
nych zbior ni kach, ale o po jem no ści umoż li wia ją cej gro ma dze nie jej
je dy nie w ilo ści 4-mie sięcz nej pro duk cji te go na wo zu. Tyl ko na ob -
sza rach szcze gól nie na ra żo nych na za nie czysz cze nie bio ge na mi ich
po jem ność po win na wy star czyć na 6-mie się cy. Obec nie ta kie ob sza ry
zaj mu ją za le d wie 4,5% po wierzch ni kra ju.
• Co Pan są dzi o pro po zy cji zmia ny Pro to ko łu do Kon wen cji

w spra wie trans gra nicz ne go za nie czysz cze nia po wie trza na da le kie
od le gło ści z 1979 r. w za kre sie prze ciw dzia ła nia za kwa sze niu, eu tro -
fi za cji i po wsta wa niu ozo nu w war stwie przy ziem nej, Pro to ko łu z Go -
ete bor ga (PG II), któ ry usta na wia no we stan dar dy pu ła po we okre -
śla ją ce do pusz czal ny po ziom emi sji na te re nie po szcze gól nych
państw człon kow skich i pro po nu je od 2030 r. re duk cję kra jo wych
emi sji nie któ rych za nie czysz czeń NEC (w po rów na niu z 2005 r.):
dwu tlen ku siar ki o 78%, tlen ków azo tu (NOx ) – o 55%, amo nia ku
(NH3 ) – o 26%, me ta nu (CH4 ) – o 34% oraz nie me ta no wych lot nych
związ ków or ga nicz nych (NML ZO) – o 56%, ae ro zo li at mos fe rycz -
nych, czy li py łu za wie szo ne go o śred ni cy nie więk szej niż 2,5 µm
– o 40%?

– By łem pol skim ne go cja to rem pro to ko łu z Go ete bor ga. Pod czas
pol skiej pre zy den cji w Ra dzie UE istot nie przy spie szy łem do ty czą ce
go ne go cja cje. Zre wi do wa ny Pro to kół zo stał pod pi sa ny w ma ju
2012 r. Uda ło mi się wy ne go cjo wać dla Pol ski na stę pu ją ce – obo wią -
zu ją ce do 2020 r. – pu ła py emi syj ne: dwu tlen ku siar ki – mniej o 59%,
tlen ków azo tu – o 35%, nie me ta no wych lot nych związ ków or ga nicz -
nych – o 25%, py łu drob ne go – o 18%, i amo nia ku – o 1%. Te pu ła py
po win ny zo stać prze nie sio ne z Pro to ko łu z Go ete bor ga do obec nej
Dy rek ty wy pu ła po wej. 

Na to miast za da ne py ta nie do ty czy wy mo gów, a wła ści wie po zio mu
am bi cji Pro gra mu „Czyst sze po wie trze dla Eu ro py” PCPE (A Cle an
Air Pro gram me for Eu ro pe), któ ry ogło szo no w grud niu ub.r. i się ga
po za ho ry zont ro ku 2020. I fak tycz nie w tym Pro gra mie jest sze reg
bar dzo su ro wych wy mo gów, któ re pan wy mie nił oraz m.in. pro po zy -
cja ak cep ta cji przez Ra dę zre wi do wa ne go Pro to ko łu z Go ete bor gu
(GP II) w spra wie za kwa sze nia, eu tro fi za cji i ozo nu tro pos fe rycz ne go
czy no wej dy rek ty wy Par la men tu Eu ro pej skie go w spra wie ogra ni cza -
nia emi sji nie któ rych za nie czysz czeń do po wie trza ze śred nich obiek -
tów ener ge tycz ne go spa la nia (MCP) (<50 MWth) – do pusz czal ne
emi sje z no wych i ist nie ją cych in sta la cji. 

Ale po za dal szym, bar dzo dra stycz nym ogra ni cza niem emi sji dwu -
tlen ku siar ki, tlen ków azo tu, nie me ta no wych lot nych związ ków or ga -
nicz nych i py łu (w od nie sie niu do PM2,5), Pro gram du żą wa gę przy -
kła da do re duk cji emi sji sa dzy (BC) i amo nia ku. Po nad to, do cho dzi
me tan, któ ry jest związ kiem bar dzo „kli ma to twór czym”. Oczy wi ście,
w ne ga tyw nym po ję ciu – ma ży wot ność 12 lat i jest wie lo krot nie bar -
dziej szko dli wy dla kli ma tu niż dwu tle nek wę gla. I dla te go do da no pu -
łap me ta nu do zo bo wią zań. Jest to więc ko lej ne do ci śnię cie unij nej po -
li ty ki kli ma tycz nej.

Ale za zna czam: to są za ło że nia, stra te gia, pew na wi zja do cze go UE
dą ży. I pó ki co pol ski rząd, któ ry zda je so bie spra wę z te go za gro że -
nia, na to się nie go dzi. Bo je śli dziś mó wi my o du żych źró dłach ener -
ge tycz ne go spa la nia pa liw, któ re za czy na ją się od mo cy 50 MWt, to
pa kiet de fi niu je je już od 20 MWt. A wte dy obej mie osie dlo we ko tłow -
nie, miej skie cie płow nie i elek tro cie płow nie, a więc ma łe obiek ty pro -
du ku ją ce głów nie cie pło.

Tak więc dal sze za ostrza nie war to ści pu ła po wych po ro ku 2020
z per spek ty wą ro ku 2030, nie ce lu je w ener ge ty kę za wo do wą, lecz
w miej ską. Dla te go przed sa mo rzą da mi stoi wy zwa nie jej upo rząd ko -
wa nia, by nie emi to wa ła w ta kim stop niu jak obec nie dwu tlen ku siar -
ki, tlen ków azo tu itd. Trze ba więc roz wi jać no we źró dła ener gii (od -
na wial nej), mó wić o cie płow nic twie ga zo wym, roz bu do wie in fra -
struk tu ry cie płow ni czej, ga zow ni czej itd. 
• Z re duk cją cze go bę dzie nam naj trud niej?
– Uwa żam, że dwu tlen ku siar ki. I je śli na te re nach miej skich nie

stwo rzy my cie płow nic twa ga zo we go i na dal bę dzie my wy ko rzy sty -
wać wę giel, to ten no wy pu łap wy eli mi nu je go z mia sta. Ozna cza to,
że po win ni śmy za ka zać spa la nia wę gla w do mo wych pa le ni skach
i ko tłow niach, i zo sta wić go dla du żych obiek tów ener ge tycz nych,
któ re so bie po ra dzą. W mia stach wy ko rzy stuj my od na wial ne źró dła
ener gii i gaz – oby to był gaz z łup ków.
•Aczy miej skie cie płow nie nie mo gą, jak elek trow nie czy elek tro cie -

płow nie za wo do we, wy bu do wać so bie in sta la cji od siar cza nia spa lin?
– Za po mi na pan o nie po rów ny wal nym kosz cie jed nost ko wym. Co

in ne go Elek trow nia Beł cha tów, któ ra eks plo atu je 13 blo ków ener ge -
tycz nych, w tym je den o mo cy 858 MW, a co in ne go osie dlo wa cie -
płow nia czy ko tłow nia o mo cy 20 MW. Ta ka in we sty cja spo wo du je
dra stycz ny wzrost cen za ogrze wa nie, co spo łecz nie nie bę dzie za ak -
cep to wa ne.

Uprze dza jąc pa na py ta nia, po wiem, że GIOŚ nie jest le gi sla to rem
– jest nim Mi ni ster stwo Śro do wi ska. My je dy nie pod po wia da my czy
prze ka zu je my do świad cze nie na by te w trak cie licz nych kon tro li.

Obec nie ana li zu je my roz po rzą dze nie Mi ni stra Śro do wi ska do ty czą -
ce mo ni to rin gu ja ko ści wód. Ma my zmia nę Pra wa wod ne go, któ re
mó wi o no wym spo so bie za rzą dza nia go spo dar ką wod ną w kra ju.

Chce my jak naj szyb ciej do pro wa dzić do uzgod nień na szych zo bo -
wią zań bał tyc kich wy ni ka ją cych z kon wen cji o ochro nie śro do wi ska
mor skie go ob sza ru Mo rza Bał tyc kie go z 1992 r., któ rą Pol ska ra ty fi -
ko wa ła w 1999 r., a do ty czą cych zmniej sza nia zrzu tu bio ge nów
do Bał ty ku. Dla te go w 2015 r. stwo rzy my tzw. Pro gram ochro ny wód
mor skich, ale za je go re ali za cję od po wie dzial ny bę dzie Kra jo wy Za -
rząd Go spo dar ki Wod nej, z któ rym bę dzie my współ pra co wać. Wie -
rzy my, że Pro gram upo rząd ku je wie le spraw zwią za nych z za nie -
czysz cza niem wo dy.
• Dzię ku ję za roz mo wę.
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K on klu zje Ra dy Eu ro pej skiej do ty czą -
ce Pa kie tu Ener ge tycz no -Kli ma tycz -
ne go UE wy ma ga ją  roz wią za nia
istot nych pro ble mów wdro że nio -

wych za rów no w ska li unij nej, jak i kra jo wej.
Kon klu zje za wie ra ją bo wiem sze reg za pi sów,
któ rych in ter pre ta cja w prze ło że niu na sfor -
mu ło wa nia praw ne mo że de cy do wać o skut -
kach unij nej po li ty ki kli ma tycz nej dla kra jów
człon kow skich i przede wszyst kim dla Pol ski.
Cho dzi głów nie o wa run ki uzy ski wa nia bez -
płat nych upraw nień do emi sji ga zów cie plar -
nia nych (GHG) w okre sie po 2020 ro ku. Speł -
nie nie tych wa run ków w du żej mie rze za le żeć
bę dzie od oce ny Ko mi sji Eu ro pej skiej (KE),
czy Pol ska bę dzie speł niać kry te ria dla bez -
płat nych upraw nień z pu li au kcyj nej i fun du -
szu do dat ko we go 2% (rys.).

Cel  głów ny UE to uzy ska nie 40% re duk cji
emi sji GHG w od nie sie niu do 1990 ro ku. Zo stał
on prze trans po no wa ny na dwa od ręb ne ce le
cząst ko we: uzy ska nie ob ni że nia emi sji do 2030
ro ku przez sek to ry ob ję te ETS w wy mia rze 43%
i przez sek to ry nie ob ję te tym sys te mem w wy so -
ko ści 30% w od nie sie niu do 2005 r. Mo gą po ja -
wić się pro ble my in ter pre ta cyj ne w za kre sie
osią ga nia ce lów cząst ko wych, je śli wza jem ne
re la cje emi sji ob ję tej ETS i nie ob ję tej tym sys te -
mem bę dą się róż nić od za ło żo nych. Jest to prze -
sztyw nie nie ukła du kry te riów, gdyż li mit ca ło -
ścio wy po wi nien być prze trans po no wa ny tyl ko
na re duk cję ob ję tą ETS, a re duk cja emi sji nie ob -
ję tej ETS po win na być wy ni ko wa. Na le ża ło by
za dbać na fo rum UE o pro ce du ry ko ry gu ją ce.

Stwier dze nie w kon klu zjach o spraw nie funk -
cjo nu ją cym sys te mie  ETS jest sprzecz ne z do -
świad cze nia mi ostat nich lat, kie dy ce ny upraw -
nień spa dły do po zio mu  za gra ża ją ce go isto cie
wpro wa dze nia te go sys te mu, a prze wi dzia ny
w kon klu zjach fun dusz sta bi li za cyj ny nie zo stał
spraw dzo ny w prak ty ce. ETS ja ko głów ny eu ro -
pej ski in stru ment ma ją cy być wy ko rzy sty wa ny
do osią gnię cia za ło żo ne go ce lu mo że się zwy -
czaj nie nie spraw dzić. W Ko mi sji Eu ro pej skiej
na dal do mi nu je prze ko na nie, że han del upraw -
nie nia mi pro wa dzi do ra cjo nal ne go po zio mu ich
cen. Igno ru je się nie uchron ne błę dy w prze wi dy -
wa niu po zio mu emi sji GHG, zwią za ne z nie -
pew ny mi pro gno za mi go spo dar czy mi, co ge ne -
ru je wy so kie ry zy ko dla in we sto rów w prze wi -
dy wa niu kosz tów wy twa rza nia ener gii. Po mi ja
się rów nież wy so kie kosz ty funk cjo no wa nia te -
go sys te mu w kra jach człon kow skich. Wy da je
się, że zna czą ce po zy tyw ne efek ty moż na by ło -
by uzy skać re zy gnu jąc z ETS na rzecz bez po -

śred niej re gu la cji cen upraw nień przez KE. Ob -
ni ży ło by to  ry zy ko in we sty cyj ne i o to Pol ska 
po win na za bie gać w unij nych struk tu rach de-
cy zyj nych. 

Oba wy wzbu dza ją ewen tu al ne skut ki pod -
nie sie nia w 2021 ro ku rocz ne go wskaź ni ka
zmniej sze nia pu ła pu mak sy mal nie do zwo lo -
nych emi sji z 1,74% do 2,2%, co usta la ra my
dzia ła nia ETS, a wy ni ka z prze li cze nia usta lo -
nych po li tycz nie ce lów re duk cyj nych do 2020
ro ku i na la ta 2021–2030. Ta zmia na mo że
wpro wa dzić ko lej ne per tur ba cje w sys te mie
ETS i po trzeb ne bę dą dzia ła nia ko ry gu ją ce
z wy ko rzy sta niem fun du szu sta bi li za cyj ne go.
Zmniej szy  to do dat ko wo sku tecz ność me cha ni -
zmów ryn ko wych ETS w kształ to wa niu cen
upraw nień.

Sko rzy sta nie z prze wi dzia ne go w kon klu -
zjach  fun du szu re zer wo we go, w wy so ko ści 2%
ogól nej pu li upraw nień ob ję tych ETS, ob wa ro -
wa no sze re giem kry te riów, któ rych speł nie nie
dla Pol ski bę dzie bar dzo trud ne. Wa ru nek, że
na le ży za pew nić wy ko rzy sta nie środ ków fi nan -
so wych na pro pa go wa nie in we sty cji słu żą cych
mo der ni za cji sek to ra ener ge tycz ne go przy uni -
ka niu za kłó ceń na we wnętrz nym ryn ku ener gii,
bę dzie prak tycz nie nie moż li wy do speł nie nia.
Trud no bo wiem so bie wy obra zić, aby do to wa -
ny roz wój OZE nie wy wo łał za kłó ceń na ryn ku
ener gii. W tym za kre sie ma my do sta tecz nie du -
żo do świad czeń ne ga tyw nych we wszyst kich
kra jach człon kow skich. To za gad nie nie bę dzie
wy ma ga ło szcze gó ło wych ana liz na po zio mie
eks per tów i od po wied nich sfor mu ło wań prze -
pi sów wy ko naw czych, aby za wę zić ob szar
uzna nio wo ści KE.

Kon klu zje ba zu ją na Ma pie Dro go wej 2050
i Ener ge tycz nej Ma pie Dro go wej 2050, gdzie
mo der ni za cja ener ge ty ki wę glo wej to przede
wszyst kim in we sty cje w za kre sie in sta la cji
CCS, któ rych efek tyw ność jest wy so ce wąt pli -
wa. Mo że to sta no wić po waż ny pro blem w ne -
go cja cjach z Ko mi sją Eu ro pej ską do ty czą cych
wy ko rzy sta nia bez płat nych upraw nień. Na le ża -
ło by dą żyć na fo rum unij nym do ure al nie nia
per spek tyw roz wo ju in sta la cji CCS. 

Ogra ni cze nie kwo ty bez płat nych upraw nień
przy dzie la nych bez płat nie po 2020 r. do 40%
upraw nień prze wi dzia nych do zby cia na au kcji
bę dzie wy ma gać roz bu do wy sys te mu kon tro li,
co na pew no pod nie sie kosz ty wdra ża nia kon -
klu zji. 

W kom pe ten cji KE po zo sta nie rów nież roz -
dzie le nie 10% upraw nień, któ re pań stwa człon -
kow skie ma ją zbyć na au kcji, w ce lu za pew nie nia

so li dar no ści, wzro stu i po łą czeń mię dzy sys te mo -
wych. Środ ki ze sprze da ży tych upraw nień zo sta -
ną po dzie lo ne mię dzy te pań stwa, któ rych PKB
na miesz kań ca nie prze kro czył 90% śred niej UE
(w ro ku 2013). Ten po dział pod wa ża za sa dę so li -
dar no ści w bu do wa niu wspól ne go ryn ku ener gii
elek trycz nej.

Dla sek to ra nie ob ję te go ETS nie usta no wio -
no in dy wi du al nych ce lów re duk cyj nych po zo -
sta wia jąc to bli żej nie okre ślo nym uzgod nie -
niom. Rów nież tzw. me cha ni zmy ela stycz no ści
w re ali za cji po li ty ki re duk cji emi sji w tym sek -
to rze nie są okre ślo ne w do sta tecz nym stop niu
po zo sta wia jąc du ży za kres uzna nio wo ści Ko -
mi sji Eu ro pej skiej.

Pre fe ren cje w przy zna wa niu bez płat nych
upraw nień w sek to rze non -ETS dla prze my słów
z wy so ką emi sją za gro żo nych prze nie sie niem
po za gra ni ce UE, bę dzie źró dłem trud nych
uzgod nień z Ko mi sją Eu ro pej ską ze wzglę du
na ko niecz ność ocen i do ku men ta cji te go za gro -
że nia. Pol skie przed się bior stwa, któ re w du żej
czę ści wy ko rzy stu ją wę giel, nie bę dą otrzy my -
wać w ca ło ści bez płat nych upraw nień ze wzglę -
du na przy ję tą po li ty kę tzw. bench mar ków, sprzy -
ja ją cą tech no lo giom wy ko rzy stu ją cym gaz.

Usta le nie unij ne go ce lu ob li ga to ryj ne go tyl -
ko dla ca łej Unii w za kre sie udzia łu ener gii wy -
twa rza nej w OZE – 27% w 2030 ro ku, jest
zmia ną w do brym kie run ku, acz kol wiek udział
po szcze gól nych kra jów człon kow skich w re ali -
za cji te go ce lu mo że być przed mio tem kon flik -
tów. Zwłasz cza, je śli uwzględ ni się ko niecz ną
po moc pu blicz ną, któ ra z dru giej stro ny jest
przed mio tem re stryk cji ze wzglę du na wy mo gi
wspól ne go ryn ku ener gii elek trycz nej.

Do po rząd ku dzien ne go prze cho dzi się
nad stwier dze niem, że in te gra cja ro sną cych po -
zio mów ener gii ze źró deł od na wial nych o nie -
prze wi dy wal nej cha rak te ry sty ce pro duk cji wy -
ma ga roz sze rzo ne go we wnętrz ne go ryn ku ener -
gii oraz od po wied nich re zerw, któ re po win ny
być ko or dy no wa ne w ra zie po trze by na szcze blu
re gio nal nym. Nie bie rze się pod uwa gę kosz tów
zwią za nych z ko niecz ny mi in we sty cja mi w źró -
dła re zer wo we oraz per tur ba cji w sys te mach
zwią za nych z prze pły wa mi ener gii i mo cy, wy -
mu szo ny mi struk tu rą OZE.

Ko lej ny raz na szcze blu UE usta la się orien ta -
cyj ny cel do ty czą cy po pra wy efek tyw no ści ener -
ge tycz nej w 2030 r. w wy so ko ści co naj -
mniej 27% w po rów na niu z pro gno za mi zu ży cia
ener gii w przy szło ści w opar ciu o obec ne kry te -
ria (sce na riusz bu si ness as usu al). Stwier dze nie,
że zo sta nie on osią gnię ty w spo sób ra cjo nal ny

Mirosław Duda
Agencja Rynku Energii

Niektóre p roblemy wdrażania
październikowych konkluzji Rady UE



kosz to wo i bę dzie w peł ni re spek to wać sku tecz -
ność sys te mu ETS w przy czy nia niu się do re ali -
za cji ogól nych ce lów do ty czą cych kli ma tu, jest
bez po kry cia wo bec ry zy ka nie speł nie nia się pro -
gnoz za po trze bo wa nia na ener gię. Na szczę ście
ten stan rze czy ma zo stać pod da ny prze glą do wi
do 2020 r., acz kol wiek z my ślą o po zio mie unij -
nym wy no szą cym 30%. Do pie ro wte dy Ko mi sja
ma za pro po no wać prio ry te to we sek to ry, w któ -
rych moż na uzy skać znacz ny wzrost efek tyw no -
ści ener ge tycz nej, oraz spo so by dzia ła nia w tym
za kre sie na szcze blu UE. Pol ska po win na eks -

po no wać do tych cza so we osią gnię cia w za kre -

sie efek tyw no ści ener ge tycz nej i sta rać się

nadać re al ny prio ry tet te mu ob sza ro wi oraz

za dbać o przej rzy stość i sku tecz ność dal szych

dzia łań bez wpro wa dza nia me cha ni zmów

ryn ko wych tam, gdzie one nie mo gą funk cjo -

no wać lub nie są sku tecz ne a ge ne ru ją kosz ty.
W Kon klu zjach po śred nio po twier dzo no nie -

po wo dze nie do tych cza so wych dzia łań KE
na rzecz uzy ska nia do 2020 r. prze pu sto wo ści
po łą czeń mię dzy sys te mo wych na po zio mie 10%
ob cią że nia sys te mów, gdyż na dal KE ma in ten -
sy fi ko wać te dzia ła nia, aby ten cel był osią gnię -
ty. W tym świe tle uzy ska nie 15% prze pu sto wo -
ści po łą czeń do 2930 ro ku wy da je się zbyt am bit -
ne, cho ciaż jest waż ne i nie dla te go, że jest to wa -
ru nek wdro że nia eu ro pej skie go wspól ne go ryn -
ku, a da je moż li wość zwięk sze nia bez pie czeń -
stwa do staw ener gii.

Z po wyż szych spo strze żeń wy ni ka du ży ob -

szar wy zwań, m.in. dla Pol ski, je śli na dal bę dzie

utrzy ma ny sys tem ETS a Ko mi sja Eu ro pej ska

bę dzie for mu ło wać wy ma ga nia re duk cyj ne dla

kra jów człon kow skich za miast bez po śred nio

sta no wić nor my emi sji GHG dla no wych in sta -

la cji. Na le ża ło by na po zio mie eks perc kim zin ten -
sy fi ko wać ana li zy rze czy wi stych ko rzy ści lub strat
z ty tu łu funk cjo no wa nia te go sys te mu i przede
wszyst kim przy go to wy wa nych de cy zji KE.

Na le ża ło by za dbać o za pew nie nie więk sze go
wpły wu pol skich eks per tów na po li ty kę ener ge -

tycz ną Unii. Do te go nie zbęd ny jest jed nak bie żą -
cy do stęp do in for ma cji z Ko mi sji, do ty czą cy za -
mie rzeń le gi sla cyj nych i de cy zji, gdyż ofi cjal ne
ka na ły grze szą nad mier ną biu ro kra cją, któ ra prak -
tycz nie unie moż li wia wy ko rzy sta nie istot nych
uwag zgła sza nych dro gą ofi cjal ną przy na tu ral nej
nie chę ci au to rów do zmian ich pro po zy cji. Ta ki
do stęp ma ją eks per ci wie lu kra jów człon kow -
skich po przez sta łe przed sta wi ciel stwa w Bruk se -
li. Wy da je się, że trze ba sfi na li zo wać ini cja ty wę
na szych ener ge ty ków o utwo rze niu rów nież pol -
skiej pla ców ki.

Prze wi dy wa na struk tu ra po dzia łu bez płat nych upraw nień do emi sji ga zów cie plar nia nych po 2020 r. (źró dło:
Pie cho cin ski.blog.onet.pl)

PAKIET ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNY

Oferujemy kompleksowe wykonanie prac w zakresie:
�

�

�

�

�

�

�

Generalne Wykonawstwo robót ogólnobudowlanych
i obiektów przemysłowych "pod klucz";
dostawa i montaż elementów rurociągów w pełnym
asortymencie Katalogu Elementów Rurowych;
dostawa i montaż zbiorników stalowych dowolnych
gabarytów i zastosowań;
dostawa i montaż elementów konstrukcji stalowych
i kanałów technologicznych wraz z antykorozją oraz
zabezpieczeniem chemoodpornym;
montaż ;
wykonanie i montaż konstrukcji oraz urządzeń ze stali
nierdzewnej;
badania mechaniczne, metalograficzne, radiograficzne,
staloskopowe, ultradźwiękowe, urządzeń, elementów stalowych,
połączeń spawanych;

szczególnie dużych i ciężkich elementów

ENERGOMONTAŻ - PÓŁNOC BEŁCHATÓW Spółka z o.o. od początku swojej działalności związany jest
z sektorem energetycznym.
Posiadane wyposażenie techniczne, doskonała załoga działająca w oparciu o normy ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004, PN-EN-ISO-3834-2 oraz wieloletnie doświadczenie pozwala nam
na realizowanie dowolnie dużych i odpowiedzialnych zadań.

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC
BEŁCHATÓW Sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy!
tel. +48 (44) 7354930 www.empb.com.pl ISO 9001, ISO 14001

PN 18001, ISO 3834
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• M. Du da – Na nie daw nym po sie dze niu
Ra dy Eu ro py pod ję to kon klu zje ma ją ce za -
sad ni cze zna cze nie je śli cho dzi o ener ge ty kę.
Dla te go chciał bym za cząć od klu czo we go
za gad nie nia ogra ni cze nia czy re duk cji emi -
sji ga zów cie plar nia nych, a w szcze gól no ści
funk cjo no wa nia sys te mu ETS w świe tle
wspo mnia nych kon klu zji, w któ rych nie wie -
le jest o „głów nych” me cha ni zmach, a wię -
cej o dzia ła niach do dat ko wych, któ re bę dą
mia ły za sad ni czy wpływ na ry nek.

