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Polityka energetyczna

• Jak często odbywają się posiedzenia Rady 
Gospodarczej?

– Spotykamy się co dwa tygodnie, w ponie-
działki, przed Radą Ministrów, ale wielokrot-
nie sytuacja wymuszała dodatkowe posiedze-
nia. Od początku za swoją misję uważałem 
tworzenie przyjaznego otoczenia biznesu stąd 
rekomendacje, by procedować możliwie szyb-
ko zmiany w ordynacji podatkowej. Pośród 
innych spraw politycznie istotny był dialog 
z bankami, by wypracować rozwiązanie pro-
blemu „Frankowiczów”, co ostatecznie dopro-
wadziło do inicjatywy ustawodawczej etc. 
• A czy zajmuje się krajową energetyką?
– Oczywiście, energetyka kilkakrotnie była 

omawiana na posiedzeniach Rady. Rozma-
wialiśmy o rynku mocy, o „czystym” węglu, 
o wspomaganiu odnawialnych źródeł energii, 
a wszystko w kontekście regulacji UE. Ten 
unijny wątek, jeśli rozmawiamy o energetyce, 
jest dominujący.
• Jak zdaniem Rady to wsparcie powinno 

wyglądać?
– To nie jest oryginalne stwierdzenie, że 

wydatki na OZE powinny być pod kontrolą, 
a ustawowo należy wspierać prosumentów, 
czyli indywidualne przedsięwzięcia, głównie 
fotowoltaiczne. Zauważono nierównomierne 
podnoszenie kosztów OZE na północy i połu-
dniu Polski. Ale to nie był główny wątek, bo 
– biorąc pod uwagę również trendy techno-
logiczne i prawdopodobne potanienie paneli, 
a więc i większą ich dostępność dla gospo-
darstw domowych – chcieliśmy, by ten rodzaj 
OZE był tak samo ważny, jak rozbudowa farm 
wiatrowych czy bioenergia. 
• Czy podczas posiedzeń porównywali-

ście polską energetykę z innymi krajami Unii 
Europejskiej?

– Takie porównanie narzuca się samo. Ener-
getyka należy do trzech segmentów polskiej 
gospodarki, w których produktywność jest wy-
raźnie niższa niż w Europie Zachodniej. Naj-
większy dystans jest w górnictwie i rolnictwie, 
ale trzecim kandydatem na niechlubne po-
dium jest energetyka, w której wydajność pra-
cy znacznie, prawie o 50% odbiega od standar-
dów zachodnich. Dlatego ważnym zadaniem 

w następnych latach jest restrukturyzacja tych 
obszarów. 
• Na czym polega ten dystans?
– Na niższej produktywności pracy, niedo-

kapitalizowaniu, gorszej organizacji, co wyni-
ka z analiz przeprowadzonych przez ekspertów 
Banku Światowego, a w Polsce – McKinsey’a. 
Te trzy segmenty polskiej gospodarki zosta-
ły wyraźnie wskazane jako maruderzy w po-
ścigu cywilizacyjnym. Jest to o tyle utrudnio-
ne, że rolnictwo ma silny lobbing polityczny 
w postaci PSL-u, a górnictwo i energetyka są 
na ogół dużymi organizmami Skarbu Państwa, 
silnie uzwiązkowionymi. Problemem nie jest 
brak wiedzy co trzeba zmienić, ale silna obrona 
status quo i brak woli politycznej.
• Widać to wyraźnie w górnictwie, gdy po-

równamy produktywność osiąganą w kopal-
niach należących do Katowickiego Holdingu 
Węglowego i Kompanii Węglowej z efektami 
uzyskiwanymi w lubelskiej Bogdance.

– Widać też różnice w efektywności piono-
wo zintegrowanych czterech grup energetycz-
nych. Natomiast w górnictwie organizacja pra-
cy najmniej sprzyja efektywności w Kompanii 
Węglowej, czy w katowickim holdingu, skoro 
na jednego zatrudnionego wydobywa się tam 
ok. 650 t rocznie, gdy w Bogdance 1980 t.

Ale cały nasz kompleks węglowo-energe-
tyczny jest wyzwaniem na najbliższe lata.
• Jakie jest zdanie Rady Gospodarczej od-

nośnie do Pakietu Klimatyczno-Energetycz-
nego i „Energetycznej mapy drogowej 2050”, 
czyli zobowiązania UE do redukcji emisji 
w 2030 r. o 40% w porównaniu z 1990 r., 
w 2040 r. – o 60%, a w 2050 r. – o 80%?

– Politykę Klimatyczno-Energetyczną UE 
oceniamy krytycznie, bo powinna polegać na 
równoważeniu agendy klimatycznej z ener-
getyczną. Obecnie ceny energii w Europie 
są znacznie wyższe niż w Stanach Zjedno-
czonych, z którymi UE negocjuje umowę 
o transatlantyckim partnerstwie handlowo-in-
westycyjnym (TTIP). Jeżeli nie ma tej równo-
wagi między ambicjami klimatycznym, które 
na ogół podrażają cenę energii, a agendą ener-
getyczną, to nasze zdanie musi być krytyczne. 
Choć przy okazji kolejnych szczytów UE jest 

to jakoś rozładowywane za pomocą rozmaitych 
koncesji dla energetyki opartej na węglu. 
• Co by pan odpowiedział prezesowi elek-

trowni, który spytałby: jak wytwarzać ener-
gię elektryczną, gdy w Komisji Europejskiej – 
zgodnie z Dyrektywą IED –  trwają prace nad 
implementacją kolejnych obostrzeń w zakre-
sie emisji przemysłowych – aktami obowią-

– Wrażliwość środowiskowa dzisiejszej Unii Europejskiej dla Polski jest niewy-
godna. Już od 2004 r., a nawet wcześniej, bo od momentu rozpoczęcia negocja-
cji akcesyjnych, było wiadomo, że większość swoich strategicznych celów Pol-
ska może realizować pod sztandarem UE, natomiast będą napięcie w zakresie 
energetyki i ambicji klimatycznych UE. I tak jest cały czas – twierdzi JANUSZ 
LEWANDOWSKI, przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady 
Ministrów, europoseł, w rozmowie z Jerzym Bojanowiczem.

Politykę Klimatyczno-Energetyczną UE 
oceniamy krytycznie

JANUSZ LEWANDOWSKI (ur. 1951 r.), doktor nauk 
ekonomicznych, w latach 1974–1983 był wykładow-
cą na Uniwersytecie Gdańskim. Później pracował 
w Polskich Liniach Oceanicznych, był wykładow-
cą na amerykańskim Uniwersytecie Harvarda i za-
kładał Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 
w Gdańsku. W latach 1980–89 był doradcą ekono-
micznym NSZZ „Solidarność”, a w 1988 r. współza-
łożycielem Kongresu Liberalno-Demokratycznego. 
Minister przekształceń własnościowych w rządach 
Jana Krzysztofa Bieleckiego (1990–1991) i Hanny 
Suchockiej (1992–1993). Doprowadził do uruchomie-
nia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
i opracowania Programu Powszechnej Prywatyzacji. 
Poseł na Sejm I, III i IV kadencji. Od 2004 r. poseł do 
Parlamentu Europejskiego. Przez dwa i pół roku był 
przewodniczącym Komisji Budżetowej, a następnie 
jej wiceprzewodniczącym. W latach 2010–2014 Ko-
misarz UE ds. budżetu i programowania finansowe-
go. W 2014 r. z listy PO ponownie został wybrany do 
Parlamentu Europejskiego, w związku z czym 1. lip-
ca 2014 r. odszedł ze stanowiska w KE. Obecnie jest 
członkiem Komisji Przemysłu Handlu i Energetyki 
Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Budżetowej. 
W styczniu 2015 r. został powołany przez premier 
Ewę Kopacz na przewodniczącego Rady Gospodar-
czej przy Prezesie Rady Ministrów.

dokończenie na str. 5
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Polityka energetyczna

zującymi będą dokumenty referencyjne BAT 
i BREF, w wyniku których limity będą jeszcze 
bardziej zaostrzone?