– P. Smo leń – Zda niem EU RA CO AL ETS
jest kom plet nie nie spraw czy in we sty cyj nie.
Na koń cu po przed niej de ka dy ktoś, np. Niem -
cy uwie rzy li, że bę dą wy so kie ce ny i po sta wi -
li elek trow nie ga zo we, któ re te raz sto ją odło -
giem. ETS obie cy wał, że bę dzie dro gie CO2,
a nie jest. Ża den bank nie za ry zy ku je mi liar -
dów w pro gno zę, że zno wu bę dzie po 30–40

W związ ku z ob ję ciem istot nych funk cji w or ga nach UE przez no wą eki pę, na le ży mieć na dzie ję, że zo sta nie do ko na ny
prze gląd ist nie ją ce go pra wa unij ne go w ce lu zmia ny tych prze pi sów, któ re w trak cie re ali za cji wzbu dzi ły za strze że nia co
do ce lo wo ści ich sto so wa nia lub ich sku tecz no ści w osią ga niu za ło żo nych ce lów po li tycz nych. W ener ge ty ce ma my do czy -
nie nia z co naj mniej kil ko ma ta ki mi ak ta mi praw ny mi, któ re, zwłasz cza dla Pol ski, sta no wią ogrom ne a nie za wsze uza sad -
nio ne, wy zwa nia. Naj wię cej wąt pli wo ści wzbu dza ją prze pi sy do ty czą ce ochro ny kli ma tu, mi mo ca łej szla chet no ści idei.
Rów nież w in nych ob sza rach unij nej re gu la cji ener ge ty ki wie le prze pi sów wy ma ga co naj mniej no we li za cji, gdyż są nie -
sku tecz ne a kosz ty ich wdra ża nia są wyż sze niż uzy ski wa ne efek ty lub też po ja wia ją się nie prze wi dzia ne skut ki, groź ne np.
dla bez pie czeń stwa do staw ener gii.

Po trze ba no we li za cji do ty czy przede wszyst kim prze pi sów ma te rial nych, wy ni ka ją cych bez po śred nio z unij nej po li ty ki
ener ge tycz nej, zwłasz cza tych, któ re na kła da ją obo wiąz ki na pań stwa człon kow skie. Zróż ni co wa ny po ziom i struk tu ra roz -
wo ju po szcze gól nych kra jów wy wo łu je ko niecz ność przyj mo wa nia roz bu do wa nych lub kom pro mi so wych roz wią zań praw -
nych, z na tu ry nie przej rzy stych i czę sto o ma łej sku tecz no ści. War to za sta no wić się, czy nie nad szedł już czas, aby przejść
od re gu la cji państw człon kow skich do re gu la cji przede wszyst kim pod mio tów na ryn ku eu ro pej skim i sta wia nia wy ma gań
bez po śred nio przed się bior stwom, ich in sta la cjom i pro duk tom. Wy ma gań, któ re bę dą obo wią zy wać na przy szłość, aby zbyt
szyb ko nie bu rzyć hi sto rycz nie uwa run ko wa nych struk tur go spo dar czych i spo łecz nych, co czę sto po wo du je du że stra ty
ma te rial ne.

Dzie sięć lat sto so wa nia pra wa unij ne go w Pol sce upo waż nia nas do je go oce ny i for mu ło wa nia wnio sków. War to o tym
dys ku to wać a wy ni ki tej dys ku sji po win ny być prze ka za ne no wym wła dzom UE. Z te go wzglę du ko lej ną edy cję dys ku sji re -
dak cyj nej na ła mach „Prze glą du Ener ge tycz ne go”, or ga ni zo wa nej przez Izbę Go spo dar czą Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi -
ska, po sta no wi li śmy po świę cić te ma to wi pod ha słem „Co na le ża ło by zno we li zo wać w pra wie UE do ty czą cym ener ge ty ki?”

W dys ku sji udział wzię li:
– Wojciech Orzeszek – Kierownik Pracowni Ochrony Środowiska w Energoprojekt-Warszawa S.A.,
– Sta ni sław Po rę ba – Ernst&Young,
– Pa weł Smo leń – pre zy dent EU RA CO AL, Part ner w De lo it te Bu si ness Con sul ting,
– prof. Krzysz tof Żmi jew ski – Po li tech ni ka War szaw ska, Se kre tarz Spo łecz ny Ra dy ds. Zrów no wa żo ne go Roz wo ju Ener -

ge ty ki przy Mi ni strze Go spo dar ki, Prze wod ni czą cy Ze spo łu ds. Roz wo ju Go spo dar ki Ni sko emi syj nej na Ob sza rach Wiej -
skich przy Mi ni strze Rol nic twa i Roz wo ju Wsi.

Re dak cję re pre zen to wa li: dr Mi ro sław Du da, Agen cja Ryn ku Ener gii – mo de ra tor dys ku sji i Ma rian Bo sow ski, Za stęp ca
Dy rek to ra Ge ne ral ne go Izby.

Po ni żej au to ry zo wa ny za pis tej dys ku sji.

Co należałoby znowelizować
w prawie UE

dotyczącym energetyki?
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eu ro/t, bo to jest zbyt ry zy kow ne. Dla te go mó -
wie nie, że ETS ma ja kiś wa lor pro in we sty cyj -
ny jest nie praw dą. Mo im zda niem, bę dzie się
wa hał w oko li cach 5 eu ro/t, co bę dzie kom -
pro mi sem po mię dzy pro ble mem cen ener gii
a zie lo ną po li ty ką. Po li tycz nie te go sys te mu
zli kwi do wać się nie da, bo by ła by awan tu ra,
a pod nieść ce ny cięż ko, bo one prze kła da ją się
je den do jed ne go na koszt pro duk cji ener gii
np. w Niem czech i jej ce ny na ryn ku hur to -
wym. Gdy by śmy chcie li za mie nić wę giel
na gaz, a bez te go tych 40% nie uzy ska my, to
ce na po zwo leń emi syj nych mu sia ła by dzi siaj
wy no sić 50-55 eu ro/t, co do pro wa dzi ło by
do po dwo je nia ce ny ener gii elek trycz nej
na ryn ku hur to wym. A na to w Eu ro pie ni ko -
go nie stać, bo jest sta gna cja.

Ca ła zie lo na ener ge ty ka po wsta ła nie
w opar ciu o ETS tyl ko dzię ki sub sy diom.
• M. Du da – To mnie nie po koi, bo w kon -

klu zjach na pi sa no czar no na bia łym: ETS
jest pod sta wo wym in stru men tem po li ty ki ni -
sko emi syj nej. Oczy wi ście w tym ob sza rze,
w któ rym dzia ła. 

– K. Żmi jew ski – ETS jest jed nym z wie -
lu przy kła dów funk cjo no wa nia współ cze snej
Unii Eu ro pej skiej – jak Stra te gia Li zboń ska:
coś się przy go to wu je, opra co wu je, przyj mu -
je, a po tem uda je, że się re ali zu je, bo ona nie
pod le ga uczci wej, pro fe sjo nal nej oce nie. 

Każ de przed się wzię cie, każ dy sys tem po -
wi nien być oce nia ny przede wszyst kim
pod ką tem re ali za cji ce lu, któ ry trze ba naj -
pierw sfor mu ło wa ć. Po wi nien być sfor mu ło -
wa ny ja sno i być mie rzal ny, by po tem moż na
by ło spraw dzić na ile zo stał osią gnię ty.

Jed nak przy ta kim po dej ściu oka że się, że
sys tem ETS fan ta stycz nie zre ali zo wał za mie -
rzo ny cel – re duk cja emi sji jest więk sza niż
za kła da no. Dla te go dziw ne jest bi cie w dzwo -
ny, że jest źle. Chy ba, że cel de kla ro wa ny nie
zga dza się z rze czy wi stym. To jest bar dzo
praw do po dob ne, bo ko mi sarz Con nie He de -
ga ard tłu ma cząc na szym po słom w Sej mie
po co jest po li ty ka kli ma tycz na i sys tem han -
dlu emi sja mi mó wi ła nie o re duk cji emi sji ga -
zów cie plar nia nych na świe cie (bo tu aku rat
emi sja ro śnie) tyl ko o roz wo ju wy so kich
tech no lo gii w Eu ro pie. No ta be ne głów nie
o przy szłym, a nie ak tu al nym. Tłu ma czy ła, że
ten sys tem jest po to, że by te wy so kie tech no -
lo gie mo gły i chcia ły się roz wi jać, co ozna -
cza, że praw dzi wy cel jest zu peł nie in ny.

Trze ba więc za py tać, czy ten dru gi cel jest
speł nio ny. Od po wiedź brzmi: nie. Ow szem,
te tech no lo gie się roz wi ja ją, ale je śli cho dzi
o sfe rę pro duk cyj ną, to głów nie po za Unią
Eu ro pej ską, a je śli już w Unii, to co raz czę -
ściej ko rzy sta jąc z ka pi ta łu chiń skie go. Tak
więc war tość do da na wło żo na w pro dukt, teo -
re tycz nie „ma de in Eu ro pe”, ale prak tycz nie
„from Chi na”, jest bar dzo du ża – więk szy
stru mień go tów ki pły nie nie tyl ko do Chin,
ale do Da le ko wschod niej Azji.

Czy ktoś pod jął się w Unii Eu ro pej skiej lub
Ko mi sji Eu ro pej skiej uczci wej oce ny te go,

co ten sys tem miał dać i co dał, i na pod sta wie
ta kiej dia gno zy za pro po no wał ja kąś mo dy fi -
ka cję. Od po wiedź brzmi: nie. Te go nie wol no
ro bić, to jest po li ty ka in cor rect. Do kład nie to
sa mo jest ze Stra te gią Li zboń ską, w któ rej
czy ta my jak go ni my Sta ny Zjed no czo ne – tak
jak kie dyś Zwią zek Ra dziec ki go nił im pe ria -
li stów, aż „prze go nił”. Okre śle nie Stra te gia
Li zboń ska w ofi cjal nych wy stą pie niach już
ni gdzie nie pa da, nikt się do nie go nie od wo -
łu je. Być mo że po pew nym cza sie to sa mo
bę dzie z sys te mem ETS, bo wy ga sa nie na stę -
pu je do syć wol no. 

Chcę zwró cić uwa gę na stwo rzo ne pod pa -
tro na tem sto wa rzy sze nia na ro do wych aka de -
mii na uk – Eu ro -CA SE (Eu ro pe an Co un cil
of Ap plied Scien ces Tech no lo gies and En gi -

ne ering), do któ re go na le ży Pol ska Aka de -
mia Na uk opra co wa nie, w któ rym oce nio no
sys tem han dlu emi sja mi (z pol skiej stro ny
do ku ment pod pi sał prof. Ta de usz Skocz kow -
ski). Choć au to rzy opra co wa nia są je go sym -
pa ty ka mi, i ro bi li wszyst ko, by nie wi dzieć
je go sła bo ści, a uwy pu klać za le ty, to jed nak
bar dzo wy raź nie stwier dzi li, iż ze wszyst -
kich me cha ni zmów re du ku ją cych emi sję
w Eu ro pie wpływ sys te mu han dlu emi sja mi
jest mar gi nal ny. Znacz nie więk szy ma ją
dzia ła nia zwią za ne z wpro wa dza niem od na -
wial nych źró deł, z po pra wą efek tyw no ści
ener ge tycz nej, cho ciaż w ska li unij nej są sła -
bo re gu lo wa ne. Wy ni ka, że ETS nie ma cha -
rak te ru na rzę dzia go spo dar cze go, a po li tycz -
no -pia row ski.

Ma więk sze zna cze nie w sfe rze ob ro tów
ja ki mi kol wiek pa pie ra mi fi nan so wy mi, niż
w sfe rze fi zycz nej. Wpływ na sty mu la cję in -
we sty cji ma ża den, ale nie wol no mó wić, że
jest to zły sys tem i na le ża ło by go za stą pić in -
nym. W opi nii na pi sa nej dla prof. Mi cha ła
Kle ibe ra, pre ze sa PAN, stwier dzi łem, że Pol -
ska pod ta kim do ku men tem nie po win na się
pod pi sy wać, bo nie ma on cha rak te ru na uko -
we go – jest do ku men tem z te zą.
• M. Du da – To, że sys tem ETS jest zły

i po wi nien prze stać dzia łać, to my wie my. Ale
wie my też, że bę dzie utrzy my wa ny, więc
skon cen truj my się na pew nych je go me cha -
ni zmach, któ re moż na po pra wić i zgło sić
pro po zy cje ko rekt, któ re mo gły by go „uczło -
wie czyć”.

– P. Smo leń – Je że li chce my mó wić po zy -
tyw nie i po praw nie po li tycz nie, to mo że my
po wie dzieć, że osią gnął swój cel…
• M. Du da – …zo stał osią gnię ty mi mo

dzia ła nia ETS.
– P. Smo leń – Nie. Tak się mó wi w Bruk -

se li. Na to miast gdy roz ma wia li śmy z Con nie
He de ga ard, to mó wi li śmy: za kła da li ście, że
emi sja bę dzie spa dać i to zo sta ło osią gnię -
te. I dla te go ce ny są 5 eu ro/t, a wła ści wie ce -
na fun da men tal na wy no si 0 eu ro/t, a 5 eu ro/t,
wy łącz nie z oba wy przed jej ad mi ni stra cyj -
nym pod nie sie niem.

Cel zo stał osią gnię ty, bo ma my za paść eko -
no micz ną oraz sub sy dia do zie lo nej ener gii
i ener go osz częd ność. W żad nym z tych
trzech ele men tów nie ma ETS -u, ale zre ali zo -
wa no je go za ło że nia i ma my nad miar upraw -
nień do emi sji CO2. Nie pew ność co do przy -
szło ści jest szko dli wa, bo ha mu je in we sty cje.
Okre śla my co ma być za 10–15 lat a po tem
przy cho dzi no wa ko mi sarz i mó wi: ustal my
to na no wo. Ta nie prze wi dy wal ność za bi ja
wszyst kie in we sty cje. Jak to po lep szyć?
Trzy maj my się za ło żeń.

– K. Żmi jew ski – Waż niej sze są fo te le
w Bruk se li niż stan eu ro pej skiej go spo dar ki.
Z te go co po wie dzia łeś wy ni ka, że ETS jest
al bo ro dza jem re li gii, al bo za bo bo nu i nie
wol no na je go te mat dys ku to wać. Trze ba się
więc za sta na wiać jak po pra wić sys tem han -
dlu emi sja mi nie wpa da jąc w he re zję.

Wojciech Orzeszek
– Kierownik Pracowni Ochrony Środowiska

w Energoprojekt-Warszawa S.A.

Stanisław Poręba
– Ernst&Young
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Sys te m, a do wy bo ru by ły też in ne, po wi nien
w naj więk szym stop niu opty ma li zo wać kosz ty
re duk cji emi sji, czy li ge ne ro wać naj niż sze. Re -
duk cja emi sji zo sta ła osią gnię ta, jej kosz ty są
ni skie więc jest do brze. Nie. To jest złe. Ale
dla cze go? Niech ktoś mi to wy tłu ma czy. 

– P. Smo leń – Te raz w 10 lat chce my zro -
bić to, co mia ło być za 30.

– K. Żmi jew ski – Trze ba się za sta no wić
czy kosz ty funk cjo no wa nia te go sys te mu nie
są więk sze niż uzy ska ne zy ski. Bo gdy by go
za stą pić bar dzo pro stym po dat kiem emi syj -
nym i po wie dzieć, że obo wią zu je do 2030 r.,
to biz nes by po kwę kał, ale by się do sto so wał.
Wie dział by co jest gra ne: war to nie war to.

– S. Po rę ba – Są dzę, że war to wró cić
do ko rze ni. Przy po mnę, że w UE przez la -
ta 90. ub. wie ku kil ka krot nie pró bo wa no
wpro wa dzić po da tek wę glo wy. Przez blo ka dę
państw, któ re by naj bar dziej do tknął, wpro -
wa dzo no sys tem ryn ko wy ja ko roz wią za nie
wy mu sza ją ce osią gnię cie ce lów re duk cyj -
nych z Kio to. Kra je, któ re blo ko wa ły po da tek
wę glo wy, li czy ły, iż dzię ki róż nym dzia ła -
niom po tra fią swo je kosz ty ob ni żyć w sto sun -
ku do te go, co by mu sia ły po nieść gdy by
wpro wa dzo no po da tek.

Ma my Pro to kół z Kio to, któ ry w 1997 r.
wpro wa dził twar de zo bo wią za nia re duk cyj ne
dla kra jów roz wi nię tych, ale rów nież pew ne
me cha ni zmy uła twia ją ce osią ga nie re duk cji,
jak in stru men ty ty pu CDM. Na prze ło mie
wie ków „sta ra 15” za czę ła po dej mo wać dzia -
ła nia do ty czą ce re duk cji CO2. Na po da tek nie
by ło zgo dy, ale by ła na ETS i dys ku to wa no
ja ki mo del wy brać. Wte dy Pol ska nie by ła
w UE i za du że go gło su nie mia ła, nie mniej
zgła sza li śmy po stu lat, że by li mi to wać emi -
syj ność pro duk tów a nie kwo tę emi sji. To by -
ło roz sąd ne i bar dziej ra cjo nal ne roz wią za nie,
któ re le piej wy peł nia ło by swo ją ro lę. 

Nie ste ty, w Ko mi sji Eu ro pej skiej i w nie -
któ rych kra jach prze wa żył po gląd, że to mu si
być kwo ta. Jesz cze w 2005 r., kie dy wpro wa -
dza no pierw szy okres „do świad czal ny”, by ła
szan sa, by coś zmie nić. Po no wi li śmy swo ją
pro po zy cję, ale nie chcia no się na nią zgo dzić.

Skąd wzię ły się pro ble my? Już ist niał sys -
tem CDM, któ ry był nie do sza co wa ny je śli
cho dzi o po daż cer ty fi ka tów za stęp czych. Nikt
nie prze wi dy wał, że przy tak roz bu do wa nym,
kil ku stop nio wym nad zo rze, w ta kim stop niu
mo że roz wi nąć się sza ra i czar na stre fa, w któ -
rej by ło nie mal 80% po da ży. Zgod nie z prze -
wi dy wa nia mi, w tym ob sza rze swo je moż li -
wo ści wy ko rzy sta li Niem cy i po zy ski wa li
upraw nie nia po kosz tach 2–5 eu ro. Po dru gie,
w kra ja ch UE rów no le gle wpro wa dzo no kil ka
me cha ni zmów wspie ra ją cych wdra ża nie po li -
ty ki kli ma tycz nej, w tym nad mier nie wy so kie
do ta cje do OZE, i to jesz cze nie sko or dy no wa -
ne w ra mach UE. Wpro wa dza nie tak du żych
ilo ści do to wa nej ener gii na ry nek szyb ko do -
pro wa dzi ło do zde sta bi li zo wa nia ryn ku ener -
gii i po śred nio ryn ku upraw nień do emi sji
CO2. Do de sta bi li za cji ryn ku upraw nień przy -

czy nia się po pra wa efek tyw no ści, choć
w mniej szym stop niu, jak OZE.

Nikt też nie brał pod uwa gę re ce sji go spo -
dar czej, któ ra ewen tu al nie mo gła się po ja wić
do pie ro w la tach 2020–2030. Po łą cze nie
kwo to wych li mi tów z re ce sją bły ska wicz nie
do pro wa dzi ło do po wsta nia nad wyż ki, któ rej
się nie da opa no wać.

– P. Smo leń – Bac klo ading.
– S. Po rę ba – Ni cze go nie za ła twia, bo

prze su wa nie nie ma sen su. Miał by sens,
w okre sie pro spe ri ty, gdy  go spo dar ka wzra sta
rocz nie o 8–10%.

Jest jesz cze kwe stia kon struk cji ryn ku, któ -
re go twór cy za ło ży li, że bę dzie su per płyn ny,
o bar dzo du żym udzia le ob ro tów spe ku la cyj -
nych. Za ło żo no, że bę dą one sta no wi -
ły 80–85% ca ło ści rocz nych ob ro tów. Pro te -
sto wa li śmy i po ka zy wa li śmy, że po dob ny
sys tem ame ry kań ski dla te go się trzy ma i jest
w mia rę sta bil ny, gdyż tam są od wrot ne pro -
por cje. Do sta li śmy zde cy do wa ną kontrę:
po co Pol ska się wtrą ca, na tym my się le piej
zna my. Płyn ność jest naj waż niej sza, bo wte -
dy wszy scy bę dą się czu li bez piecz nie, gdyż
za wsze bę dzie moż na sprze dać i ku pić
upraw nie nia. Nie chcia no słu chać na szych
uwag, że przy ce nach ze ro wych peł na płyn -
ność nie wie le da je. 

– K. Żmi jew ski – Po twier dzam co mó wi
Sta szek i mo gę po dać na zwi ska urzęd ni ków
Ko mi sji Eu ro pej skiej (np. Mat thias Ru ete,
wów czas Dy rek tor Ge ne ral ny DG Ener gy),
któ rzy w 2008 r. mó wi li, że nie sku tecz ność
lecz płyn ność jest naj waż niej szą ce chą te go
sys te mu.

– S. Po rę ba – Choć w 2005 r. jesz cze nie
by ło spad ku cen, to na kon fe ren cji z udzia łem
przed sta wi cie la KE po wie dzia łem, że dzia ła -
nia spe ku la cyj ne są jed nym z naj więk szych
za gro żeń, bo do pro wa dzą do zu peł ne go ode -

rwa nia się ce ny od ba zy ma te rial nej. I tak się
sta ło. Mo że z in nych po wo dów, któ rych też
nie prze wi dzia łem, ale w znacz nie więk szym
stop niu.

Gdy by ten sys tem był opar ty na ba zie ma -
te rial nej, któ rą mo że na le ża ło by wte dy ina -
czej skon stru ować, np. przez li mi to wa nie
emi syj no ści pro duk tów, to być mo że le piej
zdał by eg za min. Do sto so wy wał by się do
zmie nia ją cych się wa run ków, a re ce sja nie
mia ła by ta kie go wpły wu na li mi to wa nie emi -
syj no ści. I nie ge ne ro wa ła by ta kich nad wy -
żek, bo im mniej sza pro duk cja tym mniej
upraw nień na ryn ku. 

Mó wiąc co zmie nić, do brze by by ło te kon -
klu zje Ra dy wpro wa dzić w ra mach no we li za -
cji sys te mu ETS i przy naj mniej spró bo wać
wy wo łać dys ku sje na te mat je go zmia ny.
A mo że po dejść kom plek so wo i – wra ca jąc
do pod sta wo wych ryn ków to wa ro wych:
ciepl ne go, ener gii elek trycz nej, sta li – wpro -
wa dzić li mi ty pro duk to we i kom plek so wo
roz wią zy wać pro ble my ryn ku ener gii obej -
mu ją ce: do ta cje, OZE, po pra wę efek tyw no ści
itd. Ale to mu siał by być pa kiet. Wte dy by ła -
by szan sa za pa no wa nia nad tym. Bo je że li
wy stę pu ją ce bra ki li kwi du je my do kła da jąc
ko lej ny me cha nizm in ge ru ją cy w ry nek, to
po wo du je my ko lej ne za kłó ce nia, mno żąc
sys te my wspar cia, osłon itd. To jest dro ga do -
ni kąd. Dla te go trze ba mó wić, że re for ma ETS
jest nie zbęd na.

– P. Smo leń – W ta kim kie run ku, by to by -
ło prze wi dy wal ne. Na po cząt ku moż na by ło
się po sta rać o ana li zę fun da men tal ną, któ ra
jest ułom nym, ale jed ynym na rzę dziem ak -
cep to wal nym przez świat fi nan sów. Mó wić
o po py cie, po da ży i roz wo ju, i nad tym pa no -
wać. Pa mię ta my, że by ły pro gno zy cen CO2,
któ rych nie ma już od pa ru ład nych lat. Bac -
klo ading po ka zał, że de cy zją ad mi ni stra cyj ną
moż na pro gno zę „wy wró cić”, więc wszy scy
prze sta li pro gno zo wać.

– S. Po rę ba – Je że li mó wi my, że ba zą są
ryn ki pro duk to we i wszyst ko co jest zwią za -
ne z da nym pro duk tem, to pró bu je my to tak
sko or dy no wać, by two rzy ły ca łość. Wte dy
ma my szan sę na za pa no wa nie nad tym. Je że -
li więc uzna my, że ja kiś ob szar jest kon ku ren -
cyj ny, to trzy maj my się te go, a nie wpro wa -
dzaj my dzi wo lą gi.
• M. Du da – Po do ba mi się pro po zy cja,

że by za miast re gu la cji kwo to wej wpro wa dzić
re gu la cję emi syj no ści obiek to wej, bo wte dy
au to ma tycz nie przej dzie my do ryn ku to wa -
ro we go. Nie bę dzie cią got, by upraw nie nia
do emi sji trak to wać ja ko in stru men ty fi nan -
so we.

– K. Żmi jew ski – To po ka zu je rze czy wi stą
mo ty wa cję twór ców te go sys te mu.

– P. Smo leń – Po pa trz my kto uczest ni czy
w po je dyn kach na te mat bac klo adin gu
i awan tu ry o CO2: zie lo ni ze wzglę dów tyl ko
„ide olo gicz nych”, bo czy to jest 5 eu ro czy 20
eu ro za to nę, to za ma ło, by sty mu lo wać prze -
my sło we far my so lar ne czy wia tro we.

Paweł Smoleń
– prezydent EURACOAL, Partner w Deloitte

Business Consulting



Sym po zjum zo sta ło zor ga ni zo wa ne przy współ pra cy z To wa -
rzy stwem Go spo dar czym Pol skie Elek trow nie i Izbą Go spo dar -
czą Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska oraz przy me ry to rycz -
nym wspar ciu TAU RON Wy twa rza nie S.A., EDF Pol ska S.A.,
PGE Gór nic two i Ener ge ty ka Kon wen cjo nal na S. A., Ze spół
Elektrow ni Pąt nów -Ada mów -Ko nin S.A. oraz GDF Su ez Ener gia 
Pol ska S.A.

Pa tro nat Ho no ro wy nad Sym po zjum ob jął Urząd Do zo ru
Tech nicz ne go.

Pa tro nat me dial ny nad Sym po zjum spra wo wa ły bran żo we
cza so pi sma: Ener ge ty ka, Prze gląd Ener ge tycz ny, Ener ge ty ka
Ciepl na i Za wo do wa, No wa Ener gia, Do zór Tech nicz ny oraz por -
tal Elek tro ener ge ty ka i prze mysł on -li ne. In ży nie ria w prak ty ce.

W Sym po zjum wzię ło udział po nad 150 przed sta wi cie li elek trow -
ni, firm re mon to wych i dia gno stycz nych, Urzę du Do zo ru Tech nicz -
ne go oraz in nych firm i in sty tu cji zwią za nych z ener ge ty ką.

W uro czy stym otwar ciu Sym po zjum udział wzięli człon ko wie Ko -
mi te tu Ho no ro we go. W pię ciu se sjach wy gło szo no 26 re fe ra tów.

By ła to pierw sza ogól no pol ska kon fe ren cja po świę co -
na utrzy ma niu sta nu tech nicz ne go blo ków no wych, dla naj now -
sze go z nich i naj więk sze go do tąd, tj. blo ku 848 MW w El. Beł -
cha tów wła śnie za koń czył się okres gwa ran cyj ny. Przed sta wio -
no tak że do świad cze nia eks plo ata cyj ne oraz stra te gie utrzy ma -
nio we dla oby dwu blo ków o mo cy 460 MW (TAU RON Wy twa -
rza nie i PAK) „zie lo ne go” blo ku w Elek trow ni Po ła niec, Blo ku
Ga zo wo -Pa ro we go w Elek tro cie płow ni Zie lo na Gó ra (EdF Pol -
ska) i no wych blo ków z ko tła mi flu idal ny mi eks plo ato wa ny mi
w TAU R ON Wy twa rza nie SA. Oka zu je się, że blo ków, któ re
moż na uznać za no we jest już kil ka, ty le sa mo się w tej chwi li
bu du je oraz bu do wę po dob nej licz by blo ków pla nu je się roz po -
cząć w cią gu naj bliż szych pa ru lat. Za ini cjo wa nie więc dys ku sji
nt. stra te gii utrzy ma nio wych blo ków nie tyl ko zmo der ni zo wa -

DIAGNOSTYKA I REMONTY
URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI

Utrzymanie stanu technicznego nowych i zmodernizowanych bloków energetycznych

W dniach 1-3 października 2014 r. w Hotelu Angelo w Katowicach odbyło
się zorganizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych 
„Pro Novum” sp. z o. o. XVI Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

Pre zes Za rzą du Pro No vum Je rzy Trzesz czyń ski



nych, ale tak że no wych ma istot ne zna cze nie prak tycz ne i po -
win no być kon ty nu owa ne.

Wśród re fe ra tów wy gło szo nych pod czas Sym po zjum ze
szcze gól nym za in te re so wa niem spo tka ły się: wspól ny re fe rat
PGE GiEK SA oraz Pro No vum sp. z o.o. dot. utrzy ma nia sta nu
tech nicz ne go po wierzch ni ogrze wal nych zmo der ni zo wa nych ko -
tłów BB1150 na pod sta wie ana li zy ry zy ka oraz przed sta wi cie la
Urzę du Do zo ru Tech nicz ne go nt. do świad czeń UDT zwią za nych
z ba da nia mi eks plo ata cyj ny mi no wych blo ków ener ge tycz nych.

Sym po zjum ma szan se speł nić ocze ki wa nia Or ga ni za to ra
i je go me ry to rycz nych part ne rów zwra ca jąc uwa gę na waż ny
do tych czas nie dys ku to wa ny pu blicz nie aspekt eks plo ata cji
zwłasz cza no wych blo ków z uwzględ nie niem ak tu al nej i do ce -
lo wej or ga ni za cji grup ener ge tycz nych.

Utrzy ma nie sta nu tech nicz ne go elek trow ni nie bu dzi więk -
szych emo cji. Pu blicz na nar ra cja zdo mi no wa na jest przez bu -
do wę no wych blo ków. Praw dzi we emo cje wzbu dza ich wiel -
kość, in no wa cyj ność za sto so wa nych roz wią zań oraz spraw -
ność. Bez pie czeń stwo ener ge tycz ne roz pa tru je się pra wie wy -
łącz nie w kon tek ście od po wied niej mo cy do stęp nej w KSE
zwłasz cza z jed no stek o sta tu sie JWCD. Pod czas gdy spo ra
część in we sto rów za koń cze nie bu do wy trak tu je jak ko niec pro -
ble mu i po czą tek pro duk cyj nych i wi ze run ko wych suk ce sów,
dla do staw ców za koń cze nie bu do wy to za po cząt ko wa nie ko lej -
nej fa zy biz ne su. Wszel kie usłu gi do rad cze, ser wi sy a zwłasz -

cza, na wet 12-to let nie LTSA i umo wy na czę ści za mien ne otwie -
ra ją wie lo let nie pro jek ty biz ne so we o war to ści po rów ny wal nej
z kosz ta mi bu do wy blo ku.

Otwie ra ją cy Sym po zjum oraz pre zen tu ją cy pierw szy re fe rat,
Pre zes Za rzą du Pro No vum sp. z o.o. Je rzy Trzesz czyń ski sta -
rał się wy ka zać, że dłu go okre so wo, kom pe ten cje tech nicz ne
nie za leż ne od do staw ców zwią za ne z utrzy ma niem no wych jed -
no stek bę dą rów nie waż ne jak ich osią gi pro duk cyj ne zwłasz -
cza, że wśród kil ku na stu no wych blo ków eks plo ato wa nych
po 2020 ro ku chy ba tyl ko dwa (w Elek trow ni Opo le) bę dą iden -
tycz ne! W swo im wy stą pie niu przed sta wił po dej ście do utrzy -
ma nia no wych blo ków, któ re nie tyl ko mo że po zwo lić na kre -
owa nie, nie za leż ne go od do staw ców kno w-how, ale tak że je go
spo lo ni zo wa nie.

W spe cjal nej se sji Pre zen ta cje Firm i No wych Tech no lo gii
swo je ak tu al ne ofer ty oprócz Or ga ni za to ra – Przed się bior stwa
Usług Na uko wo -Tech nicz nych „Pro No vum” sp. z o.o. – przed -
sta wi ły fir my: Spe tech sp. z o.o., CON CO East sp. z o.o., RO -
MIC Apa ra tu ra Elek tro nicz na.

Sym po zjum to wa rzy szy ła wy sta wa, gdzie oprócz Przed się -
bior stwa Usług Na uko wo -Tech nicz nych „Pro No vum” sp. z o.o.
sto iska wy sta wo we przy go to wa ły: Con co East sp. z o. o., Pen -
ta irVa lves& Con trols Pol ska sp. z o. o., Tur bo lab – Dia gno sty ka
Tur bin sp. z o. o., Ro mic Apa ra tu ra Elek tro nicz na, Etho sE ner gy
sp. z o.o. i Ecol sp. z o.o.
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A na koń cu za wsze wy cho dzi, że jest to lob -
by ga zo we. Je dy ne, któ re ma in te res w tej
wal ce, bo choć nie zwięk szy in we sty cji, to
ma na dzie ję, że kil ka go dzin dłu żej bę dzie
dzia ła ła sto ją ca elek trow nia ga zo wa i ce ny
ak cji pój dą w gó rę.
• M. Du da – Gdy by śmy prze szli na ten

sys tem, to wte dy znik nę ły by wszyst kie pro -
ble my zwią za ne z bez płat ny mi upraw nie nia -
mi. Nie by ło by tar gów, prze ko ny wa nia, że
nam się one na le żą.

– K. Żmi jew ski – Nie kon te stu ję po trze by
re duk cji emi sji czy za sa dy zrów no wa żo ne go
roz wo ju, bo uwa żam, że są ab so lut nie po -
trzeb ne. Ale ma ją re ali zo wać ce le, a nie uda -
wać, że to ro bią.

Z punk tu wi dze nia Pol ski i Eu ro py ma my
waż ne, ale wza jem nie wy klu cza ją ce się kwe -
stie: ko niecz ność GLO BAL NEJ re duk cji
emi sji oraz re in du stria li za cji UE. Je śli nie
wró ci my do wy twa rza nia, to – z cze go co raz
wię cej lu dzi zda je so bie spra wę – wi rów ka
go spo dar ki wy rzu ci nas jak śmie ci. Obec ny
sys tem nie po pra wia re in du stria li za cji, choć
Ko mi sja pró bu je wy ja śniać, że car bon le aka -
ge w ogó le nie ist nie je, al bo że jest na tu ral -
nym zja wi skiem, na któ re po li ty ka kli ma -
tycz na nie ma żad ne go wpły wu. W do ku men -
cie Eu ro -CA SE za war to te zę, że car bon 
le aka ge ma też efekt ujem ny: nie zwięk sza
po za Eu ro pą emi sji lecz ją zmniej sza (sic!). 

Dla cze go bez dys ku sji przy ję to za sa dę, że
emi tent pła ci, choć i tak pła ci kon su ment.
Gdy by śmy po wie dzie li, że trze ba pła cić za tę
część emi sji, któ rą ge ne ru je mo ja kon sump -
cja, to by się oka za ło, że z ta kiej emi sji nie
moż na „wy jąć” Chiń czy ków czy Wiet nam -
czy ków, gdyż w wy pro du ko wa nych przez
nich to wa rach prze kra cza ją cych gra ni cę UE
jest „ślad wę glo wy”, za któ ry trze ba za pła cić.
A czy to by by ło w try bie po dat ku czy po zwo -
le nia na emi sję nie ma żad ne go zna cze nia.
Nie trze ba wpro wa dzać żad nych ulg, dar mo -
wych po zwo leń itp., bo to był by au to mat.
Chcesz wy pro wa dzić pro duk cję na ze wnątrz
UE: O.K., ale to nie mo że da wać bo nu sa wę -
glo we go, jak w przy pad ku wy wie zie nia ce -
men tow ni z Oża ro wa pod Ka mie niec Po dol -
ski, bo w tym im por to wa nym ce men cie jest
„wę giel” i trze ba zań pła cić. W Pa ki sta nie ce -
men tow nie wy ko rzy stu ją po ło wę zdol no ści
pro duk cyj nych i cze ka ją na pod nie sie nie
w Eu ro pie cen upraw nień do emi sji. Nie mó -
wię już o Chi nach. Dla te go me cha ni zmy,
w któ rych li czy my kon sump cję, zdję ły by
Pol sce część ob cią żeń, choć je ste śmy kra jem
wę glo wym, a bar dzo po waż nie na ło ży ły by
na Wlk. Bry ta nię. Bo choć w niej udział prze -
my słu w PKB wy no si 10%, a w Pol sce 20%,
to kon su mu je od nas trzy krot nie wię cej. Gdy -
by, co wy li czył pro fe sor Die ter Helm
z Oxfor du, wzno wić w Wlk. Bry ta nii pro duk -
cję kon su mo wa nych tam wy ro bów chiń -
skich, to emi sja zwięk szy ła by się o 19%. To
po ka zu je, że obec ny sys tem nie jest spra wie -
dli wy.

Trze ba wy raź nie po wie dzieć, że roz dział
praw do emi sji pro por cjo nal ny do PKB nie
ma nic wspól ne go ze spra wie dli wo ścią spo -
łecz ną.

– S. Po rę ba – Jedź na Kon fe ren cję Stron
Kon wen cji Kli ma tycz nej w Pa ry żu i je że li się
z tą te zą prze bi jesz, to chwa ła ci. Ale to nie
jest zwią za ne z ETS -em.

– K. Żmi jew ski – I dla te go Eu ro pa ni gdy
nie zy ska zro zu mie nia na świe cie ze swo imi
po my sła mi, bo są one dla bo ga tych. A 3,5 mld
lu dzi za li cza się do bied nych i dla nich te roz -
wią za nia są ab so lut nie nie ak cep to wal ne.
Uzna ją ta kie, w któ rych każ dy miesz ka niec
Chin, Ban gla de szu czy Szwaj ca rii jest trak to -
wa ny tak sa mo. I dla każ de go przy dział emi -
sji jest ta ki sam. A je śli dla ko goś jest za ma -
ły, to po wi nien ku pić od te go, kto do stał
za du żo. A dzi siaj je śli je steś bo ga ty, to na le -
ży ci się du żo, jak bied ny – to ma ło, a jak bar -
dzo bied ny – to dla nie go jest 2% Fun du szu
Trans fe ro we go, o któ rym de cy du ją bo ga ci.

To jest jał muż na nie ma ją ca nic wspól ne go
ze spra wie dli wo ścią spo łecz ną, ze zrów no -
wa żo nym roz wo jem, z re in du stria li za cją Eu -
ro py czy glo bal ną re duk cją emi sji. Ko go to
ob cho dzi? Re ali zo wa ne są zu peł nie in ne ce le
i tyl ko w Bruk se li uda ją, że dba ją o nas
i świat, gdy Con nie He de ga ard wy raź nie po -
wie dzia ła, że cho dzi o to, by nasz wy so ko ro -
zwi nię ty prze mysł i la bo ra to ria uzy ska ły wy -
so ką war tość do da ną. Ale przez nasz ro zu -
mia ła nie pol skie czy eu ro pej skie, ale duń -
skie, bry tyj skie i fran cu skie. Ra cjo nal ny me -
cha nizm wspie ra nia na uki po le ga na wspie ra -
niu naj lep szych. A my, nie ste ty, nie je ste śmy
naj lep si. Dla cze go na si przed sta wi cie le o tym
nie mó wią, dla cze go nie po ka zu ją tych obiek -
tyw nych da nych.
• M. Du da – Istot nym ele men tem go spo -

dar ki ni sko emi syj nej jest efek tyw ność ener -
ge tycz na. Te dwa ob sza ry dzia łal no ści są ze

so bą zwią za ne. Me cha ni zmy wy mu sza nia
efek tyw no ści ma ją jed nak po dob ne wa dy jak
te wy mu sza ją ce re duk cję emi sji. W obu przy -
pad kach naj waż niej sza jest re duk cja, za -
miast – jak pro po no wał Sta szek – kry te riów
obiek to wych.

– S. Po rę ba – Nie ma zna cze nia czy emi -
syj ność zmniej sza my zmie nia jąc tech no lo gię
czy po pra wia jąc efek tyw ność w łań cu chu
pro duk cji. A ucze ni i eks per ci, któ rych w Pol -
sce nie bra ku je, ma ją po le do po pi su w opty -
ma li za cji.

Je że li już chce my sto so wać me cha ni zmy
ryn ko we, to stwórz my ob szar, w któ rym
moż na – ma jąc lep szą tech no lo gię, efek tyw -
ność czy wy ko rzy sta nie su row ców – szu kać
prze wa gi kon ku ren cyj nej. Bo uzy sku jąc te
efek ty tyl ko dzię ki do ta cjom wca le nie zbli -
ża my się do usta lo ne go ce lu, gdyż wów czas
roz wi ja ją się te ob sza ry, któ re uzy ska ły
„glejt”, co nie ko niecz nie jest naj lep szym roz -
wią za niem.
• M. Du da – Pro po zy cje do ty czą ce emi sji

obiek to wej są spój ne z tą zwią za ną z kon -
sump cją, o czym od pew ne go cza su za czy na
się mó wić, choć nikt te go nie bie rze po waż -
nie. W kon klu zjach Ra dy do ty czą cych non -
-ETS -u zwra ca się uwa gę, że te re gu la cje są
po trzeb ne do za trzy ma nia car bon le aka ge.
Jest to nie po waż ne.

– K. Żmi jew ski – A czy zwró ci li ście uwa -
gę, że ostat nia de cy zja Ra dy za bra ła
nam 14% de ro ga cję w non -ETS -ie. Ma my
pra wo zwięk szyć emi sję do 2020 r. o 14%,
ale póź niej mu si my się te go zwięk sze nia po -
zbyć.
• M. Du da – Ma ją być no we za sa dy.
– K. Żmi jew ski – Ale one nie prze wi du ją

żad ne go zwięk sza nia, czy li ma ją cha rak ter
ta kie go bac klo adin gu.
•M. Du da – W ta kim ra zie co trze ba zmie -

nić w unij nej le gi sla cji, by te pro ce sy wspo -
mo gły pro mo cję efek tyw no ści, a nie by ły
dzia ła niem na po kaz.

– K. Żmi jew ski – To co po wiem mo że się
nie po do bać: uwa żam, że je śli w UE są dwa
są sied nie ob sza ry, to nie uczci we jest, że
w jed nym re ali zu je my ideę wspól ne go ryn ku,
czy li han dlu emi sja mi, a w dru gim, np. pro -
mo cję OZE, efek tyw no ści czy ko ge ne ra cji.
Wy glą da jak by śmy by li w róż nych or ga ni za -
cjach: jed na do pusz cza swo bod ny prze pływ
ka pi ta łu, lu dzi, ma te ria łów, a dru ga sta wia
wy so kie ścia ny. A jed no cze śnie mó wi my, że
bę dzie wspól ny ry nek ener ge tycz ny, choć
na je go frag men tach każ de pań stwo człon -
kow skie pro wa dzi wła sną, nie za leż ną po li ty -
kę. Wy glą da to na grę we wnętrz nych in te re -
sów, lob bies róż nych pro du cen tów, któ rzy
w jed nym kra ju są sil niej si, a w dru gim
– słab si, więc jed nych wspie ra się moc niej,
a dru gich – sła biej. 

Je że li już tak bar dzo re du ku je my ryn ko -
wość sys te mu han dlu emi sja mi, że Ko mi sja
mo że do wol nie w nim grze bać, to prze stań my
uda wać, że ma my ja kiś ry nek i zde cy duj my

prof. Krzysztof Żmijewski
– Politechnika Warszawska
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się np. na pod wyż szo ne stan dar dy pro duk to -
we i ich pil nuj my.

Mo gę wy my ślić lep szy me cha nizm, któ ry
nie zo sta nie za ak cep to wa ny przez na szych
bo gat szych są sia dów i part ne rów, bo z za sa -
dą: sil niej szy je stem, cięż szą po daj cie mi
zbro ję, gdy oni mó wią: sil niej szy je stem, daj -
cie mi wię cej praw. A dla cze go? Bo dla te go!
Ma my więk sze zna cze nie i mo że my prze gło -
so wać wa sze kon cep cje. Czy w któ rym kol -
wiek z kra jów UE gło so wa nie od by wa się
zgod nie z udzia łem pro duk cji w PKB. Nie,
je dy nym gło so wa niem, któ re rzą dzi się ta ki -
mi pra wa mi cen zu su ma jąt ko we go, czy li cze -
goś, co po cho dzi z daw nych wcze sno bu rzu -
azyj nych cza sów, jest Par la ment Eu ro pej ski.
Je dy na w UE post feu dal na struk tu ra: je steś
bo gat szy, to masz bo gat szą re pre zen ta cję, je -
steś bied niej szy to siedź ci cho.

– P. Smo leń – Kra jo we sys te my wspar cia
są i bę dą. Wi dzia łem ma pę Eu ro py z prze -
suw ni ka mi fa zo wy mi: ist nie ją cy mi i pla no -
wa ny mi. Wszyst kie są na gra ni cach.

– K. Żmi jew ski – Naj wię cej in sta lu ją
Niem cy, ale nie na na szej gra ni cy, a ho len der -
skiej.

– P. Smo leń – Dla te go Unia po win na so bie
od po wie dzieć na py ta nie: czy jesz cze kreu je
wspól ną po li ty kę ener ge tycz ną czy daj my so -
bie z nią spo kój i twórz my naj bar dziej prag -
ma tycz ne roz wią za nia szy te na mia rę moż li -
wo ści: czy w pro duk cie jest wę giel ka mien ny,
bru nat ny czy gaz? Trze ba jed nak wró cić
do za sad ni cze go py ta nia: czy jest to roz wią -
za nie wspól ne czy ak cep tu je my rze czy wi -
stość, któ ra się roz je cha ła? Je śli tak, to
znajdź my no we, sku tecz ne. Bo wy glą da, że
ener ge tycz nie co raz bar dziej nie je ste śmy ra -
zem.
•M. Du da – Czy rze czy wi ście re ali zu je my

ja ką kol wiek wspól ną po li ty kę, bo we wszyst -
kich ob sza rach z nią zwią za nych spo ty ka my
się ze sta wia niem wy ma gań pań stwom, któ -
re wszel ki mi si la mi sta ra ją się nie ty le wy -
wią zać z tych wy ma gań, co for mal nie je
speł nić. Wzglę dy na ro do we wy ma ga ją obro -
ny wła snych in te re sów, stąd te prze suw ni ki.

Od pew ne go cza su za sta na wiam się czy
po li ty ki unij nej nie na le ża ło by na ty le zmie -
nić, by do ty czy ła rze czy wi ście wspól nej po li -
ty ki dla ryn ko wych pod mio tów. Nie za leż nie
od te go gdzie one są.

– K. Żmi jew ski – Unia w bar dzo wy raź ny
spo sób zdry fo wa ła w stro nę fe de ra cji szo wi -
ni stów, cze go wy raź nym przy kła dem jest po -
stę po wa nie Fran cji, któ ra jest człon kiem NA -
TO a dwie, su per no wo cze sne kor we ty sprze -
da je Ro sji, któ ra ofi cjal nie de kla ru je, że jej
naj więk szym wro giem jest NA TO.

Chciał bym się usto sun ko wać do ini cja ty -
wy Do nal da Tu ska do ty czą cej Unii Ener ge -
tycz nej. Otóż uwa ża łem ją za idio tycz ny
ide alizm, któ ry nie ma nic wspól ne go z rze -
czy wi sto ścią. To de kla ra cja stwo rze nia ja -
kiejś agen cji, któ ra do ko ny wa ła by za ku pów
ener gii…

• M. Du da – …ta ki Eu ro atom.
– K. Żmi jew ski – …a na stęp nie by ją roz -

dzie la ła na pań stwa człon kow skie. Jed nak
po pew nym cza sie do sze dłem do wnio sku, że
jest na to in ne roz wią za nie bez ko niecz no ści
two rze nia no we go, biu ro kra tycz ne go cia ła.
Wy star czy za sto so wać bar dzo pro ste roz wią -
za nie te sto wa ne w jed nym z państw UE,
a mia no wi cie w Pol sce. Trze ba wpro wa dzić,
nie ko niecz ne 100%, bo moż na ją stop nio wać,
ob li ga cję za ku pu ener gii na któ rej kol wiek
z eu ro pej skich giełd ga zu. Pa mię ta my, że kil -
ka lat te mu za 1000 m3 ga zu pła ci li śmy po -
nad 400 USD, gdy Wlk. Bry ta nia – łącz nie
z kosz tem prze sy łu – 128 USD. Je śli wpro -
wa dzi my ob li go gieł dy, to znik nie moż li wość
po dzia łu na lep szych i gor szych, któ rym
sprze da je się dro żej. I ma my wspól ny ry nek
ga zo wy.
• M. Du da – Nie wie dzia łem, że je steś ta -

kim ide ali stą.
– K. Żmi jew ski – Ten ide alizm po le ga

na tym, że mu sie li by się na to zgo dzić bo ga -
ci, któ rzy ko rzy sta ją na tych re la cjach...
• M. Du da – …mu szą się zgo dzić naj waż -

niej si gra cze. Czy wy obra żasz so bie, że zgo -
dzi się Gaz prom?

– K. Żmi jew ski – Nie trze ba go py tać. To
nie jest obo wią zek sprze da ży a za ku pu. Do ty -
czył by – na mo cy we wnętrz ne go pra wa UE
– wy łącz nie eu ro pej skich przed się biorstw.
Gaz prom nie ma moż li wo ści wstrzy ma nia
sprze da ży ga zu, zwłasz cza te raz, gdy dla Fe -
de ra cji Ro syj skiej mi ni mal na ce na ba rył ki ro -
py wy no si 104 USD, a świa to wa – po ni żej 90
USD. Po głę bia ją cy się de fi cyt bu dże to wy
Ro sja nie uzu peł nia ją z Fun du szu De mo gra -
ficz ne go i z Fun du szu Roz wo ju, któ re
po dwóch la tach się wy czer pią. Nie mo gą nie
sprze da wać, zwłasz cza gdy nie pod pi sa li
kon trak tu z Chiń czy ka mi, któ rzy nie chcie li
sfi nan so wać bu do wy ga zo cią gu. 

• M. Du da – Re me dium na po pra wę
wspól no to wej sy tu acji są wspól no to we me -
cha ni zmy, ale mam wąt pli wo ści czy wła ści -
wym jest ob li go za ku pu na gieł dzie.