– Że musi się dostosować, szukając swo-
jej szansy w tych koncesjach, które osiągnęła 
Polska w październiku 2014 r. na szczycie UE 
w sprawie polityki klimatycznej. Przypomnę, 
że UE postanowiła ograniczyć emisję CO2 
o 40% do 2030 r. (względem 1990 r.), ale bied-
niejsze kraje, w tym Polska, będą mniej obcią-
żone kosztami realizacji tych celów. Polska 
wywalczyła utrzymanie systemu darmowych 
pozwoleń na emisje do 2030 r. Do tej daty 40% 
uprawnień do emisji CO2 kraje o PKB poniżej 
60% średniej unijnej (realne z 2013 r.), w tym 
Polska, będą mogły rozdawać elektrowniom za 
darmo. Poza darmowymi zezwoleniami może-
my korzystać z unijnego funduszu moderniza-
cyjnego i własnej pomocy publicznej na te cele. 

Nie ukrywam, że regulacyjny zapał UE jest 
dla Polski niewygodny. I tak będzie w następ-
nych latach, bo nie ma sposobu jakiejś gwał-
townej metamorfozy polskiej energetyki. Bu-
dowane nowe bloki opalane są węglem.

Inne kraje, o pokrewnych problemach, nie 
pomagają nam w tworzeniu lepszych regula-
cji. Wyraźnie było to widoczne podczas zma-
gań dotyczących zaproponowanej przez Ko-
misję Europejską tzw. rezerwy stabilizacyjnej 
(market stability reserve – MSR), która po-
przez podniesienie cen pozwoleń na emisję 
CO2 ma zmobilizować przemysł do realizacji 
założeń unijnej polityki klimatyczno-energe-
tycznej i inwestycji w zielone technologie. By-
łem członkiem Komisji José Barroso i po wie-
lu bitwach, mimo opinii komisarza Günthera 
Oettingera, który był odpowiedzialny za ener-
getykę, i któremu bardzo sprzyjałem, nie udało 
się zmniejszyć celu redukcji emisji CO2 z 40% 
do 35% w 2030 r., bo przeważyło zdanie in-
nych komisarzy. Udało się natomiast zrezygno-
wać z obligatoryjnych celów dla energetyki od-
nawialnej na poziomie poszczególnych krajów. 
A także udało się obronić zasadę, iż rezerwa 
stabilizacyjna ruszy po roku 2020, by nie po-
głębiać niepewności inwestycyjnej w sektorze. 
Niestety, później wziął się za nią Parlament Eu-
ropejski i przeważył pogląd, że rezerwa stabi-
lizacyjna, wspomagająca tzw. backloading, ma 
ruszyć od roku 2019. Zmusiło to polską delega-
cję w europarlamencie do głosowania przeciw 
tym ustaleniom. Ostatecznie jednak uzgodnio-
no, przełamując nasz opór na forum między-
rządowym, iż rezerwa, która ma automatycznie 
„zdejmować” z rynku pozwolenia, jeśli zosta-
nie przekroczony ustalony limit, wejdzie w ży-
cie 1. stycznia 2019 r. Oto świadectwo pozycji 
Unii Europejskiej, która moim zdaniem łamie 
równowagę pomiędzy celami energetycznymi 
i klimatycznymi. Polska musi się jakoś do tego 
dostosować, nie mając złudzeń co do ewentual-
nych partnerów, którzy na ogół chowają się za 
naszymi plecami. Kraje mające podobne inte-
resy liczą, że Polska będzie walczyć na pierw-

szej linii frontu, także w ich imieniu, ale nie po-
magają...
• Po ubiegłorocznym Szczycie, pierwszym, 

w którym uczestniczyła, premier Ewa Kopacz 
powiedziała: Polska wraca z tarczą.