– P. Smo leń – Ale lan so wa na przez Do nal -
da Tu ska unia ener ge tycz na – co mnie zdzi wi -
ło – funk cjo nu je sku tecz nie w ję zy ku „bruk -
sel skim”. Co z te go bę dzie, to in na kwe stia. 

– K. Żmi jew ski – Naj trud niej sze w tym
po my śle jest – tech nicz nie bar dzo pro ste
do zre ali zo wa nia – po sta wie nie się Ro sja -
nom. Nie py ta nie ich czy zgo dzą się na wpro -
wa dze nie w Eu ro pie wol ne go ryn ku ga zu,
tyl ko je go wpro wa dze nie. A oni mu szą się
do sto so wać. Bo ta kie są re alia: jak się nie do -
sto su ją, to u nich lu dzie wyj dą na uli ce. Mo -
że naj pierw nie w Mo skwie czy Pe ters bur gu,
ale w np. Gor kim itd. 

– S. Po rę ba – Wo lał bym roz wią zy wać pro -
ble my Pol ski i Unii Eu ro pej skiej. Po za tym tu
nie cho dzi o han del z Ro sją, bo i też z in ny mi
re jo na mi świa ta.

Chce my otwo rzyć gra ni ce mię dzy UE
a USA, a to mo że do pro wa dzić do bo le sne go
zde rze nia. Tam jed nym z klu czo wych de par -
ta men tów, ma ją cym bar dzo du żo do po wie -
dze nia, jest De par ta ment Ener gii. Po wsta ją ce
tam pro gra my ener ge tycz ne są re ali zo wa ne
bez na ka zów, sys te mów wspar cia itd. Ame ry -
kań ska ener ge ty ka na gle prze sta wi ła się
na gaz, co kosz to wa ło mi liar dy do la rów, ale
go spo dar kę unij ną też na to stać. Mu si być
jed nak chęć wspól ne go dzia ła nia, któ re mu
fir my się pod po rząd ku ją. Je śli jest za kaz eks -
por tu, to wszyst kie go prze strze ga ją. Aż się
pro si o ta kie dzia ła nie w ob sza rze ener ge -
tycz nym, moc no wpły wa ją cym na ca łą go -
spo dar kę.

Wie le mó wi my o efek tyw no ści w ob sza rze
pro duk cji, bo to jest naj prost sze. Ale prze cież
pro duk cja wca le nie jest ta ka elek tro chłon na,
ani na wet bar dzo ener go chłon na, więc je śli
chce my uzy skać ja kiś efekt, to mu sie li by śmy
wy so ko pod nieść ce ny ener gii. Ale wów czas
na le ża ło by prze bu do wać ca łą ma kro eko no -
mię i w in nym miej scu usta wić jej rów no wa -
gę. I na to trze ba się zde cy do wać. Jed nak gdy
ma my się łą czyć ze Sta na mi, w któ rych ce ny
ener gii są ni skie, to te go nie moż na zro bić,
był by to ruch w prze ciw nym kie run ku.

Ma my wie le pro ble mów przy po min ją cych
kwa dra tu rę ko ła, bez opty mal ne go roz wią za -
nia. Dla te go usta la nie sztyw nych ce lów do ty -
czą cych po pra wy efek tyw no ści jest za kli na -
niem rze czy wi sto ści.

– K. Żmi jew ski – Pro te stu ję, bo w USA
za kup urzą dze nia nie ma ją ce go zna ku „Ener -
gy Star” czy cer ty fi ka tu efek tyw no ści jest
prze stęp stwem fe de ral nym.

– S. Po rę ba – Do brze, więc na rzuć my
stan dar dy i na ryn ku nie bę dzie np. pral ki zu -
ży wa ją cej wię cej niż… Ma my na rzę dzia,
któ ry mi tę efek tyw ność moż na uru cho mić,
na to miast nie ko niecz nie w ta ki spo sób w ja ki
my pró bu je my, bo te roz wią za nia bar dziej do -
ty czą pro duk cji, a nie kon sump cji.

dr Mirosław Duda
– Agencja Rynku Energii



• M. Du da – Zo bacz cie na czym po le ga
po li ty ka unij na w dzie dzi nie efek tyw no ści.
Zno wu pró bu je się re gu lo wać pań stwa, sta -
wia jąc im wy ma ga nia od no śnie do stop nia
re duk cji czy ener go chłon no ści. Czy rząd
USA mo że „re gu lo wać” po szcze gól ne sta ny?
Do pó ki nie prze sta nie my re gu lo wać państw -
-człon ków UE lecz pod mio ty…

– K. Żmi jew ski – …re gu lo wa nie państw
zdej mu je kło pot z gło wy. Mo że my zmie nić
kon sty tu cję UE i pójść w kie run ku Sta nów
Zjed no czo nych Eu ro py i wte dy moż na te na -
rzę dzia sto so wać bez po śred nio.

– S. Po rę ba – Mó wiąc o USA zga dzam się
ze Krzyś kiem. Je śli za chwi lę bę dzie my bie -
gać po tej sa mej bież ni, ale oni w kol cach,
a my na bo sa ka i jesz cze z ple ca kiem, to nie
ma si ły, by śmy wy gra li.
• M. Du da – We wszyst kich kra jach UE,

choć nie wiem czy i w Ko mi sji Eu ro pej skiej,
wi dać ten den cję zmo dy fi ko wa nia ryn ku
ener gii elek trycz nej, by da wał im pul sy dla
ryn ku in we sty cji.

– S. Po rę ba – Nie daw no, pod czas spo tka -
nia Fo rum Ana liz Ener ge tycz nych, dr Ma ciej
Bu kow ski przed sta wił opra co wa nia do ty czą -
ce elek tro chłon no ści pro duk cji i wpły wu cen
ener gii na prze mysł. Z ba dań wy ni ka, że
w 80% przed się biorstw udział kosz tów ener -
gii elek trycz nej w ce nie wy ro bu jest po ni -
żej 2%, a w ko lej nych 10% – po ni żej 5%.
Wie lo krot nie w hu tach, w któ rych usi ło wa li -
śmy za szcze pić po pra wę efek tyw no ści czy
od po wied nie za rzą dza nie, spo tka łem się ze
wzru sze niem ra mion, bo ich wpływ na kosz -
ty był by śla do wy. Na to miast in te re so wa ło ich
by ta ener gia w ogó le by ła i mia ła wła ści we
pa ra me try, po zwa la ją ce na pra cę urzą dzeń. 

USA, po kry zy sach na prze ło mie wie ków,
bły ska wicz nie zmie ni ły swo je re gu la cje, dba -
jąc o bez pie czeń stwo i nie za wod ność do staw.
Po stro nie po py tu za czę to wy ma gać dys po -
no wa nia 15% re zer wą mo cy po nad za po trze -
bo wa nie. Po wsta ły ryn ki mo cy i ener gii
w róż nej for mie: bar dzo zor ga ni zo wa nej lub
luź nej. Od tam tej po ry, a mi nę ło już kil ka na -
ście lat, nie by ło w USA kry zy su spo wo do -
wa ne go bra kiem mo cy i ener gii czy roz le -
głych awa rii. Ry nek kształ tu je od dziel nie ce -
ny mo cy i ce ny, ale łącz na ce na dla kon su -
men tów sta bi li zu je się, a w dłuż szym okre sie
spa da. 

W tym sa mym okre sie, Unia Eu ro pej ska
uzna ła, że pro ble my z cią gło ścią do staw ener -
gii jej nie do ty czą, ale póź niej, w 2006 r.,
wpro wa dzo no dy rek ty wę o bez pie czeń stwie
do staw. Prze szła nie zau wa żo na, choć Ir lan -
dia, Hisz pa nia, Por tu ga lia z niej sko rzy sta ły,
wpla ta jąc swój sys tem po kry wa nia kosz tów
osie ro co nych w – stwo rzo ne tą dy rek ty wą
– płat no ści mo co we.

Pa trząc na uzy ska ne w Sta nach efek ty
i znacz ne uspo ko je nie wa hań cen, a na wet
wi docz ny ich trend spad ko wy, to war to z te go
sko rzy stać. Zwłasz cza, że sy tu acja więk szo -
ści kra jów UE jest co raz trud niej sza, bo cho -

dzi co raz wię cej nie ste ro wal nych źró deł ener -
gii, któ re za bie ra ją środ ki, a nie za pew nia ją
mo cy. I jest pro blem z utrzy ma niem od po -
wied niej ilo ści mo cy dys po zy cyj nej, by za -
pew nić nie za wod ność do staw. Stąd po -
wszech ne dzia ła nia w kra jach UE, głów nie
nad ryn ka mi mo cy.

Ko mi sja Eu ro pej ska chce nie za wod ność
do staw za pew nić przez re zer wy mo cy, ale
wy so kie płat no ści za re zer wy mo cy, to tak
na praw dę ni czym się nie róż nią od płat no ści
mo co wych, któ re wpro wa dzo no w Hisz pa nii.
Jed no cze śnie Hisz pa nom nie po zwa la się
na płat no ści mo co we i wy mu sza się przej ście
na au kcje, czy li stwo rze nie ryn ku mo cy, to
chy ba ma my do czy nie nia ze schi zo fre nią.
Wpa da my w pu łap kę, bo tak na praw dę nie
ma roz wią za nia, któ re po tra fi ło by za adre so -
wać pro ble my cią gło ści do staw w roz wią za -
nia ryn ko we obec ne go ryn ku ener gii i jed no -
cze śnie nie zła mać je go za sad.

W Wlk. Bry ta nii wpro wa dzo no scen tra li -
zo wa ny ry nek mo cy, za pew nia ją cy nie za -
wod ność do staw w prze dzia le śred nio ter mi -
no wym. W USA ryn ki scen tra li zo wa ne mo cy
współ pra cu ją ze zde cen tra li zo wa ny mi i sys -
te ma mi zmo no po li zo wa ny mi, a wy mia na
mię dzy na ro do wa ro śnie. Je że li każ dy od bior -
ca ma za gwa ran to wa ne bez pie czeń stwo do -
staw, to sze rzej się ga się po bar dziej ry zy -
kow ne do sta wy z in nych ryn ków. Nie bu du je
się fa low ni ków lecz po zwa la na opty ma li za -
cję kosz tów zmien nych pro duk cji w ta kim
wy mia rze, w ja kim po zwa la ją na to wa run ki
sie cio we.

Dla te go pro po nu ję, by za miast wal czyć
z wpro wa dza niem ryn ków mo cy, wpro wa -
dzić unij ny ry nek mo cy.

– K. Żmi jew ski – Je śli to ma być wspól ny
ry nek ener gii, a w każ dym pań stwie bę dą in -
ne roz wią za nia, to bę dzie my mie li ko lej ny
ab surd.

– S. Po rę ba – Gdy by ry nek mo cy za pew -
niał nie za wod ność do staw, to niech so bie
funk cjo nu ją róż ne go ty pu sys te my ener gii
zie lo nej, czer wo nej czy żół tej. Ow szem bę -
dzie kom plet ny misz -masz, ale przy naj mniej
we wszyst kich kra jach cią głość do staw bę -
dzie za pew nio ną na po dob nych za sa dach. Po -
zwo li ło by to za rów no na odej ście w wie lu
miej scach od tych wszyst kich fa low ni ków
na gra ni cach, a ich po sta wie nie i utrzy ma nie
kosz tu je.

– K. Żmi jew ski – Je że li ktoś chce jeź dzić
za dar mo płat ną au to stra dą, to jest to zro zu -
mia le. Niem cy jeż dżą po Pol sce „ener ge -
tycz nie”, a Po la cy po Niem czech – sa mo cho -
da mi.

– P. Smo leń – Pan Sta ni sław po ru szył mit
ener go chłon no ści i wraż li wo ści prze my słu
na ce ny ener gii. Rze czy wi ście są sek to ry:
wiel ka che mia, me ta lur gia, ce ment, w któ -
rych ce ny ener gii ma ją 40% udział w kosz -
tach wy ro bu. Wal cząc więc o swo je pre zen tu -
ją się ja ko re pre zen ta tyw ni dla ca łe go prze -
my słu, co nie jest praw dą, bo 80–90% za kła -
dów jest ma ło wraż li wych na ce ny ener gii.
Usta wia to jed nak ca łą dys ku sję o in du stria li -
za cji ame ry kań skiej, eu ro pej skiej, nie miec -
kiej czy pol skiej w okre ślo nym kon tek ście.
Na to miast w przy szło ści war to po dy sku to -
wać na te mat ogrom nych – w po rów na niu
z Niem ca mi – kosz tów dys try bu cji. Nie wi -
dzę przy czyn tej róż ni cy. Mo że ina czej są li -
czo ne. 
• M. Du da – Ina czej, bo w Niem czech,

w wie lu przy pad kach, część funk cji dys try -
bu cji za ła twia ją od bior cy, zwłasz cza
w przed się bior stwach ko mu nal nych.

– P. Smo leń – Na to miast je śli cho dzi o ja -
kość ener gii to jak np. na Za mojsz czyź nie
roz ma wia łem po wiel kich, zi mo wych awa -
riach sie ci z wój ta mi, to oni nie dzię ku ją
za szko ły itp., ale pod kre śla ją waż ność ja ko -
ści i nie za wod no ści do staw ener gii dla np.
farm ho dow la nych. A o tym ma ło się mó wi.

– S. Po rę ba – Kil ka na ście lat te mu pró bo -
wa li śmy prze bić się z uwol nie niem cen ener -
gii, wal czy li śmy z mi tem, iż ma ją istot ny
wpływ na ca łą go spo dar kę. Po ka zy wa li śmy
też ob sza ry elek tro chłon ne, któ re wy ma ga ją
osło ny, co zo sta ło czę ścio wo wpro wa dzo ne
już w po ło wie lat dzie więć dzie sią tych Tak
na praw dę ce ny ener gii cią gle są kwe stią po li -
tycz ną, a nie go spo dar czą.
• M. Du da – Na fo rum unij nym ry nek

ener gii jest na kie ro wa ny na ob ni ża nie jej
cen, więc te wy sił ki są skie ro wa ne nie tam
gdzie trze ba.

– K. Żmi jew ski – Ale oni nie ma ją pro ble -
mów. Śred nie SA IDI dla UE wy no si 50 min.,
w rol ni czej He sji – 10–12 min., a po nie waż
li czy się prze rwy dłuż sze niż 3 min., więc
czę sto trud no za uwa żyć prze rwy w do sta wie.
A u mnie w re jo nie jest 500 min.
•M. Du da – I tym pe sy mi stycz nym ak cen -

tem koń czy my na szą dys ku sję.Dzię ku ję za
udział w dys ku sji.

Marian Bosowski
– Zastępca Dyrektora Generalnego Izby
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L a ta do świad czeń oraz wy ma ga nia
i ocze ki wa nia klien tów przy czy ni ły
się do stop nio we go roz sze rze nia
dzia łal no ści w dzie dzi nie re ge ne ra -

cji i pro duk cji si łow ni ków hy drau licz nych
oraz pneu ma tycz nych, w związ ku z czym
sie dzi bę fir my prze nie sio no do Czę sto cho -
wy. W efek cie We mo -Gro up, za kła da ne
przy udzia le nie wiel kie go ka pi ta łu oraz bez
ba zy lo ka lo wej, zaj mu je obec nie po nad 6
tys. m kw. po wierzch ni użyt ko wej i ob słu -
gu je ty sią ce osób rocz nie.

We mo -Gro up kon cen tru je swo ją dzia łal -
ność na sprze da ży, re ge ne ra cji oraz pro -
duk cji ele men tów hy drau li ki si ło wej. Kon -
se kwent na po li ty ka roz wo ju pro wa dzo -
na przez We mo -Gro up do pro wa dzi ła
do osią gnię cia wy so kie go po zio mu sprze -
da ży, a za ra zem do zdo by cia sil nej po zy cji
na ryn ku. Na wią za ne kon tak ty z ce nio ny mi
i zna ny mi fir ma mi, bę dą cy mi li de ra mi
bran ży hy drau licz nej, ta ki mi jak Par ker,
Hy dac, Vic kers, Re xroth, a tak że in ten syw -
na i wy trwa ła pra ca oraz po stęp tech nicz ny

przy czy ni ły się do pro fe sjo nal nej, szyb kiej
i fa cho wej ob słu gi klien tów, gwa ran tu jąc
usłu gi naj wyż szej ja ko ści.

Wa chlarz ofe ro wa nych pro duk tów:
• hy drau li ka si ło wa:

– pom py, sil ni ki,
– si łow ni ki,
– za wo ry,
– aku mu la to ry,
– koń ców ki i złącz ki hy drau licz ne,
– fil try,
– prze wo dy hy drau licz ne i prze my sło we,
– ma no me try i prze twor ni ki ci śnie nia,
– ru ry i uchwy ty ru ro we itp.;

• hy drau li ka mo bil na:
– stan dar do we i nie stan dar do we pom py

hy drau licz ne,
– pom py i sil ni ki ło pat ko we,
– prze pły wo mie rze,
– stan dar do we i nie stan dar do we sil ni ki

hy drau licz ne,

– pom py tło ko we,
– za wo ry ste ru ją ce,
– prze kład nie re duk cyj ne sil ni ków itp.
Usłu gi z dzie dzi ny re ge ne ra cji si łow ni -

ków:
– do ra bia nie tło ków,
– re ge ne ra cja i do ra bia nie dła wic,
– re ge ne ra cja tło czysk,
– do ra bia nie cy lin drów itp.
We mo -Gro up do star cza tak że ele men -

ty złącz ne:
– śru by, pod kład ki, na kręt ki i wie le in -

nych drob nych ele men tów we dług
okre ślo ne go pro jek tu,

– rzad ko spo ty ka ne i trud no do stęp ne
wy twa rza ne we dług norm DIN, ISO,
SAE itp.,

– wy ko ny wa nych ob rób ką me cha nicz ną,
ciepl ną oraz pla stycz ną,

– wy ko ny wa nych zgod nie z po trze ba mi
ryn ku i spe cy fi ka cji.

Ofe ru je rów nież usłu gi po le ga ją ce
na kom plek so wym re mon cie urzą dzeń
opar tych na hy drau li ce. Za opa tru je w sys -

te my hy drau li ki si ło wej róż ne ga łę zie prze -
my słu: ener ge ty kę, gór nic two, prze mysł
hut ni czy, sa mo cho do wy i ma szy no wy.

Fir ma We mo -Gro up sta wia na ja kość,
dla te go współ pra cu je z naj lep szy mi kra jo -
wy mi i za gra nicz ny mi do staw ca mi ma te -
ria łów. W po szcze gól nych dzia łach fir my
za trud nie ni są naj wyż szej kla sy spe cja li ści
– in ży nie ro wie (obec nie 75 osób), któ rzy
w po łą cze niu z no wo cze snym par kiem ma -
szy no wym, no wa tor ski mi tech ni ka mi za -
rzą dza nia pro duk tem i fir mą, wy twa rza ją
dla sze ro kie go gro na klien tów wy ro by, któ -
re dzię ki swo im tech nicz nym i ja ko ścio -
wym wa lo rom są wy so ko przez nich oce -
nia ne. Naj now sza tech no lo gia po zwa la
przed się bior stwu na opty mal ne i za ra zem
spraw ne i szyb kie dzia ła nia lo gi stycz ne:
lo ka li zo wa nie i przy go to wy wa nie do wy -
sył ki si łow ni ków, pomp, rur itp. pro duk -
tów.

Struk tu ral nie fir ma po dzie lo na jest
na dzia ły:

– pro jek to wy (re ali za cja pro jek tów),
– za mó wień (re ali za cja za mó wień kra jo -

wych i za gra nicz nych),
– mon ta żu i roz ru chu (mon taż i re ge ne -

ra cja si łow ni ków, tło cze nie, szli fo wa -
nie, fre zo wa nie),

– dział ob słu gi klien ta kra jo we go i za -
gra nicz ne go.

Dzię ki ta kiej struk tu rze fir ma jest w sta -
nie w ca ło ści sa mo dziel nie zre ali zo wać
po wie rzo ne jej in we sty cje. Kom plek so we
po dej ście do wdro żeń pro jek to wa nych

sys te mów znacz nie skra ca czas ich re ali -
za cji i gwa ran tu je klien to wi wy so ką ja -
kość usług, przy unik nię ciu pro ble mów
zwią za nych z lo gi sty ką oraz prze pły wem
in for ma cji mię dzy pod wy ko naw ca mi.
Nie wąt pli wie suk ce sem jest to, iż fir ma
ro śnie z ro ku na rok. Po sze rza ofer tę, zdo -
by wa no wych klien tów. Obec nie jej ob ro -
ty rocz ne się ga ją 35 mln zł, w związ ku
z czym za trud nia ko lej nych wy so ko wy -
kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków – spe cja -
li stów w dzie dzi nie hy drau li ki i pneu ma -
ty ki si ło wej. We mo -Gro up jest roz po zna -
wal na i do brze po strze ga na w śro do wi sku
prze my sło wym.

Pla ny to dal szy roz wój fir my i po zy cji
na ryn ku po przez wdra ża nie no wych tech -
no lo gii i kom plek so wą ob słu gę klien tów.
W tym ce lu nie ustan nie do sko na li spo sób
dzia ła nia, ulep sza pro ce du ry i au to ma ty zu -
je pro ce sy pro duk cyj ne.

Hydraulika siłowa
bez tajemnic

PPHU We mo–Gro up zo sta ło za ło żo ne 11 lat te mu przez Ma riu sza Ma li głów kę, dy rek to -
ra fir my. Pierw sza sie dzi ba biu ra mie ści ła się w miej sco wo ści Gi dle ko ło Czę sto cho wy.
Przed mio tem dzia łal no ści fir my od po cząt ku ist nie nia by ła sprze daż wy so kiej ja ko ści
kom po nen tów hy drau li ki si ło wej i na rzę dzi hy drau licz nych.



We Fran cji, po sia da przede wszyst kim elek trow nie ją dro we
i wod ne, dzię ki któ rym 95,5% wy twa rza nej ener gii nie emi tu je
CO2. Funk cjo nu je w wie lu kra jach Eu ro py, Azji i obu Ame ryk.
W Pol sce Gru pa EDF wzię ła udział w pierw szej pry wa ty za cji
w pol skiej ener ge ty ce w 1998 r. – za ku pie elek tro cie płow ni w Kra -
ko wie (na stą pi ło prze ję cie więk szo ści udzia łów). 

Obec ność w Pol sce
Od prze ję cia EC Kra ków EDF stał się głów nym ak cjo na riu -

szem wie lu pol skich firm ener ge tycz nych pro du ku ją cych ener gię
i cie pło: elek trow ni w Ryb ni ku i elek tro cie płow ni w Gdań sku,
Gdy ni, Zie lo nej Gó rze, To ru niu i we Wro cła wiu. 

W skład Gru py wcho dzi też spół ka usłu go wa EDF Pa li wa, zaj -
mu ją ca się za ku pem pa liw pro duk cyj nych – wę gla i bio ma sy. Po -
nad to EDF w Pol sce pro wa dzi ob rót ener gią elek trycz ną wy two -
rzo ną w za kła dach na le żą cych do Gru py EDF, za go spo da ro wu je
ubocz ne pro duk ty spa la nia i świad czy wspól ne usłu gi wspar cia dla
spół ek EDF. Obec nie Gru pa EDF jest naj więk szym w kra ju in we -
sto rem za gra nicz nym w sek to rze pro duk cji ener gii elek trycz nej
i cie pła. Ma 10% udział w ryn ku ener gii elek trycz nej i 15% udział
w ryn ku cie pła sie cio we go w Pol sce.

Na le żą ce do Gru py EDF spół ki wy twór cze pro du ku ją ener gię
głów nie na ba zie wę gla; EDF jest jed nym z naj więk szych od bior -
ców wę gla ka mien ne go w kra ju. Gru pa EDF w Pol sce jest tak że
jed nym z li de rów w spa la niu bio ma sy, dzię ki któ rej pro du ku je
ener gię zie lo ną. W 2012 ro ku wy two rzy ła z niej 1,63 TWh ener gii,
spa la jąc po nad 1200 tys. ton te go su row ca, co po zwo li ło jej na zre -
du ko wa nie emi sji CO2 o 1,65 mln ton. Ochro na śro do wi ska na tu -
ral ne go, jak naj niż szy po ziom emi sji CO2 w Eu ro pie i dba łość
o klien tów sta no wią oś jej stra te gii.

Zgod nie z przy ję tym kie run kiem roz wo ju Gru py EDF w Pol sce,
wszyst kie dzia ła nia pod po rząd ko wa ne są dą że niom do bu do wy
zin te gro wa ne go, zo rien to wa ne go na klien ta przed się bior stwa
ener ge tycz ne go, zaj mu ją ce go się sprze da żą oraz dys try bu cją cie -
pła i ener gii elek trycz nej. 

Pierw szym, prio ry te to wym eta pem tych dzia łań by ło utwo rze nie
Cen trum Usług Wspól nych (CUW) w Kra ko wie, któ re od po wie -

dzial ne jest za wszyst kie funk cje wspie ra ją ce pod sta wo wy biz nes
spół ek Gru py EDF w Pol sce. CUW świad czy na rzecz spół ek usłu -
gi z za kre su za ku pów i lo gi sty ki, in ży nie rii (w tym re mon ty i utrzy -
ma nie urzą dzeń oraz pro jek ty roz wo jo we), ba dań i roz wo ju, fi nan -
sów, IT, HR, au dy tu oraz ad mi ni stra cji. 