– Szukała i znalazła sposób na to, by Pol-
ska po roku 2020 szła swoim dotychczasowym 
tempem redukcji CO2, gdy Unia przyspiesza 
tempo. Uzyskała pożądane koncesje, warun-
kujące modernizację polskiej energetyki. Więc 
powrót z tarczą!

W lutym, pisząc do szefa KE w imieniu 
państw, które tworzyły mniejszość blokującą 
w tej sprawie, ostrzegała, że wcześniejsze wpro-
wadzenie rezerwy może mieć znaczące skutki 
gospodarcze, społeczne, a także finansowe dla 
państw członkowskich. Tym razem mniejszość 
blokująca, nie z naszej winy, się rozsypała.
• A jak rozumieć określanie celów dla ener-

getyki odnawialnej dla całej UE? Co z pakie-
tem 3 × 20?

– Polska nieźle sobie radzi z realizacją tego 
pakietu, bo od 1990 r. zdecydowanie zmienił 
się profil naszego przemysłu, w tym i energety-
ki. Dzięki temu w zakresie redukcji emisji CO2 
mamy większe osiągnięcia niż kraje zachodnie.

Niemniej byliśmy krytyczni wobec stawia-
nia nowych celów, zanim nastąpi porozumienie 
globalne. Europa, w porównaniu z innymi kon-
tynentami, jest skromnym „producentem” ga-
zów cieplarnianych. 
• No właśnie, co zdaniem pana – europosła 

i byłego komisarza – motywuje Komisję Euro-
pejską do tak ambitnych planów, gdy w 2013 r. 
tylko Chiny, USA, Indie i Rosja wyemitowały 
prawie 55% światowej emisji CO2?

– Europa jest na tle innych kontynentem do-
statku. Europejski model „dobrego życia”, po 
nasyceniu potrzeb materialnych, zwiększa wraż-
liwość środowiskową. Jej miarą, oprócz dbało-
ści o przyrodę, stała się walka z ociepleniem 
klimatu, kojarzonym z emisją gazów cieplarnia-
nych. Ta zachodnia wrażliwość ekologiczna do-
minuje w Komisji Europejskiej, pomimo rosną-
cego wpływu Europy Środkowo-Wschodniej. 
Ukierunkowuje regulacje, w czym ma też udział 
lobbing ze strony przemysłu OZE. 

Dlatego nawołuję do konsolidowania lo-
bbingu ze strony naszej energetyki w Bruk-
seli, ponad interesami poszczególnych firm 
z tego sektora. Nie może to oznaczać zamroże-
nia obecnego stanu rzeczy w Polsce, bo to by-
łoby sprzeczne nie tylko z regulacjami Unii, ale 
także rosnącą wrażliwością ekologiczną Pola-
ków. Dokonaliśmy w tym zakresie wielkiego 
przełomu, ale trudno jest w ciągu ćwierćwiecza 
nadrobić zaległości, spowodowane przez indu-
strialny kompleks węgla i stali, który był u nas 
zbudowany po II wojnie światowej.
• Zdaniem ekspertów upór Brukseli w sa-

modzielnym forsowaniu pakietu klimatycz-
nego jest czymś szkodliwym dla rozwoju go-
spodarczego w Europie, a z drugiej strony, 
tzw. plan Jeana-Claude’a Junckersa przewi-
duje 300 mld euro na pobudzenie inwestycji 
i ponowne uprzemysłowienie Europy, czyli 

reindustrializację, którą w 2014 r. zapropo-
nował Antonio Tajani, wiceprzewodniczący 
KE odpowiedzialny za przemysł. Udział prze-
mysłu w PKB ma wzrosnąć z 15 do 20% do 
2020 r. (w Polsce – 17,6%, mniej niż w Niem-
czech – 22,4% i Czechach – 24,7%, na Wę-
grzech – 23,2% czy Słowacji – 22,1%).