EDF Pol ska Od dział I w Kra ko wie (no wa na zwa kra kow skiej
elek tro cie płow ni, któ ra w ra mach re or ga ni za cji Gru py, do łą czy ła
do spół ki EDF Pol ska), zaj mu je się pro duk cją cie pła i ener gii elek -
trycz nej do star cza nych do więk szo ści kra kow skich miesz kań, firm
i in sty tu cji. Cią gła mo der ni za cja pro ce su pro duk cji przy czy nia się
do mi ni ma li za cji wpły wu na oto cze nie. Wy ni ka to z wo li dba ło ści
o ochro nę śro do wi ska na tu ral ne go oraz tro ski o nie po wta rzal ne
wa lo ry ar chi tek to nicz ne i przy rod ni cze Kra ko wa tak, aby mo gły
się ni mi cie szyć tak że przy szłe po ko le nia.

Sło wo o hi sto rii
kra kow skiej elek tro cie płow ni

Bu do wa EC Kra ków -Łęg (dru gi człon na zwy po cho dzi od miej -
sca, na któ rym po wsta ło przed się bior stwo) ru szy ła w 1968 r., a za -
koń czo na zo sta ła w 1986 r. W 1970 r. uru cho mio no pierw szy ko cioł
wod ny (nr. 1), a w 1977 r. mia ło miej sce uru cho mie nie pierw sze go
blo ku ener ge tycz ne go. 1 stycz nia 1989 r. utwo rzo no przed się bior -
stwo pań stwo we Elek tro cie płow nia Kra ków, a 13 lu te go 1992 r.,
w ra mach pro ce su ko mer cja li za cji, po wsta ła jed no oso bo wa spół ka
Skar bu Pań stwa – Elek tro cie płow nia Kra ków S.A.

Kra kow ska elek tro cie płow nia nie jest elek trow nią sys te mo wą.
Za in sta lo wa na moc elek trycz na wy no si 460 MW, na to miast ciepl -
na – 1118 MW. Za kład po sia da czte ry blo ki i trzy ko tły wod ne opa -
la ne wę glem ka mien nym o ni skiej za war to ści siar ki i wy so kiej
war to ści opa ło wej oraz bio ma są (tyl ko je den z blo ków, śred nio
ok. 20–30%). Blo ki ener ge tycz ne są na bie żą co re mon to wa ne, mo -
der ni zo wa ne, co kil ka lat każ dy blok prze cho dzi re mont ka pi tal ny.
Wę giel dla ca łej Gru py (w tym dla elek tro cie płow ni) ku pu je wy -
dzie lo na spół ka EDF Pa li wa, ma ją ca głów ną sie dzi bę rów nież
w Kra ko wie tuż obok elek tro cie płow ni.

Obec ność w sto li cy Ma ło pol ski
Kra ków to, jak na pol skie re alia, nie ty po we mia sto – jest trzech

do staw ców cie pła i je den dys try bu tor, a np. w Trój mie ście – je den
do staw ca i dwóch dys try bu to rów. Kra kow ski od dział EDF Pol ska
jest naj więk szym do staw cą cie pła sie cio we go z 72% udzia łem
w ryn ku sie cio wym; po zo sta li to Elek trow nia Ska wi na (25%) i cie -
płow nia Ar ce lor Mit tal (d. Hu ta Sę dzi mi ra). Kra kow ska elek tro cie -

płow nia do star cza cie płą wo dę za rów no do ce lów
grzew czych jak i sa ni tar nych (pod grze wa nie wo dy).
Do staw cą bez po śred nim do klien ta jest Miej skie
Przed się bior stwo Ener ge ty ki Ciepl nej, bę dą ce spół -
ką miej ską. Ener gia elek trycz na i cie pło pro du ko wa -
ne są w jed nym pro ce sie tech no lo gicz nym zwa nym
sko ja rze niem lub ko ge ne ra cją. Za kład mo że pro du -
ko wać la tem w tzw. pseu do kon den sa cji, za po mo cą
blo ków prze sta wia nych na pro duk cję ener gii elek -
trycz nej. 

EDF za trud nia w Kra ko wie łącz nie po nad 700
osób, z cze go oko ło 300 pra cu je w pro duk cji i ob słu -
dze elek tro cie płow ni, a ko lej ne kil ka set w Cen trum
Usług Wspól nych i EDF Pa li wa. W ca łym kra ju,
na ko niec 2013 ro ku, w Gru pie EDF w Pol sce za trud -
nio nych by ło ok. 3300 osób.
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Wiedza i kapitał
Fran cu ska Gru pa EDF (Élec tri cité de Fran ce) to naj więk -
sza w świe cie fir ma elek tro ener ge tycz na – ist nie je od
1946 r. i zaj mu je się wy twa rza niem (naj więk szy pro du -
cent w Eu ro pie), prze sy łem, dys try bu cją i sprze da żą ener -
gii elek trycz nej.



In we sty cje
Waż ny mi in we sty cja mi zre ali zo wa nym przed pa ro ma la ty by ła

mo der ni za cja elek tro fil trów. Obec nie naj po waż niej szym przed się -
wzię ciem in we sty cyj nym są in sta la cje od siar cza nia i oda zo to wa -
nia spa lin oraz no we ga zo we źró dła szczy to we (koszt ok. 600 mln
zł). Pla no wa ny czas ich uru cho mie nia to prze łom lat 2015–2016. 

Uni kal na umo wa
Spół ka EDF Pol ska pod pi sa ła waż ną umo wę z wła dza mi sa mo -

rzą do wy mi Kra ko wa, wzo ro wa ną na ta kich po ro zu mie niach
o współ pra cy za wie ra nych przez EDF w wie lu mia stach Eu ro py.
Umo wa za war ta w czerw cu 2013 r. z Urzę dem Mia sta Kra ków do -
ty czy zrów no wa żo ne go roz wo ju te go mia sta. Po czą tek w na szym
kra ju da ła sto li ca Ma ło pol ski, obec nie EDF pla nu je pod pi sać po -
dob ne po ro zu mie nia z sa mo rzą da mi in nych aglo me ra cji, w któ -
rych pro wa dzi dzia łal ność. W umo wie zo sta ły za pi sa ne moż li we
dzia ła nia do ty czą ce wspar cia Kra ko wa w pro wa dze niu ob li czeń
efek tyw no ści ener ge tycz nej, opra co wa nia tech no lo gii mi ni ma li zu -
ją cych zu ży cie ener gii przez bu dyn ki uży tecz no ści pu blicz nej, pro -
mo cji mia sta, szko leń sta ży stów, or ga ni zo wa nia prak tyk stu den -
tów kra kow skich uczel ni, itd. Jed ną z naj waż niej szych dla aglo me -
ra cji, w szcze gól no ści cen trum mia sta, jest jed nak kwe stia re duk -
cji ni skiej emi sji, któ rą ge ne ru ją nie tyl ko po jaz dy spa li no we, ale
przede wszyst kim opa la ne wę glem miesz ka nia w sta rej za bu do -
wie. By wa ją dni, że nad mia stem wi si smog, a za nie czysz cze nie
po wie trza prze kra cza kil ka -kil ka na ście ra zy do pusz czal ne nor my. 

Zgod nie z uchwa łą Sej mi ku Wo je wódz twa Ma ło pol skie go,
za pięć lat nie bę dzie wol no w Kra ko wie pa lić w pie cach do mo -
wych wę glem. W ich miej sce – tam gdzie się da – zo sta nie za pew -
nio ne ogrze wa nie sie cio we. Je śli z ja kiś wzglę dów nie bę dzie to
moż li we, zo sta ją jesz cze źró dła al ter na tyw ne: ogrze wa nie elek -
trycz ne bądź ga zo we. Aby umoż li wić re ali za cję tych pla nów,
z wła dza mi Kra ko wa współ pra cu ją w ra mach Po ro zu mie nia
o Ogra ni cze niu Ni skiej Emi sji (PO NE) wszyst kie fir my zaj mu ją ce
się do star cza niem cie pła (cie pło sie cio we, gaz, ener gia elek trycz -
na). Miesz kań cy po kry wa ją je dy nie część kosz tów mo der ni za cji,
resz tę do pła ca ją part ne rzy pro gra mu. Mia sto pra cu je na to miast
nad pro gra ma mi osło no wy mi dla naj uboż szych. Do no wo bu do wa -
nych do mów, a tak że osie dli, zgod nie z wa run ka mi za bu do wy, tam
gdzie jest ta ka moż li wość, do cie ra już cie pło sie cio we z MPEC. 

Ko lej ną kwe stią ocze ku ją cą roz wią za nia jest do pro wa dze nie
do miesz kań, w zna ko mi cie więk szym stop niu niż do tąd, cie płej
wo dy użyt ko wej. W prze ci wień stwie do więk szo ści pol skich
miast, gdzie ogrze wa nie sie cio we idzie w pa rze z cie płą wo dą,
w Kra ko wie, w więk szo ści bu dyn ków wie lo ro dzin nych ogrze wa -
nych sie cio wo, wo da jest pod grze wa na pie cy ka mi ga zo wy mi. Wy -
mia na ich ozna cza za an ga żo wa nie ko lej nych nie ma łych środ ków
in we sty cyj nych (wy mia na wę zła cie płow ni cze go i wy ko na nie ca -
łej in sta la cji we wnętrz nej cie płej wo dy). W tym przed się wzię ciu
tak że uczest ni czy Gru pa EDF w Pol sce.
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Uro czy stość Ju bi le uszo wa firm Che mar Ru ro cią gi Sp. z o.o.
i Che mar Ar ma tu ra Sp. z o.o. od by ła się w dniu 17 paź dzier ni -
ka 2014 ro ku, w Cen trum Kon gre so wym Tar gi Kiel ce S.A.

Wszyst kich przy by łych go ści przy wi tał Za rząd Spół ek na cze le
z Pre ze sem Za rzą du Mi ro sła wem Ma li now skim, któ ry z wła ści -
wą dla Nie go bez po śred nio ścią i hu mo rem po dzię ko wał za przy ję -
cie za pro sze nia oraz przed sta wił hi sto rię Spół ek. 

Dzię ki kon se kwent nie re ali zo wa nej po li ty ce Za rzą du, dzi siej si
Ju bi la ci sta li się suk ce so ra mi tra dy cji i hi sto rii mar ki Che mar.
Spół ki ist nie ją i do star cza ją swo je wy ro by do re mon to wa nych, re -
wi ta li zo wa nych i no wo bu do wa nych obiek tów ener ge tycz nych, pe -
tro che micz nych i che micz nych w kra ju i świe cie. Wspa nia ła Za ło -
ga, wy po sa że nie tech nicz ne, po sia da ne licz ne mię dzy na ro do we
upraw nie nia i cer ty fi ka ty zgod nie z Zin te gro wa nym Sys te mem Za -
rzą dza nia Ja ko ścią, Śro do wi skiem i BHP za pew nia ją wy so ką ja -
kość pro du ko wa nych wy ro bów. 

Wie lu go ści w swo ich wy stą pie niach zło ży ło ser decz ne gra tu la -
cje i ży cze nia dal szych suk ce sów.

Uro czy stość Ju bi le uszo wa prze bie gła w mi łej at mos fe rze,
uświet nio nej kon cer tem zna ne go pia ni sty i sa ty ry ka Wal de ma ra
Ma lic kie go i wy stę pa mi Szko ły Tań ca Kie lec kie go Te atru Tań ca
z Kielc, a Pa ni Mag da le na uro czo speł ni ła funk cję kon fe ran sje ra.

Do na stęp ne go Ju bi le uszu.
Hen ryk Sa bat

Jubileusze
50 lat produkcji

rurociągów
60 lat produkcji

armatury



Otwie ra jąc kon fe ren cję, Sła wo mir Kry stek, Dy rek tor Ge ne ral ny
Izby, stwier dził, że jest jed ną z cy klicz nie or ga ni zo wa nych przez 
IGE iOŚ, sta no wiąc miej sce wy mia ny po glą dów. Obec na jest szcze -
gól nie istot na, gdyż od by wa się w cza sie re ali za cji du żych in we sty cji
ener ge tycz nych przez fir my ma ją ce spo re do świad cze nie na tym po lu.
To też pa trzy z opty mi zmem na przy szłość ro dzi mej ener ge ty ki.
Krzysz tof Bu rek, Wi ce pre zes Za rzą du RAFAKO S.A. po wie dział, że
in we stor jest dum ny z re ali za cji naj więk szej in we sty cji na Gór nym
Ślą sku, któ rej bu do wa ru szy ła ofi cjal nie 18 wrze śnia br. – wbi to
pierw szą ło pa tę. Przed sied mio ma la ty by ło to ma rze nie; stra te gią
TAU RO NU jest roz wi jać się bu du jąc – do dał. Mo de ra to rem kon fe ren -
cji był Ma rian Bo sow ski, Za stęp ca Dy rek to ra Ge ne ral ne go Izby.

Pierw sza pre zen ta cja, do ty czą ca pro jek tu bu do wy no we go blo ku
i ocze ki wań in we sto ra zwią za nych z tym przed się wzię ciem, by ła 
au tor stwa Al ber ta Kęp ki, Pre ze sa Za rzą du TAU RON Wy twa rza nie.
In we sty cja obej mu je bu do wę blo ku ener ge tycz ne go w opar ciu o ko -
cioł py ło wy, opa la ny wę glem ka mien nym z ni sko emi syj ną ko mo rą
spa la nia, prze pły wo wy, na nad kry tycz ne pa ra me try pa ry (bę dzie
przy sto so wa ny do re duk cji w przy szło ści CO2 CCS Re ady) oraz kon -
den sa cyj ną tur bi nę pa ro wą z ge ne ra to rem wy twa rza ją cym ener gię
elek trycz ną. Blok zo sta nie pod łą czo ny do no wej roz dziel ni 400 kV
wy pro wa dza ją cej ener gię elek trycz ną do Kra jo we go Sys te mu Elek -
tro ener ge tycz ne go. Pre le gent przed sta wił pod sta wo we pa ra me try
blo ku (patrz ram ka). Bę dzie speł niał ostre wy mo gi re duk cji emi sji
ga zów w po rów na niu ze sta rym blo kiem o mo cy 120 MW np. 91%
mniej py łów, 95% – SO2, 28% – CO2. Roz po czę cie eks plo ata cji 
ko mer cyj nej na stą pi w II kw. 2019 r. (czas re ali za cji in we sty cji –
59 mie się cy). Na kła dy cał ko wi te bez kosz tów fi nan so wych to
6,158 mld zł, a war tość kon trak tu z kon sor cjum Ra fa ko -Mo sto stal
wy no si 4,4 mld zł (umo wę pod pi sa no 17 kwiet nia 2014 r.). Za trud -
nie nie w róż nych fa zach bu do wy bę dzie zmien ne, się ga ją ce na -
wet 2400 osób. In ne da ne: zu ży cie wę gla – 2,4 mln ton rocz nie (bę -
dzie po cho dził z oko licz nych ko palń, ma rze niem pre ze sa Kęp ki jest
„no wa tor ski pod ziem ny trans port wę gla”) oraz ok. 6,4 TWh – rocz -
na pro duk cja ener gii elek trycz nej.

Na stęp nym pre le gen tem był Adam Smo lik, Pre zes Za rzą du Za -
kła dów Po mia ro wo -Ba daw czych „ENER GO PO MIAR” Sp. z o.o.,

któ ry przed sta wił ro lę i za da nia fir my, ja ko In ży nie ra Kon trak tu
(IK). Przed się bior stwo świad czy m.in. usłu gi do rad cze do ty czą ce
pro ce sów, ukła dów i urzą dzeń ener ge tycz nych oraz za rzą dza nia pro -
ce sa mi in we sty cyj ny mi (1/8 ob ro tów). In ży nier Kon trak tu w czę ści
du żych pro jek tów jest (bądź był) powoływany (np. Enea – Ko zie ni -
ce, TAU RON – Sta lo wa Wo la), w in nych nie (np. PAK – Pąt nów,
Pro jekt Or len – Wło cła wek). Je go ro lą jest wy ko na nie ca ło ści lub
czę ści ob słu gi eko no micz no -tech nicz no -nad zor czej przed się wzię cia
in we sty cyj ne go, in ny mi sło wy w imie niu i na rzecz in we sto ra
nadzoruje ca ło ść pro ce su w opar ciu o swo ją wie dzę, umie jęt ność
i do świad cze nie (spół ka do ra dza ła w ok. 100 pro jek tach). In we stor,
mó wił Pre zes Smo lik, okre śla swo je po trze by w Spe cy fi ka cji Istot -
nych Wa run ków Za mó wie nia (SIWZ) i na ich speł nie nie uma wia się
w kontr ak cie na IK z wy bra nym w po stę po wa niu prze tar go wym wy -
ko naw cą.

Na stęp nie przed sta wił ro lę „prze my śla ne go” SIWZ, ja ko dro gę
do suk ce su re ali za cji in we sty cji. I tak np. wi nien być okre ślo ny za kres
rze czo wy pra cy, ade kwat ny do za da nia i spre cy zo wa na struk tu ra or ga -
ni za cyj na IK i in we sto ra, po wi nien mieć miej sce „dia log tech nicz ny”.
Peł nie nie funk cji IK w re ali za cji Blo ku 910 MW obej mu je m.in. do -
radz two w za kre sie ad mi ni stro wa nia kon trak ta mi re ali za cyj ny mi i po -
wo ła nia kie row ni ków bu do wy oraz in spek to rów nad zo ru in we stor -
skie go i tech nicz ne go, udział w szko le niu ob słu gi, współ udział w eks -
plo ata cji obiek tu, kon tro lę, we ry fi ka cję, ar chi wi za cję do ku men ta cji
tech nicz nej, ra por to wa nie prze bie gu prac, re pre zen to wa nie za ma wia -
ją ce go wo bec np. urzę dów udzie la ją cych sto sow nych po zwo leń, zgód
i uzgod nień, cer ty fi ka tów śro do wi sko wych i tech nicz nych.

Krzysz tof Bu rek, Wi ce pre zes Za rzą du, Dy rek tor ds. Han dlo wych
RA FA KO S.A. po ka zał do świad cze nia fir my w bu do wie ko tłów i in -
sta la cji ochro ny śro do wi ska w Pol sce w for mu le EPC. Przed się bior -
stwo po wsta ło w 1949 r., za trud nia obec nie 2500 osób, dzia ła jąc w ra -
mach Gru py Ka pi ta ło wej. Je go kom pe ten cje re ali za cyj ne obej mu ją
za da nia tech nicz ne, or ga ni za cyj ne i lo gi stycz ne. Ge ne ral ny Wy ko -
naw ca In we sty cji, a ta kim jest RA FA KO, jest od po wie dzial ny za ca -
ło ścio we, kom plet ne i ter mi no we zre ali zo wa nie przed mio tu kon trak -
tu, nie za leż nie od te go czy wykonuje go sam, czy przy współ pra cy
z pod wy ko naw ca mi i pod do staw ca mi. Za kres od po wie dzial no ści do -
ty czy rów nież do trzy ma nia naj waż niej szych pa ra me trów tech nicz -
nych i ru cho wych w od nie sie niu do ca łej in sta la cji wli cza jąc w to
okres gwa ran cyj ny.
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Wielka inwestycja TAURONU
Cen trum Szko le nia Kadr TAU RON Wy twa rza nie S.A. w Ja worz -
nie go ści ło 8 paź dzier ni ka br. uczest ni ków kon fe ren cji zor ga ni -
zo wa nej przez IGE iOŚ, po świę co nej „Bu do wie no we go blo ku
ener ge tycz ne go o mo cy 910 MW w TAU RON Wy twa rza nie S.A.
– Elek trow nia Ja worz no III”. To naj więk sza in we sty cja Gru py
TAU RON, któ rej ce lem jest od bu do wa mo cy wy twór czej kon cer -
nu i za stą pie nie wy eks plo ato wa nych blo ków wy so ko spraw ną
jed nost ką.

Od lewej:Sławomir Krystek, Krzysztof Burek i Albert Kępka



Krzysz tof Bu rek przed sta wił dłu gą li stę kon trak tów EPC, od 
2008 r., w po łu dnio wej Pol sce. Ostat nio pod pi sa ne zna czą ce kon trak -
ty, prócz Ja worz na, to dwa blo ki nad kry tycz ne (2 x 900 MW) w Elek -
trow ni Opo le, ko cioł opa la ny wę glem i tur bi na pa ro wa 25 MW
w Elek tro cie płow ni ZAK Kę dzie rzyn. Wśród naj więk szych kon tra -
hen tów by li ta cy jak PGE GiEK, EDF Pol ska, PKN Or len, ENEA Wy -
twa rza nie, GDF SU EZ Ener gia Pol ska, PGNiG Ter mi ka czy Al stom
Po wer Sys tems GmbH, Niem cy. Re fe ren cje obej mu ją Eu ro pę i Azję,
obie Ame ry ki, Afry kę i Au stra lię.

„Przed miot kon trak tu oraz głów ni part ne rzy – za kre sy, har mo -
no gra my, za sa dy współ pra cy. Przed sta wie nie Spół ki i Dy rek cji
Bu do wy” to ty tuł wy stą pie nia Edwar da Ka sprza ka, Wi ce pre ze sa
Za rzą du RA FA KO S.A. – E003B7 Sp. z o.o. („SPV -Ra fa ko”). Ten ta -
jem ni czy ze staw cyfr i li ter to na zwa wła sna spół ki ce lo wej po wo ła nej
do re ali za cji kon trak tu. Jej za da nia to za rzą dza nie pro jek tem i bu do wą
oraz wy ko rzy sta nie lo kal ne go po ten cja łu wy ko naw cze go do re ali za cji
in we sty cji. Pra ce już za kon trak to wa ne obej mu ją 45% ca ło ści. Do -
staw cą ko tła oraz kom plet nej in sta la cji od py la nia i od siar cza nia spa lin
bę dzie RA FA KO.

Pre le gent omó wił pa ra me try tech nicz ne kotła (przed sta wił szcze gó -
ło wy opis obej mu ją cy wszyst kie nie zbęd ne ukła dy głów ne, po moc ni -
cze, urzą dze nia i ele men ty) oraz ma szy now ni, urzą dzeń elek trycz -
nych, te le tech nicz nych i AK PiA. A tak że da ne tur bo ze spo łu wraz
z ukła da mi po moc ni czy mi, któ rych do staw cą bę dzie SIE MENS AG. 

Ge ne ral nym pro jek tan tem blo ku jest fir ma ENVI CON. 
Bu do wa obej mu ją cą pra ce ziem ne, fun da men to we, wzno sze nie

kon struk cji bu dow li zo sta nie wy ko na na przez ENER GO-
POL -SZCZE CIN S.A. Fir ma Te bo din Po land Sp. z o.o. bę dzie peł -
ni ła ro lę nie za leż ne go do rad cy tech nicz ne go, a PWC zaj mie się
prze glą dem i spraw dza niem po praw no ści pro jek cji fi nan so wej. 
Au dy to rem bę dzie tak że E&Y. Zda niem Ka sprza ka szcze gól ne zna -
cze nie w za kre sie prac po prze dza ją cych wej ście na bu do wę bę dzie
mia ło ter mi no we przy go to wa nie do ku men ta cji pro jek to wej (wie le
już zro bio no).

Ko lej ny re fe rat przed sta wił Sta ni sław To kar ski, Wi ce pre zes Za -
rzą du ds. Stra te gii i Roz wo ju TAU RON Pol ska Ener gia S.A. pt.
„TAU RON Pol ska Ener gia – li der pol skiej ener ge ty ki na wę glu
ka mien nym – stan ak tu al ny, pla ny roz wo jo we, or ga ni za cja służb
in we stor skich”. Kon cern to „zin te gro wa ny łań cuch war to ści” – dys -
po nu je 27% złóż czyn nych wę gli ener ge tycz nych, zaj mu je dru gie
miej sce, ja ko wy twór ca ener gii elek trycz nej i pierw sze, ja ko jej naj -
więk szy dys try bu tor i sprze daw ca. Pre le gent omó wił ce le stra te gicz ne
Gru py TAU RON, wśród nich od bu do wę i wzrost za in sta lo wa nej mo -
cy do po zio mu ok. 6,1 GW w 2023 r. (wo bec w 2014 r. – 5,4 GW,
w 2017 r. – 5,3 GW), uru cho mie nie mo cy ok. 2200 MW (1030 MW
w tech no lo gii opar tej o wę giel ka mien ny (910 MW w El. Ja worz no III,
mo ce w ko ge ne ra cji 55 MW w ZW No wa, 65 MW ZW Ty chy),
ok. 675 MW w tech no lo gii ga zo wej (220 MW w EC Sta lo wa Wo -
la, 450 MW w El. Ła gi sza) i ok. 500 MW w ener ge ty ce wia tro wej.

Klu czo we in we sty cje, prócz ww., to m. in.: w dzie dzi nie wy do by cia
za kup do dat ko we go kom ple tu obu do wy zme cha ni zo wa nej i wy po sa że -
nia do ścian w po kła dzie 207 – ZG Ja ni na (2015 r.); w dzie dzi nie wy -
twa rza nia pro jek ty do sto so wa nia blo ków 200 MW w El. Ja worz -
no III i Ła zi ska do wy mo gów dy rek ty wy IED, po przez bu do wę in sta la -
cji oda zo to wa nia (2016 r.); w dzie dzi nie cie pła za bu do wa ko tłów szczy -
to wych w ZW Ka to wi ce i mo der ni za cja ma gi stra li ze źró deł El cho i Ła -
gi sza (2015 r.); w dzie dzi nie OZE bu do wa far -
my wia tro wej Mar sze wo o mo cy 100 MW
– etap II 18 MW (2015 r.); w dzie dzi nie dys try -
bu cji bu do wa sie ci, mo der ni za cja i od two rze -
nie ist nie ją ce go ma jąt ku (zo sta ną prze zna czo -
ne naj więk sze środ ki w ca łej per spek ty wie
stra te gii); w dzie dzi nie ener ge ty ki ją dro wej za -
kup udzia łów w PGE EJ1 (ko niec 2016 r.).
W la tach 2025–2030 „wy pad ną” wszyst kie
blo ki 200 MW – po wie dział To kar ski.

Po tym wy stą pie niu kil ka uwag sfor mu ło wał Sła wo mir Kry stek: –
Uwa żam, że nie na le ży bu do wać jed no stek ga zo wych, bo to naj droż sze
pa li wo; opo wia dam się za ener ge ty ką ją dro wą i bu do wą farm wia tro -
wych na mo rzu (lu dziom nie prze szka dza ją), jak to czy nią np. Duń czy -
cy; bu do wa nie „na wę glu” jest ry zy kow ne.

Oli ver My schi, Star szy Spe cja li sta ds. Pro jek to wa nia Tur bin SIE -
MENS AG mó wił o tur bi nach se rii SST -600 pro duk cji Sie men sa
– wy so ko spraw nych tur bi nach pa ro wych do za sto so wań w wa run kach
pra cy na pa ra me try ul tra nad kry tycz ne (USC). Na da ją się do blo ków
od 300 do 1200 MW. Przed sta wił ich kon struk cję i cha rak te ry sty ki
wska zu jąc m.in., że po sia da ją je den sto pień wy so ko pręż ny, sy me -
trycz ną obu do wę ty pu ba rył ko we go, pod po ry sta łe po je dyn cze po mię -
dzy są sied ni mi stopniami, we wnętrz ne chło dze nie okręż ne, no wo cze -
sne uszczel nie nia, wy so ko wy daj ne rol ki LP o róż nych roz mia rach
stre fy wy lo tu. Kon tro la jej spraw no ści to otwar cie za wo rów po sze ściu
la tach, a obu do wy po 12. W la tach 2000–2013 17 tur bin SST -6000 zo -
sta ło za in sta lo wa nych w elek trow niach zlo ka li zo wa nych w Niem -
czech, Ho lan dii, Ja po nii, Chi nach, In diach i USA. 

Fal ko We ber, Dy rek tor Za rzą dza ją cy ENVI CON & PLANT EN -
GI NE ERING GmBH, wy gło sił re fe rat „Blok 910 MW Ja worz no
– wy ko rzy sta nie do świad czeń pro jek to wa nia du żych blo ków
na pa ra me try nad kry tycz ne w Niem czech, współ pra ca z biu ra mi
pro jek to wy mi w Pol sce”. Ta fir ma in ży nie ryj no -kon sul ta cyj na, wy -
bra na przez RA FA KO na głów ne go pro jek tan ta blo ku, pow sta ła
w 2000 r., za trud nia 200 osób, ma spo re do świad cze nie na ryn ku nie -
miec kim i eu ro pej skim. Za rzą dza pro jek ta mi elek trow ni nie tyl ko
na pa li wa kon wen cjo nal ne, ale tak że bio ma sę czy od pa dy ko mu nal ne
(też OZE); w przy pad ku elek trow ni na wę giel ka mien ny zre ali zo wa ła
pro jek ty o łącz nej mo cy 6100 MW, na wę giel bru nat ny – 3000 MW
(war tość 11 mld eu ro). Fir ma za mie rza współ pra co wać z pol ski mi pro -
jek tan ta mi ofe ru jąc np. opro gra mo wa nie IT, wspól ne za rzą dza nie pro -
jek ta mi i opis po stę pu prac (przy kład: co ty go dnio wa wy mia na da nych
do ty czą ca ta kich kwe stii jak ter mi no wa re ali za cja do staw).

Dwóch przed sta wi cie li ENER GO PO LU -SZCZE CIN, Mar cin Ko -
na rzew ski, Dy rek tor Spół ki, Czło nek Za rzą du i An drzej Ma sta lerz,
Dy rek tor Kon trak tu omó wi ło wstęp ną or ga ni za cję bu do wy i do bór
pod wy ko naw ców. Fir ma li czy 65 lat, zaj mu je się bu dow nic twem hy -

drotechnicznym, obiek tów ku ba tu ro wych,
in sta la cji wod no -ka na li za cyj nych, dróg i mo -
stów. War tość wy gra ne go prze tar gu wy no si
po nad 380 mln zł. Zo sta nie zbu do wa nych 13
obiek tów; m.in. ko tłow nia, bu dyn ki ma szy -
now ni, na staw ni i urzą dzeń elek trycz nych,
pom pow ni wo dy chło dzą cej, obu do wa elek -
tro fil tra, dwa fun da men ty agre ga tów Die sla,
sta cja roz ła dun ku i ma ga zy no wa nia wo dy
amo nia kal nej, sta no wi sko trans for ma to rów
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Blok 910 MW
Pa li wo pod sta wo we – wę giel ka mien ny
Moc brut to – 910 MWe
Spraw ność net to – 45,9%
Tem pe ra tu ra pa ry świe żej/wtór nej – 600°/610°
Ci śnie nie pa ry świe żej – 27,5 MPa
Wo da su ro wa – Zbior nik Dzieć ko wi ce
Wypro wa dze nie mo cy na na pię cie – 400 kV



blo ko wych, do cze po wych i re zer wo we go. Pierw sze ro bo ty ru szą
w mar cu 2015 r.

Eu ge niusz Bia łoń, Dy rek tor De par ta men tu Re ali za cji i In we sty cji
TAU RON Wy twa rza nie przed sta wił or ga ni za cję pla cu bu do wy blo ku,
ze szcze gól nym uwzględ nie niem za sad BHP. Omó wił struk tu rę za rzą -
dza nia pro jek tem, or ga ni za cję pla cu bu do wy. Jed nym z prio ry te tów
jest „0” wy pad ków i in cy den tów. 

Bę dą mia ły miej sce re gu lar ne in spek cje pla cu bu do wy z udzia łem
przed sta wi cie li za ma wia ją ce go, In ży nie ra Kon trak tu, wy ko naw ców
i ich pod wy ko naw ców oraz co ty go dnio we spo tka nia ko or dy na cyj ne
kie row nic twa bu do wy z kie row ni ka mi firm pod wy ko naw czych do -
ty czą ce spraw BHP. Spo rzą dza ne bę dą ra por ty BHP. Zo sta ną przy go -
to wa ne pro jek ty or ga ni za cji ro bót i Plan Bez pie czeń stwa, Hi gie ny
Pra cy i Ochro ny Śro do wi ska. Koń cząc Bia łoń wy ra ził prze ko na nie,
że – gdy spo tka my się pod czas ce re mo nii prze ka za nia te go blo ku
do eks plo ata cji, z czy stym su mie niem bę dzie my mo gli po wie dzieć:
uda ło nam się zre ali zo wać wszyst kie pra ce bez wy pad ków i bez in cy -
den tów.

Ja ko ostat ni wy stą pił Wal de mar Ostrow ski zastępca Dyrektora
Departamentu Inwestycji ds. Technicznych TAURON Wytwarzanie
S.A. mó wiąc o kry te riach i me to dach za pew nie nia ja ko ści w pro jek cie
bu do wy blo ku. Jest ich bez li ku, by wy mie nić re ali za cję bloku zgod -
nie ze spe cy fi ka cją, w ter mi nie, w ra mach za twier dzo ne go bu dże tu.
Za pew nie nie ja ko ści spo czy wa na za ma wia ją cym, wy ko naw cy i in sty -
tu cjach spe cja li stycz nych (jed nost ka no ty fi ko wa na do zo ru tech nicz -
ne go, ope ra tor sys te mu prze sy ło we go). Re fe rent omó wił m.in. spo so -
by za pew nie nia ja ko ści i ich pod sta wo we na rzę dzia (np. cią głe mo ni -
to ro wa nie re ali za cji), a tak że pod sta wo we do ku men ty (np. dzien nik
bu do wy). Pro wa dze nie pro jek tu bę dzie zgod ne z me to dy ką PRIN CE2.
Bę dzie funk cjo no wał wie lo bran żo wy ze spół nad zo ru in we stor skie go.

Za pew nie nie ja ko ści obej mu je rów nież od bio ry in we stor skie i pro to -
ko ły od bio ru ro bót. I wie le, wie le wię cej…

Koń cząc, po wiedz my, że w ku lu aro wych roz mo wach prze wi ja ła się
pro ble ma ty ka bu do wy elek trow ni ją dro wej i bra ku ro dzi me go pa ra -
dyg ma tu ener ge tycz no -kli ma tycz ne go. Za sta na wia no się jak uchro nić
Pol skę przed ne ga tyw ny mi kon se kwen cja mi po li ty ki kli ma tycz nej UE
po 2020 r., in ny mi sło wy, ja kie bę dą usta le nia pod czas szczy tu Unii,
któ ry za pla no wa no na 22 i 23 paź dzier ni ka br. Dziś znamy już jego
efekty

AU
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Adam Smolik

Kalendarz Imprez (plan) Izby Gospodarczej Energetyki
i Ochrony Środowiska w pierszym półroczu 2015 r.

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

L.p. Termin Nazwa imprezy Miejsce Organizator

1. 5 – 6 XVIII Międzynarodowe Targi Energetyki Kielce IGEiOŚ
marca i Elektrotechniki ENEX i Targi Kielce

2. 5 lub 6 XIII Konferencja „Odnawialne Źródła Energi – Targi Kielce IGEiOŚ
marca ENEX 2015” i Targi Kielce

3. marzec Szkolenie zawodowe „Podstawy wiedzy Gliwice IGEiOŚ
– czerwiec w energetyce” – I stopień” i Politechnika Śląska

4. kwiecień Konferencja „Energetyka na węglu brunatnym Zielona Góra IGEiOŚ
w Polsce”

5. maj Konferencja „Budowa nowego bloku energe- Kozienice IGEiOŚ i ENEA
tycznego o parametrach nadkrytycznych Wytwarzanie
w ENEA Wytwarzanie S.A. – Elektrownia
Kozienice – przegląd postępu prac w realizacji
inwestycji w stosunku do założeń”

6. 26 – 28 maja Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER Poznań MTP, IGEiOŚ

7. maj VI Mistrzostwa Polski w piłce nożnej branży Warszawa IGEiOŚ
energetycznej o puchar IGEiOŚ

8. czerwiec Walne Zgromadzenie Członków IGEiOŚ Warszawa IGEiOŚ
i spotkanie integracyjne

9. czerwiec Konferencja „Budowa nowego bloku IGEiOŚ., PGE GiEK S.A.,
energetycznego o mocy netto 450 MW w PGE Mitsubishi Hitachi
GiEK S.A. – Elektrownia Turów” Power Systems Europe
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Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska wraz
z Po li tech ni ką Ślą ską w Gli wi cach or ga ni zu ją trze cią edy cję
szko le nia za wo do we go dla pra cow ni ków nie po sia da ją cych wy -
star cza ją cych kwa li fi ka cji w za kre sie ener ge ty ki i cie płow nic twa.
Szko le nie to pod na zwą „Ener ge ty ka – pod sta wy wie dzy” od by -

wa się w Gli wi cach w so bo ty i nie dzie le od paź dzier ni ka 2014
do lu te go 2015 r. (6 spo tkań). Pro wa dzą je pro fe so ro wie z Po li -
tech ni ki Ślą skiej i War szaw skiej oraz do świad cze ni ener ge ty cy.

Szko le nie za koń czy się eg za mi nem i wy sta wie niem świa dec twa
Po li tech ni ki Ślą skiej.

Kurs dokształcający
„Energetyka – podstawy wiedzy”

Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska i To wa rzy -
stwo Go spo dar cze Pol skie Elek trow nie wraz z PSE S.A. zor ga ni -
zo wa ły kon fe ren cję pt. „No we, du że blo ki wę glo we a wy ma ga nia
sys te mu elek tro ener ge tycz ne go”. Kon fe ren cja od by ła się w dniu 13
li sto pa da 2014 r., w Kon stan ci nie – Je zior nie, w sie dzi bie PSE.

Ce lem spo tka nia by ło po głę bie nie wie dzy na te mat do sto so wa -
nia re gu la cyj no ści du żych blo ków wę glo wych do zmie nia ją cych
się wa run ków pra cy sys te mu elek tro ener ge tycz ne go oraz po zna nie

do świad czeń w tym za kre sie eks plo ata to rów, pro jek tan tów, do -
staw ców i na ukow ców. 

Udział w kon fe ren cji wzię li: ma na ge ro wie eks plo atu ją cy ist nie -
ją ce i bu do wa ne du że blo ki ener ge tycz ne, pro jek tan ci, do staw cy
i pra cow ni cy na uki.

Kon fe ren cja by ła do brą oka zją do po zy ska nia naj now szej, źró -
dło wej wie dzy w tym za kre sie, a tak że do wy mia ny do świad czeń
i po zna nia wy ma gań sys te mu elek tro ener ge tycz ne go. 

Nowe, duże bloki węglowe
a wymagania systemu
elektroenergetycznego

W Po zna niu, w dniach 14–17 paź dzier ni ka 2014 r., od by ła się ko -
lej na edy cja Mię dzy na ro do wych Tar gów Eko lo gicz nych PO LE -
KO. Tar gi PO LE KO to nie tyl ko eks po zy cja ofer ty po świę co nej
sze ro ko ro zu mia nej ochro nie śro do wi ska, ale tak że kon fe ren cje, de -
ba ty i wy da rze nia pre zen tu ją ce naj ak tu al niej sze in for ma cje z za kre -
su od pa dów, ener gii od na wial nej, go spo dar ki wod no -ście ko wej czy
z za kre su fi nan so wa nia in we sty cji pro -śro do wi sko wych. Tar gi, jak
zwy kle, mia ły mię dzy na ro do wy cha rak ter – re pre zen to wa ni by li
zna czą cy li de rzy bran ży a 30% zwie dza ją cych tar gi PO LE KO
i KOM TECH NI KA przy jeż dża z za gra ni cy. 

Tar gi PO LE KO ze wzglę du na dłu go let nią hi sto rię wzra sta ły
rów no le gle z roz wo jem go spo dar ki i ochro ny śro do wi ska w Pol sce
oraz bra ły bez po śred ni udział w ich prze kształ ca niu i do sko na le niu.
W ostat nim 25-le ciu zna czą co wzro sła rów nież świa do mość eko lo -
gicz na Po la ków i nasz kraj po czy nił du że po stę py w ochro nie śro -
do wi ska na tu ral ne go. Nie prze szko dzi ło to Pol sce w osią gnię ciu
zna ko mi tych, w po rów na niu do in nych kra jów re gio nu, wy ni ków
go spo dar czych i w do ko na niu zna czą ce go sko ku cy wi li za cyj ne go.
Ist nie ją ce od 26 lat tar gi Po le ko ide al nie wpi su ją się w te ten den cje.

W tym ro ku te ma tem prze wod nim wy da rze nia by ło „Eco de -
sign. Pro jek to wa nie przy szło ści”. Ho no ro wy pa tro nat nad tar ga -
mi PO LE KO ob jął mi ni ster śro do wi ska Ma ciej Gra bow ski, któ ry
pod czas uro czy ste go otwar cia tar gów, wrę czył sta tu et ki i wy róż -
nie nia „Eco De sing 2014”.

Wy staw cy za pre zen to wa li swo ją naj now szą ofer tę pro duk tów
i usług z za kre su eko lo gii, któ re wzbu dzi ły du że za in te re so wa nie

zwie dza ją cych. Wśród wy staw ców tar gów PO LE KO by ły mię dzy
in ny mi ta kie fir my jak: Enea czy PGNiG. Jak co ro ku z du ży mi
eks po zy cja mi wy stą pi ły Mi ni ster stwo Śro do wi ska i NFO ŚiGW.

Na sza Izba wy stę pu je na tych tar gach ze swo im sto iskiem ko -
lek tyw nym od 20 lat. W tym ro ku na wspól nym sto isku wy sta -
wia ły się fir my -człon ko wie Izby: Key sto ne Con sul ting Sp. z o.o.,
Tar gi Kiel ce S.A. oraz Bi re ta Pro fes sio nal Trans la tions. Jak
zwy kle, na sze sto isko 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.

POLEKO 2014

W dniu 11 grud nia o godz. 18: 00 Izba Go spo dar cza Ener ge ty -
ki i Ochro na Śro do wi ska or ga ni zu je spo tka nie wi gi lij no -no wo -
rocz ne w Ho te lu Mar riott w War sza wie, Al. Je ro zo lim skie 65/79.
Tra dy cyj nie, pra gnie my po dzie lić się z Pań stwem ży cze nia mi
świą tecz ny mi oraz stwo rzyć at mos fe rę do pod su mo wa nia wy da -
rzeń w pol skiej ener ge ty ce w mi ja ją cym ro ku 2014.

Spotkanie
wigilijno-

noworoczne



N a za pro sze nie Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny
Śro do wi ska oraz To wa rzy stwa Go spo dar cze go Pol skie
Elek trow nie, w dniu 9 paź dzier ni ka br. przy by li z ca łej
Pol ski na spo tka nie se nio rzy kra jo wej ener ge ty ki. Je go

miej scem był war szaw ski „Dom Tech ni ka”.
Przy by łych – w licz bie kil ku dzie sie się ciu osób – ser decz nie po -

wi tał dy rek tor Sła wo mir Kry stek. Ze bra ni mi nu tą ci szy uczci li
pa mięć ener ge ty kow, któ rzy ode szli od cza su ostat nie go ze bra nia
Ko ła Se nio rów. Usta lo no też, iż do osób, któ re nie przy by ły
do War sza wy uda dzą się kil ku oso bo we de le ga cje i od wie dzą Ko -
le gów w miej scu ich za miesz ka nia.

W pierw szej czę ści wy sta pił z cie ka wą pre lek cją Je rzy Du dzik,
dy rek tor de par ta men tu usług ope ra tor skich PSE. SA. Szcze gó ło wo
omó wił ak tu al ną sy tu ację tzw. prze pły wów mię dzy ope ra tor skich
po mię dzy po szcze gól ny mi kra ja mi oraz za gad nie nia zwią za ne
z ko niecz no ścią do ko na nia in we sty cji w sfe rę prze sy łu ener gii.
Ro sną cy udział źró deł wia tro wych jest pod sta wo wym wy zwa niem
dla za pew nie nia bez pie czeń stwa pra cy KSE, a ope ra tor mu si za -
pew nić sta bil ność do staw. Dla te go wie le za le ży od po sia da nia
spraw ne go me cha ni zmu bie żą ce go za rzą dza nia pro duk cją ener gii
ze źró deł wia tro wych. Waż ną kwe stią jest też przy go to wa nie
do wy pro wa dze nia mo cy z no wych źró deł. Do ty czy to ma ją cej po -
wstać elek tro wi ją dro wej. 

Z za in te re so wa niem wy słu cha no  wy stą pie nia Da riu sza Lu be ry,
pre ze sa Za rzą du IGE iOŚ, któ ry, acz mó wił o wdra ża niu naj no wo -
cze śniej szych tech no lo gii, nie ukry wal za gro żeń przed ja kimi stoi
ener ge ty ka pol ska. Przed sta wiał struk tu rę ener ge ty ki pol skiej
od stro ny or ga ni za cyj nej i eko no micz nej. Pod mio ty ener ge ty ki
pol skiej bę dąc „gru pa mi pu blicz ny mi” ma ją do re ali za cji za da nie:
za pew nie nie do staw ener gii na ak cep to wal nym po zio mie ce no -
wym, przy wy mo gu wy pra co wa nia de wi den dy, dla tych któ rzy
wy ło ży li pie nią dze na pro duk cję ener gii. Wy twór cy kie ru jąc się
za sa da mi eko no mii nie bę dą in we sto wać gdy nie bę dzie gwa ran cji
zy sku, na wet gdy z punk tu wi dze nia bez pie czeń stwa ener ge tycz -
ne go pań stwa ta ka in we sty cja by ła by okre śla na ja ko po trzeb na.
Ban ki udzie lą kre dy tów pod jed nym wa run kiem, że in we stor bę -
dzie gwa ra ran to wał spła tę rat. Pa ra dok sem jest, iż na sza ener ge ty -

ka jest wy eks plo ato wa na, a kra jo wy sys tem ener ge tycz ny po sia da
ma ło re zer wo wej mo cy. 

Ener ge ty ka pol ska stoi przed zu peł nie no wy mi wy zwa nia mi ma -
ją cy mi te raz swo je apo geum. Zmiej szo ne za po trze bo wa nie
na ener gię ne ga tyw nie prze no si się na sy tu ację kra jo we go gór nic -
twa. Po wsta je też pro blem na pły wu ta niej ener gii. In we stu je się
w ener ge ty kę od na wial ną, co da je du ży zwrot, gdyż jest sil nie do -
to wa na (vi de Niem cy – me cha nizm „ukry tych do ta cji”).

Gru pa Tau ron, dzię ki m.in. kon so li da cji pio no wej i osią ga nym
przy cho dom w sfe rze pro duk cji i dys try bu cji ener gii nie ma pro ble -
mów z po zy ska nie środ ków na roz wój. Trwa ją pra ce mo der ni za cyj -
ne m.in. ogra ni cza nie emisji tlen ków azo tu i do 2016 r. bę dą one
zre ali zo wa ne. Dzię ki in we sty cjom w ob sza rze wy do by cia Tau ron
w 70 proc., bę dzie opie rał się na wła snym wę glu. Pre zes Lu be ra
mó wił też o roz po czę tym już pro ce sie in sta la cji tzw. in te li gent nych
licz ni ków – po kil ka set ty się cy w każ dej z grup ener ge tycz nych.

W trak cie dys ku sji pod nie sio no kwe stie zwią za ne z cen tral nym
pla no wa niem. Tę ro lę on giś peł ni ło pań stwo, ale – za zna czo no
– w in nych pań stwach ka pi ta li stycz nych ro lę „cen tral ne go pla ni -
sty” peł nią okre ślo ne agen dy od po wia da ją ce za sta bil ny roz wój
ryn ku elek tro ener ge tycz ne go.

Po blem CO2 nie jest pro ble mem ener ge ty ki, ale ca łej pol skiej
go spo dar ki i ca łej UE. Pol ska jest te raz w trud nej sy tu acji, bo wiem
UE pro wa dzi po li ty kę wy raź nie an ty wę glo wą, Dla te go de cy zja
o roz po czę ciu w Pol sce bu do wy elek trow ni ją dro wej naj póź niej
do 2016 ro ku mu si być pod ję ta.

Ja cek Szy ke, po dzię ko wał pre le gen tom za wy stą pie nia, a or -
ga ni za to rom za trud prze pro wa dze nia de ba ty. Ob cho dzą cym
ju bi le usze uczest ni kom wrę czo no dy plo my, a spo tka nie za koń -
czy ła pa miąt ko wa „se sja zdję cio wa”. Se nio rzy ener ge ty ki za -
wia dy wa li nią przed la ty na po zio mie mi ni sterstw, zjed no czeń,
elek trow ni, czy za kła dów ener ge tycz nych. Dziś nie pra cu ją
„na eta tach,” ale na dal są ak tyw ni i słu żą swym bo ga tym do -
świad cze niem, an ga żu jąc się w roz wią zy wa nie pro ble mów
ener ge ty ki na szcze blu lo kal nym oraz kon sul tu jąc spo łecz nie
pla ny jej roz wo ju na po zio mie kra jo wym.

Ma rek Biel ski 
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PO TEN CJAŁ PRO DUK CJI CIE PŁA
I ENER GII ELEK TRYCZ NEJ

W SKO JA RZE NIU

W pierw szym ty go dniu paź dzier ni ka, Eu re lec tric zor ga ni zo -
wa ło se mi na rium po świę co ne zna cze niu sko ja rzo nej pro duk cji
cie pła i ener gii elek trycz nej (CHP). Sto wa rzy sze nie pod kre śla
ro lę wy twa rza nia sko ja rzo ne go, ja ko istot ne go ele men tu
w uzy ski wa niu przez UE zróż ni co wa ne go mik su ener ge tycz ne -
go o ni skiej emi sji CO2. Na prze szko dzie roz wo ju tej tech no lo -
gii ma ją stać skon flik to wa ne stra te gie oraz spo wol nie nie go -
spo dar cze.

Pod czas pierw szej se sji spo tka nia, przed sta wi ciel Ko mi sji
Eu ro pej skiej od niósł się do kwe stii efek tyw no ści ener ge tycz -
nej. Za naj waż niej sze w krót kim okre sie Ko mi sja uzna je wdro -
że nie Dy rek ty wy w spra wie efek tyw no ści ener ge tycz nej, do ko -
na nie prze glą du war to ści re fe ren cyj nych dla wy so ko wy daj -
nych in sta la cji CHP oraz wpro wa dze nie do sto so wa nia Dy rek -
ty wy w spra wie pro jek to wa nia eko lo gicz ne go. Przy zna no, iż
Ko mi sja po win na wię cej uwa gi po świę cać wy twa rza niu cie pła,
oraz że bra ku je zro zu mie nia moż li wo ści, ja kie da ją ni sko emi -
syj ne i wy ko rzy stu ją ce od na wial ne źró dła ener gii tech no lo gie
grzew cze. 

Ko lej na se sja de dy ko wa na zo sta ła obec nej i przy szłej ro li
CHP, opi niom in we sto rów, szan som i wy zwa niom, a tak że na -
rzę dziom nie zbęd nym do wy ko rzy sta nia po ten cja łu CHP. Po -
stu lo wa no roz sze rze nie Eu ro pej skie go Sys te mu Han dlu Emi -
sja mi na sek tor grzew czy. Za re ko men do wa ny zo stał roz wój
ryn ków ener gii w ta kim kie run ku, aby by ły one bar dziej ela -
stycz ne, co po zwo li ło by wy ko rzy stać ela stycz ność tech no lo gii
CHP do prze mian w ener ge ty ce. Wska za no też na po trze bę
prze glą du po li ty ki po dat ko wej w od nie sie niu do wy twa rza nia
cie pła i ener gii elek trycz nej w sko ja rze niu oraz tech no lo gii
kon ku ren cyj nych, tak by wy rów nać ich szan se ryn ko we.

Eu re lec tric Da ily News – 09.10.2014

WSPÓŁ PRA CA NA RZECZ ROZ WO JU
ŹRÓ DEŁ OD NA WIAL NYCH

18 wrze śnia Ko mi sja Eu ro pej ska opu bli ko wa ła no wy zbiór
ana liz ma ją cych uspraw nić współ pra cę po mię dzy kra ja mi człon -
kow ski mi w za kre sie do ty czą cym Dy rek ty wy w spra wie od na -
wial nych źró deł ener gii (RES). Obec nie tyl ko nie licz ne pań stwa
ak tyw nie wpro wa dza ją me cha ni zmy współ pra cy, ale wie le jest
skłon nych do ich przy ję cia w przy szło ści, na po trze by re ali za cji
ce lów zwią za nych z RES 2020. De ter mi na cja rzą dów do współ -
dzia ła nia bę dzie za le ża ła nie tyl ko od ak cep ta cji spo łecz nej,
spój no ści z pra wem mię dzy na ro do wym i sa mych za sad współ -
pra cy, ale też od po li ty ki ra mo wej na okres po ro ku 2020.

Opu bli ko wa ny ra port opi su je hi po te tycz ne przy pad ki róż -
nych ty pów współ pra cy we wnątrz gru py państw. Do ku ment
wska zu je na ak tu al ny sta tus me cha ni zmów współ pra cy, iden ty -
fi ku je głów ne ba rie ry w ich wdra ża niu i szcze gó ło wo przed sta -
wia al ter na tyw ne moż li wo ści po ko ny wa nia ba rier tech nicz -
nych, po li tycz nych oraz praw nych.

In ne ana li zy przy pad ków po ka zu ją uprosz czo ne i zin dy wi du -
ali zo wa ne po dej ście do ade kwat nej alo ka cji kosz tów i ko rzy -
ści. W ra por cie po da no, że współ pra ca mię dzy na ro do wa, w po -
rów na niu do ogra ni cze nia się do dzia łań jed ne go kra ju, mo że
przy nieść re duk cję kosz tów wy twa rza nia, in we sty cji ka pi ta ło -
wych i wspar cia na po zio mie 31 mld EUR do 2020 ro ku.

Eu re lec tric Da ily News – 24.09.2014

ACER – PRIO RY TE TY RE GU LA CYJ NE
DLA RYN KU ENER GII

Agen cja ds. Współ pra cy Re gu la to rów Ener gii (ACER) opu -
bli ko wa ła swo je ana li zy do ty czą ce wy zwań, na ja kie na po tka
eu ro pej ski ry nek ener gii w nad cho dzą cej de ka dzie. Do ku ment
po wstał w opar ciu o wy ni ki kon sul ta cji pu blicz nych. Ce lem
by ło wy pra co wa nie re ko men da cji do ty czą cych re gu la cji nie -
zbęd nych do roz wią za nia pro ble mów wy ni ka ją cych z roz wo ju
we wnętrz ne go ryn ku ener gii.

W per spek ty wie 2025 ro ku ACER chce osią gnąć pięć klu czo -
wych ce lów: usta no wić płyn ny, kon ku ren cyj ny i zin te gro wa ny
ry nek hur to wy; zwięk szyć bez pie czeń stwo do staw na ob sza rze
Eu ro py; ogra ni czyć emi sję CO2 po przez zwięk sze nie wy ko rzy -
sta nia ener gii ze źró deł od na wial nych oraz in te li gent nych i ela -
stycz nych sys te mów; roz wi nąć ry nek de ta licz ny, któ ry bę dzie
przy no sił ko rzy ści od bior com; uspraw nić współ pra cę in te re sa -
riu szy i uzgod nić no we jej za sa dy.

Więk szość re ko men da cji ma cha rak ter bar dzo ogól ny. Agen -
cja za mie rza roz wi nąć ra mo we re gu la cje, któ re pro mo wać bę -
dą kon ku ren cyj ność i bez pie czeń stwo do staw. W od nie sie niu
do ga zu ma ją zo stać za pro po no wa ne prze pi sy po pra wia ją ce
efek tyw ność ma ga zy no wa nia te go su row ca. Na ryn ku de ta licz -
nym ce lem bę dzie wy eli mi no wa nie cen re gu lo wa nych dla od -
bior ców koń co wych. Do 2025 ro ku ma zo stać opra co wa na ma -
pa dro go wa do ty czą ca zmia ny do staw cy w 24 go dzi ny.

Eu re lec tric Da ily News – 26.09.2014

ROZ WÓJ IN TE LI GENT NYCH
SIE CI PO ZA UE

24 wrze śnia Eu re lec tric zor ga ni zo wa ło 6. warsz ta ty na te mat
mię dzy na ro do wych do świad czeń z funk cjo no wa nia in te li gent -
nych sie ci. W spo tka niu udział wzię li m.in. przed sta wi cie le
Mię dzy na ro do wej Agen cji Ener gii (IEA), Mię dzy na ro do wej
Or ga ni za cji na rzecz In te li gent nych Sie ci (IS GAN), to kij skie -
go pro du cen ta i do staw cy ener gii elek trycz nej TEP CO, Nis san,
Chiń skie go Ope ra to ra Sie ci Prze sy ło wej oraz Kon sor cjum Sta -
nu No wy Jork  na rzecz In te li gent nych Sie ci. Oma wia no wy ko -
rzy sta nie po jaz dów elek trycz nych, bu do wę sie ci elek tro ener -
ge tycz nych naj wyż szych na pięć oraz mi kro sie ci.

IEA za pre zen to wa ła ra port po świę co ny przy szło ści tech no lo -
gii ener ge tycz nych. Przy po mnia no, iż obec nie ener gia elek -
trycz na za spa ka ja 17% koń co we go po py tu na ener gię, i udział
ten ma jesz cze wzro snąć, szcze gól nie je śli re ali zo wa ny bę dzie
sce na riusz ogra ni cza nia glo bal ne go wzro stu tem pe ra tu ry
do 2°C. W ra mach te go sce na riu sza, 50% re ali za cji ce lów zwią -

Energetyka na świecie



za nych z efek tyw no ścią ener ge tycz ną wy ni kać ma z elek try fi -
ka cji trans por tu. Agen cja pod kre śla ła po trze bę więk sze go wy -
ko rzy sta nia ma ga zy no wa nia ener gii oraz in we sty cji w skła do -
wa nie CO2. 

Nis san po in for mo wał o no wych ten den cjach wśród na byw -
ców aut elek trycz nych. Za uwa żo no, iż klien ci mo ty wo wa ni są
chę cią za pew nie nia so bie źró deł za si la nia na wy pa dek blac ko -
utu. W Eu ro pie spół ki dys try bu cyj ne jesz cze nie my ślą
o uwzględ nie niu ba te rii sa mo cho do wych w za rzą dza niu sie cią.
Do dat ko wo wśród po ten cjal nych na byw ców wy stę pu ją ba rie ry
psy cho lo gicz ne zwią za ne z oba wa mi o nie do stęp ność sta cji za -
si la ją cych, kosz ty eks plo ata cji i war tość po jaz dów przy od -
sprze da ży.

We dług Kon sor cjum z No we go Jor ku, od po wiedź na zmie -
nia ją ce się ocze ki wa ni od bior ców oraz po trze bę bez pie czeń -
stwa sta no wić ma ją miej skie mi kro sie ci elek tro ener ge tycz ne.
Or ga ni za cja po stu lo wa ła tak że roz dział wła sno ścio wy spół ek
dys try bu cyj nych, ja ko wa ru nek roz wo ju in we sty cji w no we
tech no lo gie oraz usłu gi in no wa cyj ne.

De le ga cja chiń ska przed sta wi ła osią gnię cia swo ich pro jek -
tów zwią za nych z bu do wą sie ci ul tra wy so kich na pięć. W ra -
mach po nad 300 pi lo ta żo wych pro jek tów pro wa dzo nych
od 2009 ro ku re ali zo wa ne są ce le zwią za ne z bu do wą elek trow -
ni wia tro wych o mo cy 140 GW, elek trow ni sło necz nych o mo -
cy 35 GW, mon ta żem 340 mln in te li gent nych licz ni ków oraz
wpro wa dze niem do użyt ku, do koń ca 2015 ro ku, 500 tys. aut
o na pę dzie elek trycz nym. Ostat nie przed się wzię cie to bu do wa
elek trow ni wia tro wej o mo cy 5000 GW i li nii prze sy ło wych
o dłu go ści od 3 tys. do 5 tys. km na po trze by do staw ener gii
elek trycz nej do Azji, Eu ro py i ame ry ki Pół noc nej.

Eu re lec tric Da ily News – 29.09.2014

5. RE GIO NAL NA KON FE REN CJA
ENER GE TYCZ NA

W ostat nim ty go dniu paź dzier ni ka w So fii od by ła się kon fe -
ren cja po świę co na spra wom ener ge ty ki państw Eu ro py Cen -
tral nej i Po łu dnio wo -Wschod niej. Te ma ty ka do ty czy ła głów nie
bez pie czeń stwa do staw oraz we wnętrz ne go ryn ku ener gii.
Oma wia no kwe stie zwią za ne ze współ pra cą na po zio mie re gio -
nal nym i przy szło ścią róż no rod nych tech no lo gii. Uczest ni cy
dzie li li się do świad cze nia mi z ob sza rów in no wa cji i efek tyw -
no ści ener ge tycz nej.

Je śli cho dzi o spra wy do ty czą ce kra ju -go spo da rza kon fe ren -
cji, to trud no jed no znacz nie oce nić je go po stę py w in te gra cji
z UE. Pod czas wi zy ta cji przed sta wi cie li Eu re lec tric w Buł ga rii
w ma ju te go ro ku, tam tej szy rząd wy da wał się ob wi niać struk -
tu ry UE oraz in we sto rów za gra nicz nych za pro ble my ener ge -
tycz ne kra ju. Opi nia pu blicz na by ła po dzie lo na na zwo len ni -
ków bliż szych re la cji z Ro sją i bar dziej scep tycz nych oby wa te -
li. Pra wo daw stwo Buł ga rii w wie lu ob sza rach  nie by ło do sto -
so wa ne do unij ne go.

Dzię ki po mo cy Eu re lec tric i ści słej współ pra cy z Ko mi sją
Eu ro pej ską, usta no wio no or gan re gu la cyj ny oraz prze pro wa -
dzo no zmia ny praw ne, zwięk sza ją ce trans pa rent ność i do pa so -
wa nie do stan dar dów UE w ener ge ty ce. Obec nie, po zmia nie
na sta no wi sku pre ze sa urzę du re gu la cji, znów wy stę pu ją pro -
ble my z funk cjo no wa niem re gu la to ra i bra kiem współ pra cy
z in sty tu cja mi unij ny mi.

Eu re lec tric Da ily News – 3.11.2014

KON FE REN CJA CER RE
– DE TA LICZ NE RYN KI ENER GII

Cen trum na rzecz Re gu la cji w Eu ro pie (CER RE) zor ga ni zo -
wa ło kon fe ren cję po świę co ną de ta licz nym ryn kom ener gii.
Przed mio tem dys ku sji by ły klu czo we kwe stie, któ re po win ny
zo stać uwzględ nio ne na ko lej nym eta pie zmian ak tów re gu lu -
ją cych we wnętrz ne ryn ki ener gii w UE. Po szcze gól ne se sje
Kon fe ren cji do ty czy ły si ły od bior ców, ela stycz no ści po py tu
oraz ro li spół ek dys try bu cyj nych wo bec zmian za cho dzą cych
w sek to rze ener ge ty ki.

Przed sta wi cie le Ko mi sji Eu ro pej skiej bar dzo pod kre śla li po -
trze bę ukoń cze nia bu do wy we wnętrz ne go ryn ku ener gii, za -
rów no na po zio mie hur to wym jak i de ta licz nym. Ce lem jest
umoż li wie nie od bior com fi nal nym od no sze nie ko rzy ści z kon -
ku ren cyj nych ryn ków oraz trwa łe bez pie czeń stwo ener ge tycz -
ne. Ak cen to wa no ko niecz ność za pew nie nia nie za leż nej re gu la -
cji ryn ków, któ ra uwzględ ni in te re sy użyt kow ni ków ener gii. 

Spie ra no się co do rze czy wi stej ro li od bior ców w ob sza rze
re ago wa nia na bodź ce (ang. de mand re spon se). O ile zmia ny
tech no lo gicz ne oraz re gu la cyj ne uwol nią tu znacz ny po ten cjał,
to po zo sta je kwe stia skom pli ko wa nia ta ryf ba zu ją cych na rze -
czy wi stych ce nach ener gii. 

Na spół ki dys try bu cyj ne spo glą da no ja ko na pod mio ty, któ re
po win ny uła twiać za cho dze nie zmian na ryn kach de ta licz nych.
Wska zy wa no na po trze bę wy po sa że nia ich w na rzę dzia umoż -
li wia ją ce po ko ny wa nie  pro ble mów wy ni ka ją cych z przy łą cza -
nia ge ne ra cji roz pro szo nej. In na kwe stia to ob szar nie wy star -
cza ją cych re gu la cji, któ re nie od no szą się do wszyst kich dzia -
łań spół ek. 

Eu re lec tric Da ily News – 30.10.2014

ACER I CE ER – RA PORT Z RYN KÓW
ENER GII ELEK TRYCZ NEJ I GA ZU

Agen cja ds. Współ pra cy Re gu la to rów Ener gii (ACER) oraz
Ra da Eu ro pej skich Re gu la to rów Ener gii (CE ER) opu bli ko wa -
ły trze cie wy da nie ra por tu z mo ni to ro wa nia ryn ków, któ ry
oma wia roz wój unij nych ryn ków ener gii elek trycz nej i ga zu
w 2013 ro ku. Ce lem do ku men tu by ła oce na po stę pów we wdra -
ża niu Trze cie go Pa kie tu Ener ge tycz ne go oraz bu do wie we -
wnętrz ne go ryn ku ener gii. Te ma ty ka do ku men tu po świę co na
zo sta ła: ryn kom de ta licz nym i od bior com, głów nym ob sza rom
roz wo ju w kon tek ście in te gra cji ryn ków oraz do stę po wi
do ryn ku.

Da ne wska zu ją, iż mi mo sta gna cji go spo dar czej i spad ku cen
ener gii na ryn kach hur to wych, ce ny ener gii elek trycz nej dla
od bior ców koń co wych ro sły, cho ciaż wol niej niż w po przed -
nich la tach. Śred nio ra chun ki zwięk szy ły się o 4,4%. W kon -
tek ście ryn ków hur to wych, ra port wska zu je na kon ty nu ację
wzro stu efek tyw no ści wy ko rzy sta nia po łą czeń mię dzy sys te -
mo wych. Nie wpły nę ło to jed nak na wy rów na nie cen, któ re
w re gio nie Eu ro pu Cen tral nej i Za chod niej zmniej szy ło się.

Przy szłe wy zwa nia zi den ty fi ko wa ne dla sek to ra obej mu ją
wy eli mi no wa nie ba rier zwią za nych z ryn kiem we wnętrz nym
w po szcze gól nych pań stwach człon kow skich, dal szą har mo ni -
za cję stra te gii ener ge tycz nych kra jów człon kow skich, włą cze -
nie ener ge ty ki od na wial nej do ryn ku ener gii oraz uela stycz nie -
nie ryn ków.

Eu re lec tric Da ily News – 04.11.2014
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Czy ste tech no lo gie wę glo we, a wśród
nich oxy -spa la nie z se kwe stra cją
CO

2
, są jed nym z wio dą cych te ma -

tów w de ba cie nad glo bal nym ocie -
ple niem. Oko ło 30% ener gii wy twa rza nej
w Eu ro pie po cho dzi ze spa la nia wę gla,
przy czym pro cent ten jest znacz nie więk -
szy w nie któ rych kra jach UE: po nad 90%
w Pol sce oraz po nad 50% w Re pu bli ce
Cze skiej, Gre cji i Niem czech. W kra jach
tych wy ko rzy stu je się głów nie miej sco we
za so by wę gla czę sto o dość ni skiej ja ko ści.
Spo dzie wa ne jest, że wę giel po zo sta nie
przez dłu gi czas wio dą cym źró dłem pa li wa
w wy twa rza niu ener gii. 

Ro sną ca świa do mość zmian kli ma tu do -
pro wa dzi ła do wzra sta ją cej ak tyw no ści ba -
dań w ob sza rze tech no lo gii ogra ni cza ją cych
emi sję CO

2
. We dług bie żą ce go sta nu wie -

dzy emi sja CO
2

wy ma ga znacz ne go zmniej -
sze nia, aby ogra ni czyć glo bal ne ocie ple nie.
Unia Eu ro pej ska za po wie dzia ła cel zmniej -
sze nia emi sji CO

2
o 20% (w od nie sie niu

do po zio mu z 1990 r.) do ro ku 2020. Ocze -
ku je się, że w in nych kra jach tak że wzro sną
sta ra nia ogra ni cze nia emi sji CO

2
.

Ist nie ją trzy fun da men tal ne dro gi
zmniej sze nia emi sji ga zów cie plar nia nych
po cho dzą cych z pro ce sów wy twa rza nia
ener gii elek trycz nej. Po pierw sze – wzrost
efek tyw no ści wy ko rzy sty wa nia ener gii za -
rów no w pro duk cji jak i po stro nie kon su -
men ta ener gii elek trycz nej. Po dru gie –
przej ście na źró dła ener gii o mniej szej emi -
sji CO

2
, ta kie jak: gaz ziem ny, ener gia ją -

dro wa i w szcze gól no ści źró dła od na wial -
ne. Po trze cie – wy chwy ty wa nie i ma ga zy -
no wa nie pro du ko wa ne go CO

2
z elek trow ni

wę glo wych (tzw. CCS). 

To ostat nie dzia ła nie po zwo li ło by na dal -
sze wy ko rzy sta nie wę gla i in nych pa liw
ko pal nych przy znacz nym zmniej sze niu
emi sji ga zów cie plar nia nych. Już od lat
80-tych pro wa dzo ne są dys ku sje nad wy -
chwy ce niem i skła do wa niem CO

2
, ale brak

za chęt eko no micz nych oraz nie pew no ści
po li tycz ne i praw ne ogra ni czy ły to wdro że -
nie. Po mi mo aspek tów tech nicz nych i eko -
no micz nych, kwe stie bez pie czeń stwa
i kwe stie re gu la cyj ne w od nie sie niu do
trans por tu i skła do wa nia CO

2
po zo sta ją

nie ja sne. Do tych czas, po mysł wy chwy ty -
wa nia i skła do wa nia dwu tlen ku wę gla nie
był re ali zo wa ny na du żą ska lę. 

Wy chwy ty wa nie i ma ga zy no wa nie CO
2

z du żych źró deł punk to wych mo że być
sku tecz nym środ kiem do zmniej sze nia glo -
bal nej emi sji ga zów cie plar nia nych. CCS
da je moż li wość ma ga zy no wa nia więk szej
czę ści wy twa rza ne go CO

2
w for ma cjach

geo lo gicz nych, za miast wpusz cza nia go
do at mos fe ry. 

Me to dy wy chwy tu CO
2

dzie li się na trzy
głów ne gru py:
• se pa ra cja CO

2
po pro ce sie spa la nia (post -

-com bu stion cap tu re),
• se pa ra cja CO

2
przed pro ce sem spa la nia

(pre -com bu stion cap tu re),
• spa la nie w at mos fe rze tle no wej (oxy -fu el

com bu stion).
Na obec nym eta pie roz wo ju nie moż na

wska zać, któ ra spo śród tych tech no lo gii
ma naj więk szy po ten cjał, aby zmniej szyć
kosz ty wy chwy ty wa nia. Po nie waż każ da
z tych tech no lo gii po sia da od mien ne po -
dej ście do wy chwy ty wa nia CO

2
, po trze by

ba dań i roz wo ju są in ne dla każ dej z nich.
Mi mo że tech no lo gia CCS do pro wa dzi

do wzro stu zu ży cia pa liw ko pal nych ze
wzglę du na nie uchron ny spa dek spraw no -
ści pro ce su, to i tak umoż li wi głęb szą re -
duk cję emi sji ga zów cie plar nia nych w po -
rów na niu do moż li wo ści ja kie da je wzrost
spraw no ści blo ków ener ge tycz nych.

W ra mach Pro gra mu Stra te gicz ne go Na -
ro do we go Cen trum Ba dań i Roz wo ju „Za -
awan so wa ne tech no lo gie po zy ski wa nia
ener gii” re ali zo wa ne jest za da nie ba daw -
cze nr 2 „Opra co wa nie tech no lo gii spa la -
nia tle no we go dla ko tłów py ło wych i flu -
idal nych zin te gro wa nych z wy chwy tem
CO2”. Ce lem za da nia jest opra co wa nie
opty mal nych wy tycz nych pro ce so wych
i pro jek to wych dla ukła dów tle no we go
spa la nia wę gla, któ re sta no wić bę dą pod -
sta wę do re ali za cji w Pol sce in sta la cji de -
mon stra cyj nych, stwo rze nia kon ku ren cyj -
ne go na ryn ku mię dzy na ro do wym ban ku
wie dzy na uko wej i pro ce so wej, bu do wy
kra jo we go know -how w za kre sie tech no lo -
gii tle no we go spa la nia wę gla, przy go to wa -
nia ka dry na uko wo -in ży nier skiej oraz za -
ple cza ba daw cze go dla wspar cia sek to ra
prze my sło we go na eta pie pro jek to wa nia,
re ali za cji in we sty cji oraz eks plo ata cji ko -
mer cyj nych in sta la cji wy ko rzy stu ją cych
pro ce sy spa la nia tle no we go. 

Za da nie ba daw cze nr 2 re ali zu ją
wspól nie: Po li tech ni ka Czę sto chow ska
(Li der), Po li tech ni ka Ślą ska, Po li tech ni -
ka Wro cław ska, In sty tut Che micz nej
Prze rób ki Wę gla, In sty tut Ener ge ty ki,
Tau ron Wy twa rza nie SA Elek trow nia
Ła gi sza, PGE GiEK SA Elek trow nia Tu -
rów, Fo ster Whe eler Ener gia Pol ska oraz
Eu rol In no va ti ve Tech no lo gy So lu tions.
Pra ce roz po czę to w ma ju 2010 i ma ją być

prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak
Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych, Politechnika Częstochowska

Opracowanie technologii
spalania tlenowego
dla kotłów pyłowych

i fluidalnych zintegrowanych
z wychwytem CO2

(Zadanie 2 Projektu Strategicznego
Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii)
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pro wa dzo ne do kwiet nia 2015. War tość
pro jek tu wy no si 87.395.100 zł., w tym
wkład wła sny jed no stek prze my sło wych
to 7.395.100 zł. 

Wy zwa niem po sta wio nym przed za wią -
za nym na po trze by re ali za cji pro jek tu Kon -
sor cjum jest osią gnię cie tech nicz nej go to -
wo ści do de mon stra cji w ska li prze my sło -
wej blo ku ener ge tycz ne go ze spa la niem tle -
no wym (oxy -fu el com bu stion) zin te gro wa -
ne go z ukła dem se kwe stra cji CO

2
(car bon

cap tu re and sto ra ge), wraz ze wska za niem
po ten cjal nych lo ka li za cji te go ty pu obiek tu
na te re nie kra ju. Osią gnię cie za mie rzo ne go
ce lu wy ma ga prze pro wa dze nia kom plek so -
wych ba dań, ana liz i sy mu la cji w za kre sie
pro ce su spa la nia tle no we go, se pa ra cji po -
wie trza i wy chwy tu CO

2
oraz efek tyw nej

in te gra cji wszyst kich ele men tów ukła du
w ra mach jed ne go blo ku ener ge tycz ne go.
Wstęp ne stu dium wy ko nal no ści za kła da
rów nież wy ty po wa nie w Pol sce miejsc dla
re ali za cji te go przed się wzię cia. Ba da nia
ma ją przede wszyst kim umoż li wić:
• za re ko men do wa nie jed nej z trzech tech -

no lo gii spa la nia wę gla, tj. spa la nia w ko -
tle py ło wym (PC), spa la nia w ko tle at -
mos fe rycz nym z cyr ku la cyj ną war stwą
flu idal ną (CFB) i spa la nia w re ak to rze ci -
śnie nio wym z cyr ku la cyj ną war stwą flu -
idal ną (PCFB), do sko ja rze nia z tech no -
lo gią tle no wą, 

• oce nę moż li wo ści mo der ni za cji obec ne -
go sys te mu ener ge tycz ne go po przez ada -
pta cję eks plo ato wa nych lub wy eks plo -
ato wa nych jed no stek do spa la nia tle no -
we go,

• wska za nie kie run ków roz wo ju czy stych
tech no lo gii wę glo wych w na szym kra ju.
Or ga ni za cja spa la nia tle no we go w ra -

mach peł no ska lo we go blo ku ener ge tycz ne -
go (rys. 1) prze wi du je z na tu ry rze czy trzy
głów ne mo du ły, mia no wi cie:
• ko cioł re ali zu ją cy spa la nie tle no we i to -

wa rzy szą cą mu in sta la cję re cyr ku la cji
spa lin (FGR),

• sta cję se pa ra cji po wie trza (ASU),
• układ do czysz cza nia CO

2
(CPU).

Wy bór jed no stek do ada pta cji za le żeć
bę dzie na to miast przede wszyst kim od ich
lo ka li za cji wzglę dem po ten cjal nych miejsc
geo lo gicz nej se kwe stra cji CO

2
lub po ten -

cjal nych od bior ców na le żą cych do róż nych
ga łę zi go spo dar ki (prze mysł che micz ny,
spo żyw czy i in.). Spo sób za go spo da ro wa -
nia CO

2
sta no wić bę dzie bo wiem o osta -

tecz nym suk ce sie re ali zo wa ne go przed się -
wzię cia in we sty cyj ne go. 

Ta ka kon fi gu ra cja pro ce su na rzu ci ła
w pew nym sen sie kon struk cję szkie le tu
me ry to rycz ne go re ali zo wa ne go pro jek tu,
któ ry po dzie lo ny zo stał na sie dem grup te -
ma tycz nych, kon cen tru ją cych się w na stę -
pu ją cych ob sza rach ba daw czych:
• ba da nia ki ne ty ki i me cha ni zmu oxy -spa -

la nia wę gla – gru pa te ma tycz na nr 1,

• pro ce sy za cho dzą ce w ko tle i cią gu spa li -
no wym, któ re ana li zo wa ne są szcze gó ło -
wo w ma łej ska li la bo ra to ryj nej – gru pa
te ma tycz na nr 2 oraz w ska li ma łej -pi lo -
to wej – gru pa te ma tycz na nr 3,

• pro ce sy zwią za ne z pro duk cją tle nu
– gru pa te ma tycz na nr 4,

• pro ce sy z za kre su do czysz cza nia CO
2

– gru pa te ma tycz na nr 5,
• mo de lo wa nie ma te ma tycz ne i sy mu la cje

nu me rycz ne pro ce sów ana li zo wa nych
eks pe ry men tal nie w gru pach te ma tycz -
nych 1–5 – gru pa te ma tycz na nr 6,

• opra co wa nie stu dium wy ko nal no ści
obiek tu de mon stra cyj ne go z blo kiem
ener ge tycz nym re ali zu ją cym spa la nie
tle no we zin te gro wa nym z ukła dem se -
kwe stra cji CO

2
– gru pa te ma tycz na 7. 

Struk tu ra pro jek tu (rys. 2) wy ni ka po
czę ści z or ga ni za cji ukła du ko tło we go re -
ali zu ją ce go spa la nie tle no we (rys. 1). Nie
po win no za tem sta no wić więk sze go za sko -
cze nia, że zna czą ca część ak tyw no ści ba -
daw czej kon cen tru je się na pro ce sach za -
cho dzą cych w ko mo rze pa le ni sko wej oraz
cią gu spa li no wym. 

Pra ce te, w za leż no ści od ska li pro wa -
dze nia eks pe ry men tu, roz dzie lo no na trzy
Te ma ty Ba daw cze, tj. ba da nia pod sta wo we
pro wa dzo ne w ma łej ska li la bo ra to ryj nej,

ba da nia pro ce sów jed nost ko wych pro wa -
dzo ne w peł nej ska li la bo ra to ryj nej oraz
ba da nia tech no lo gicz ne re ali zo wa ne w ska -
li ma łej – pi lo to wej. Dwa od ręb ne ob sza ry
ba daw cze do ty czą za gad nień zwią za nych
z pro duk cją tle nu oraz do czysz cza niem
CO

2
, to jest pro ce sów nie ro ze rwal nie po -

wią za nych z tech no lo gią spa la nia tle no we -
go. Wy ni ki prac o cha rak te rze eks pe ry men -
tal nym, wy ge ne ro wa ne w Te ma tach Ba -
daw czych 1–5, pod le ga ją na stęp nie in te -
gra cji w śro do wi skach ofe ro wa nych przez
ko mer cyj ne opro gra mo wa nia, jak rów nież
słu żą do wa li da cji au tor skich ko dów nu me -
rycz nych two rzo nych w ra mach re ali zo wa -
ne go pro jek tu. Osta tecz nie, ba zu jąc na
osią gnię ciach Ze spo łów sku pio nych wo kół
wszyst kich wy żej wy mie nio nych ob sza -
rów ba daw czych, opra co wy wa ne jest
wstęp ne sta dium wy ko nal no ści obiek tu de -
mon stra cyj ne go, uwzględ nia ją ce je go po -
ten cjal ną lo ka li za cję na te re nie na sze go
kra ju.

Te mat ba daw czy nr 1 re ali zo wa ny w ma -
łej ska li la bo ra to ryj nej, obej mu je sze ro kie
spek trum ba dań pod sta wo wych, w tym
mię dzy in ny mi ana li zę za pło nu i for mo wa -
nia się pło mie nia oraz po stę pu ją cej frag -
men ta cji zia ren wę gla w wa run kach spa la -
nia tle no we go. Ba da nia do ty czą rów nież

Rys. 1. Układ ko tło wy re ali zu ją cy spa la nie tle no we

Rys. 2. Struk tu ra Za da nia Ba daw cze go nr 2
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pro ce sów zwią za nych z trans for ma cją sub -
stan cji mi ne ral nej pa li wa, w efek cie któ -
rych for mo wa ny jest po piół. Ana li za ki ne -
ty ki i me cha ni zmu spa la nia w at mos fe rze
tle nu i CO

2
wy cho dzi po za stan dar do wy

za kres, a pro wa dzo ne ba da nia uwzględ nia -
ją sła bo roz po zna ny ob szar kon wer sji wę -
gla pod zwięk szo nym ci śnie niem. Wy ni ki
prac re ali zo wa nych w tym te ma cie ba daw -
czym sta no wią źró dło wie dzy dla Ze spo -
łów dzia ła ją cych w po zo sta łych te ma tach,
słu żąc mię dzy in ny mi do we ry fi ka cji ko -
dów nu me rycz nych two rzo nych pier wot -
nie z my ślą o mo de lo wa niu kon wen cjo nal -
ne go spa la nia w po wie trzu. Oma wia ne za -
gad nie nia sta ły się rów nież te ma tem pra cy
zbio ro we j1).

W ra mach te ma tu ba daw cze go nr 2 pro -
wa dzo ne są ba da nia pro ce sów jed nost ko -
wych w peł nej ska li la bo ra to ryj nej. Du ży
na cisk po ło żo no tu na roz po zna nie me cha -
ni zmu wią za nia siar ki w wa run kach wy so -
kich stę żeń CO

2
, cha rak te ry zu ją cych pro -

ces spa la nia tle no we go. Pro wa dzo ne są
rów nież ana li zy w za kre sie emi sji rtę ci.
Na tym eta pie usta la na jest tak że stra te gia
do ty czą ca re cyr ku la cji spa lin dla ko tła. Od -
dziel ne za gad nie nie sta no wi ko ro zja po -
wierzch ni ogrze wal nych ko tła. W tym
miej scu na le ży zwró cić uwa gę na dłu go ter -
mi no we te sty pro wa dzo ne w ra mach pro -
jek tu na rze czy wi stym ko tle ener ge tycz -
nym du żej mo cy. Cie ka wą pro po zy cję sta -
no wić mo że rów nież no wa kon struk cja
przed pa le ni ska cy klo no we go, przy sto so -
wa ne go do po trzeb re ali za cji spa la nia tle -
no we go.

Ba da nia tech no lo gicz ne w ska li ma łej
– pi lo to wej re ali zo wa ne są w ra mach te -
ma tu ba daw cze go 3 przez trzy jed nost ki,
tj. Po li tech ni kę Czę sto chow ską – In sty tut
Za awan so wa nych Tech no lo gii Ener ge -
tycz nych, In sty tut Che micz nej Prze rób ki
Wę gla z Za brza oraz In sty tut Ener ge ty ki
z War sza wy. Pra ce o cha rak te rze eks pe ry -
men tal nym pro wa dzo ne są na trzech in -
sta la cjach do świad czal nych, od po wied -
nio:
• in sta la cja z pa le ni skiem at mos fe rycz nym

z cyr ku la cyj ną war stwą flu idal ną (CFB)
o mo cy 0,1 MW, zlo ka li zo wa na w Po li -
tech ni ce Czę sto chow skiej w In sty tu cie
Za awan so wa nych Tech no lo gii Ener ge -
tycz nych (rys. 3),

• in sta la cja z re ak to rem ci śnie nio wym
z cyr ku la cyj ną war stwą flu idal ną (PCFB)
o mo cy 0,2 MW zlo ka li zo wa na w In sty -
tu cie Che micz nej Prze rób ki Wę gla w Za -
brzu (rys. 4),

• in sta la cja z pal ni kiem py ło wym (PC)
o mo cy 0,5 MW, zlo ka li zo wa na w In sty -
tu cie Ener ge ty ki w War sza wie (rys. 5).
Ba da nia obiek to we słu żą przede wszyst -

kim do okre śle nia wy tycz nych dla or ga ni -
za cji pro ce su spa la nia tle no we go w ukła -
dzie ko tłów róż ne go ty pu (CFB, PCFB

i PC), w tym wy zna cze niu opty mal no ści
war to ści pa ra me trów pro ce so wych, m.in.:
• udzia łu tle nu w ga zie wlo to wym,
• nad mia ru tle nu w pro ce sie spa la nia,
• sto sun ku ga zu pier wot ne go do wtór ne go,
• tem pe ra tu ry w ko mo rze pa le ni sko wej,
• ilo ści po da wa ne go sor ben tu.

Osta tecz ne ze sta wie nie wy ni ków uzy -
ska nych przez wy mie nio ne Ze spo ły Ba -
daw cze, po par te prak tycz nym do świad cze -
niem zdo by tym w ska li wiel ko la bo ra to ryj -
nej, uła twić mo że Kon sor cjum pod ję cie
koń co wej de cy zji w spra wie re ko men da cji
jed nej z ana li zo wa nych w pro jek cie tech -
no lo gii spa la nia wę gla (CFB, PCFB i PC),

ja ko tej naj bar dziej wska za nej do sko ja rze -
nia z tech no lo gią tle no wą w ra mach du że -
go blo ku ener ge tycz ne go. 

Czwar ty ob szar ba daw czy obej mu je za -
gad nie nia do ty czą ce se pa ra cji CO

2
z ga zów

spa li no wych. W ra mach oma wia ne go pro -
jek tu roz wi ja ne są przede wszyst kim me to -
dy wy ko rzy stu ją ce sta łe sor ben ty. Nie wąt -
pli wy suk ces sta no wi tu wy bu do wa na
od po staw, mo bil na kon te ne ro wa in sta la cja
wy chwy tu dwu tlen ku wę gla (rys. 6) 

Układ ba zu je na pro ce sie ad sorp cji
zmien no ci śnie nio wej VPSA i ce chu je się
wy daj no ścią 100 m3

n
spa lin na go dzi nę.

W tym miej scu na le ży rów nież za zna czyć,
że na po trze by re ali zo wa ne go za da nia ba -
daw cze go in sta la cja ta zo sta ła zin te gro wa -
na z ukła dem blo ku nad kry tycz ne go mo cy
elek trycz nej 460 MW w Tau ron Wy twa rza -
nie Elek trow ni Ła gi sza, gdzie prze cho dzi
te sty z wy ko rzy sta niem rze czy wi stych spa -
lin ko tło wych. 

Me to dy se pa ra cji tle nu z po wie trza roz -
wi ja ne są z ko lei w ra mach pią te go ob sza -
ru ba daw cze go. Uwa ga Kon sor cjum kon -
cen tru je się tu przede wszyst kim na tech -
no lo gii krio ge nicz nej, któ rą ana li zu je się
pod ką tem opty mal ne go sprzę gnię cia
z obiek tem o du żej mo cy re ali zu ją cym
spa la nie tle no we. Jed no cze śnie, pro wa -
dzo ne są ba da nia nad frak cjo no wa niem
po wie trza at mos fe rycz ne go me to dą
VPSA z wy ko rzy sta niem sta łych sor ben -
tów. Po dob nie jak w te ma cie ba daw czym
nr 4 tak i tu wy bu do wa no prze woź ną kon -
te ne ro wą in sta la cję se pa ra cji tle nu
(rys. 7), któ ra sta no wić mo że źró dło tle nu
mię dzy in ny mi dla wszyst kich użyt ko wa -
nych w pro jek cie in sta la cji pi lo to wych
(PC, CFB i PCFB).

Wy ni ki prac re ali zo wa nych w ob sza rach
ba daw czych od 1 do 5 in te gro wa ne są

Rys. 3. In sta la cja pi lo to -
wa z ko tłem CFB o mo -
cy 0,1 MW (PCz)

Rys. 4. In sta la cja pi lo to wa z ko tłem PCFB o mo -
cy 0,2 MW (IChPW)

Rys. 6. In sta la cja se pa ra cji CO2 me to dą ad sorp cyj -
ną w Tau ron Wy twa rza nie SA Elek trow nia Ła gi sza

Rys. 7. Mo bil na in sta la cja pro duk cji tle nu me to dą
VPSA

Rys. 5. In sta la cja pi lo to wa z ko tłem PC o mo cy
0,5 MW (IEn)



w ra mach te ma tu ba daw cze go 6. Tu prze -
cho dzą rów nież swe go ro dza ju we ry fi ka -
cję z wy ko rzy sta niem sze ro kiej ga my li -
cen cjo no wa ne go opro gra mo wa nia. Da ne
eks pe ry men tal ne do star czo ne przez po -
szcze gól ne Ze spo ły Ba daw cze słu żą tak że
do two rze nia au tor skich bi blio tek i wa li da -
cji wła snych ko dów nu me rycz nych, co
nie jed no krot nie zo sta je wy mu szo ne nie -
stan dar do wym cha rak te rem ana li zo wa ne -
go pro ce su, tj. spa la niem w mie szan ce tle -
nu i CO

2
. Po za ana li za mi pro ce so wy mi

i sys te mo wy mi du żą uwa gę w pro jek cie
przy wią zu je się do ana liz eko no micz nych
i eko lo gicz nych, któ re umoż li wia ją m.in.
wy zna cze nie wskaź ni ków kosz tu ter mo -
eko lo gicz ne go oraz zrów no wa żo ne go roz -
wo ju w peł nym cy klu ży cia. Tym sa mym
za kła da się, że pra ce pro wa dzo ne w tym
te ma cie ba daw czym do pro wa dzą do kom -
plek so we go nu me rycz ne go uję cia zin te -
gro wa ne go ukła du ener ge tycz ne go re ali -
zu ją ce go spa la nie tle no we. Po nad to, pod -
ję ta zo sta ła rów nież pró ba iden ty fi ka cji
i oce ny ry zy ka zwią za ne go z roz wa ża nym
przed się wzię ciem in we sty cyj nym w ska li
prze my sło wej.

Osta tecz nie wszyst kie dzia ła nia po dej -
mo wa ne w pro jek cie znaj du ją swój fi nał
w te ma cie ba daw czym 7, w ra mach któ re -
go przy go to wy wa ne jest wstęp ne stu dium
wy ko nal no ści obiek tu de mon stra cyj ne go.
Jak kol wiek po ten cjal ne miej sca dla te go
ty pu in we sty cji zo sta ną wy ty po wa ne
w efek cie ana liz pro wa dzo nych w pro jek -
cie, to z uwa gi na przy stą pie nie do Kon sor -
cjum stra te gicz nych part ne rów prze my sło -
wych, tj. Tau ron Wy twa rza nie SA Elek -
trow nia Ła gi sza oraz PGE GiEK SA Elek -
trow nia Tu rów, opra co wy wa ne stu dia
przy pad ku do ty czą tych że dwóch lo ka li za -
cji. Na pod kre śle nie za słu gu je rów nież
fakt, że pro wa dzo ne w tym za kre sie ana li -
zy obej mu ją, po za wy chwy tem, trans por -
tem i skła do wa niem CO

2
, rów nież kwe stie

zwią za ne z osią gnię ciem po ro zu mień spo -
łecz nych dla ak cep ta cji tech no lo gii CCS
na tym te re nie. Zwień cze niem re ali zo wa -
nych prac ma się oka zać na to miast wir tu -
ali za cja obiek tu de mon stra cyj ne go.

Pod sta wo wą no wa tor ską ce chą tech no -
lo gii oxy -spa la nia jest peł ne wy ko rzy sta-
nie wszyst kich no wych kon struk cyj nych
i tech no lo gicz nych osią gnięć w dzie dzi nie
ko tłów py ło wych i flu idal nych przy po łą -
cze niu ko tła z in sta la cją roz dzia łu po wie -
trza wraz z urzą dze nia mi do wy chwy ty wa -
nia CO

2
dla CCS. In we sty cje w no wą tech -

no lo gię ja ką jest oxy -spa la nie moż na re ali -
zo wać eta pa mi (je śli po trze ba): w pierw -
szej fa zie w wy so ko spraw ny i wie lo pa li -
wo wy ko cioł CFB lub PC, a w dru giej fa zie
w in sta la cje roz dzia łu po wie trza (ASU)
i CCS. Dla elek trow ni sta no wi to nie wąt -
pli wie za chę ca ją cy bo dziec do wpro wa dze -
nia tej no wej tech no lo gii, któ ra ma wbu do -

wa ną moż li wość CCS oraz wy co fy wa nia
z użyt ku sta rej, sil nie wy eks plo ato wa nej
jed nost ki, nie efek tyw nej, o niż szej spraw -
no ści i gor szej cha rak te ry sty ce emi syj nej.
Pod czas spa la nia tle no we go wy so ka
spraw ność ma bez po śred ni wpływ na emi -
sje CO

2
dzię ki ob ni żo ne mu zu ży ciu pa li -

wa. Po nad to, kon cep cja oxy -spa la nia da je
moż li wość sto so wa nia CCS (wy chwy ty -
wa nia i ma ga zy no wa nia CO

2
), gdy tyl ko

do stęp ne jest miej sce do skła do wa nia CO
2
.

W przy pad ku si łow ni z peł ną zdol no ścią
w za kre sie CCS, kon cep cja oxy -spa la nia
słu ży ja ko na rzę dzie do zmniej sza nia ry zy -
ka, po zwa la ją ce na wy twa rza nie ener gii
pod czas przej ścio wych prze sto jów urzą -
dzeń do trans por tu i ma ga zy no wa nia CO

2
.

Ocze ku je się, że ta kie ce chy uła twią po dej -
mo wa nie de cy zji in we sty cyj nych do ty czą -
cych pro jek tów si łow ni z CCS o wy so kiej
ka pi ta ło chłon no ści.

Kon cep cja oxy -spa la nia ma po nad to sze -
reg istot nych za let:
• ela stycz ność pa li wo wa po zwa la ją ca

na po pra wę eko no mi ki si łow ni, zwłasz -
cza przy spa la niu pa liw ni sko ja ko ścio -
wych i od pa do wych,

• ela stycz ność ru cho wa da ją ca moż li wość
sto so wa nia za rów no spa la nia po wietrz -
ne go i spa la nia tle no we go z wy chwy tem
CO

2
, szcze gól nie istot na przy mo der ni za -

cji ist nie ją cych blo ków ener ge tycz nych,
• brak ko niecz no ści in sta lo wa nia ab sor be -

rów czy in nych re ak to rów do wy chwy ty -
wa nia CO

2
(stę że nie CO

2
w spa li nach jest

wy so kie i się ga 98% i wię cej),
• niż sze emi sje NO

x
i SO

x
w spa li nach

w wy ni ku, a przez to ogra ni cze nia w za -
kre sie dal sze go oczysz cza nia spa lin,

• wpro wa dza no wa tor skie me to dy ste ro -
wa nia elek trow nią z in sta la cją roz dzia łu
po wie trza (ASU) i wy chwy tem CO

2
,

• ogól na kon cep cja stop nio we go prze cho -
dze nia na tech no lo gię CCS przy zmi ni -
ma li zo wa nym ry zy ku dzię ki wy so kiej
wy daj no ści ela stycz ne go spa la nia w tle -
nie,

• niż sze jed nost ko we emi sje CO
2

w wy ni -
ku zmniej szo ne go zu ży cia pa li wa dzię ki
wy so kiej spraw no ści cha rak te ry stycz nej
dla tej tech no lo gii oraz moż li wo ści za stą -
pie nia wę gla pa li wa mi od na wial ny mi,

• do star cze nie fir mom ener ge tycz nym
atrak cyj nej al ter na ty wy dla wpro wa dze -
nia do użyt ku no wej tech no lo gii i wy co -
fa nia z eks plo ata cji sta rej o niż szej
spraw no ści i gor szej cha rak te ry sty ce
emi syj nej.
Oce nia się, że spa la nie tle no we za pew -

nia ją ce mak sy mal ne stę że nie i czy stość
CO

2
w spa li nach bę dzie po osią gnię ciu

swo jej doj rza ło ści naj bar dziej efek tyw ną
tech no lo gią po zwa la ją cą na usu nię cie te go
ga zu ze spa lin i póź niej szą je go se kwe stra -
cję. Już w dzi siej szych opra co wa niach,
eks per ci do strze ga ją nie zwy kle zna czą cą

ro lę tej tech no lo gii, a przo du ją ce eu ro pej -
skie kon cer ny ener ge tycz ne pro wa dzą in -
ten syw ne pra ce dla wdro że nia tej tech no lo -
gii. Uzy ska ne w trak cie re ali za cji pro jek tu
wy ni ki sta no wią pod sta wę dla roz wo ju
tech no lo gii spa la nia tle no we go w Pol sce,
ro zu mia nej za rów no ja ko wspar cie dla mo -
der ni za cji ist nie ją cych obiek tów ener ge -
tycz nych w kie run ku przy sto so wa nia ich
do spa la nia wę gla przy zwięk szo nym
udzia le tle nu, jak rów nież do per spek ty -
wicz ne go wdro że nia w Pol sce prze ło mo -
wych tech no lo gii oxy -spa la nia ci śnie nio -
we go.

Jest oczy wi ste, że dzie dzi na spa la nia tle -
no wo-pa li wo we go jest no wa i zy sku je du -
żą uwa gę. Dla te go po zo sta je jesz cze do
wy ko na nia wie le prac ba daw czo-roz wo jo -
wych. W trak cie re ali za cji za da nia ba daw -
cze go nr 2 na su nę ły się te ma ty wy ma ga ją -
ce w przy szło ści uzu peł nie nia lub roz sze -
rze nia do tych cza so wych prac. Sta no wią
one ory gi nal ne roz wią za nia na uko we
i tech nicz ne, mo gą ce przy czy nić się do
wzmoc nie nia na szej po zy cji w ska li świa -
to wej w dzie dzi nie ener ge ty ki:
• mem bra ny tle no we – opty ma li za cja wy -

twa rza nia oraz in no wa cyj na kon cep cja
in te gra cji pro ce su se pa ra cji tle nu z pro ce -
sem wy twa rza nia ener gii w ko tłach ze ro
– emi syj nych,

• ci śnie nie flu idal ne oxy – spa la nie zin te -
gro wa ne z za awan so wa ną ad sorp cją CO

2

– II ge ne ra cji, 
• tle no we spa la nie ni sko ka lo rycz nych pa -

liw ga zo wych i ga zu łup ko we go oraz ich
współ spa la nie z trud ny mi i od pa do wy mi
pa li wa mi sta ły mi w ukła dach flu idal -
nych,

• kon cep cja tle no wych blo ków ener ge -
tycz nych pod ką tem ela stycz nej ich pra cy
przy peł nym ob cią że niu,

• tle no wy re tro fit blo ków py ło wych i flu -
idal nych pod ką tem ogra ni cze nia emi sji
SO

x
, NO

x
, CO

2
i py łu,

• opty ma li za cja blo ków ener ge tycz nych
du żej mo cy z ko tła mi re ali zu ją cy mi spa -
la nie tle no we.
Wszyst ko wska zu je więc na to, że re ali -

zo wa ny pro jekt ma du że szan se za koń czyć
się suk ce sem, otwie ra jąc dro gę do dal szej
ko mer cja li za cji wy pra co wa nych przez
Kon sor cjum no wa tor skich roz wią zań tech -
no lo gicz nych i kon struk cyj nych. 

Pra ca na uko wa do fi nan so wa na przez Na ro do we
Cen trum Ba dań i Roz wo ju, w ra mach Stra te gicz ne go
Pro gra mu Ba dań Na uko wych i Prac Roz wo jo wych
pt. „Za awan so wa ne tech no lo gie po zy ski wa nia ener -
gii” Za da nie Ba daw cze nr 2 „Opra co wa nie tech no lo -
gii dla ko tłów py ło wych i flu idal nych zin te gro wa nych
z wy chwy tem CO2”, umo wa nr SP/E/2/66420/10.

1) No wak W., Ry bak W., Cza kiert T.(red.), Spa la nie tle -

no we dla ko tłów py ło wych i flu idal nych zin te gro wa -

nych z wy chwy tem CO
2
. Ki ne ty ka i me cha nizm spa -

la nia tle no we go oraz wy chwy tu CO
2
, Wy daw nic two
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