– Stawiane przez UE cele nie są spójne, bo 
ambicje klimatyczne nie są po drodze z celem 
reindustrializacji, który uosabia Antonio Taja-
ni, mój kolega z Komisji Europejskiej. Reindu-
strializacja, czyli zwiększenie udziału przemy-
słu w strukturze gospodarki europejskiej, była 
wnioskiem z kryzysu. Bo takie kraje, jak Niem-
cy czy Austria, które, w porównaniu np. z Irlan-
dią i Wlk. Brytanią, miały większy poziom prze-
mysłu niż usług, lepiej przetrwały kryzys.

Europa potrzebuje przemysłu, jako przesłanki 
odporności antykryzysowej i sukcesu w wyścigu 
technologicznym. Ale cel reindustrializacji nie 
jest spójny z agendą klimatyczną, która zwięk-
sza ceny energii i tym samym osłabia konkuren-
cyjność przemysłu i skłania do wyprowadzania 
go poza granice UE (tzw. carbon leakage). Zo-
stało to częściowo zauważone i uwzględnione 
w nowych regulacjach unijnych, w postaci listy 
branż (zmniejszonej niestety z 170 do 100), na-
rażonych na utratę konkurencyjności, w wyniku 
zawyżonych wymogów UE. 
• Na początku grudnia w Paryżu odbędzie 

się Szczyt Klimatyczny COP21. Jak pan sądzi, 
czego możemy się spodziewać?

– Niezbyt optymistyczne prognozy dla Pol-
ski niesie ofensywa klimatyczna prezydenta 
USA, Baracka Obamy, którego ambicje klima-
tyczne są pokrewne z europejskimi...
• ...na pierwszej stronie „Gazety Wybor-

czej” (4.08) był tytuł: „Obama rusza na woj-
nę z węglem”...

– Ale to rykoszetem trafi w to, co było po-
wodem ogromnego sukcesu gospodarki amery-
kańskiej i jej konkurencyjności, czyli gaz łup-
kowy. Takie stanowisko USA mobilizuje UE 
do stawiania ambitnych celów. Polska strategia 
polegała na głoszeniu, że nie można wychodzić 
przed szereg, że UE musi zaczekać na rezultaty 
Szczytu w Paryżu i dopiero wówczas stawiać 
sobie cele, które nie spowodują utraty konku-
rencyjności. Wygląda jednak na to, że zwycię-
ża orientacja klimatyczna.

Polska reprezentując swoje stanowisko po-
winna zawsze szukać sojuszników, by nie być 
osamotniona. Wtedy łatwiej nam ugrać inne 
cele strategiczne. Ktokolwiek będzie odpowie-
dzialny za reprezentowanie Polski w Paryżu, bę-
dzie miał jednak niewygodną sytuację. Sygna-
ły dochodzące z Waszyngtonu, Pekinu i Brukseli 
znaczą, że świat na serio zajął się walką z ocie-
planiem klimatu. Tzw. Trzeci Świat oczekuje 
pomocy finansowej, od której zależy jego za-
angażowanie. I to prawdopodobnie zdominuje 
Szczyt, co nie jest zbieżne z polskimi interesami. 
Ale z tym – jak wspomniałem – zmagamy się od 
początku naszej obecności w wspólnej Europie, 
opłacalnej dla nas w innych dziedzinach.
• Dziękuję za rozmowę.

dokończenie ze str. 3
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• W 2012 r. Parlamentarny Zespół ds. 
Energetyki dyskutował nad projektem usta-
wy Prawo energetyczne i problemami sekto-
ra ciepłownictwa w Polsce. Jaka była kon-
kluzja tamtego spotkania – jedynego w tej 
kadencji Sejmu dotyczącego energetyki 
cieplnej?

– Do Zespołu zapisują się posłowie i sena-
torowie zainteresowani energetyką: od OZE, 
przez przesył, źródła systemowe po energety-
kę jądrową oraz cieplną. Należą doń m.in. fi-
lolog, prawnik i rolnik. Nie jest to więc zespół 
złożony z samych fachowców od energetyki. 
Głównym zadaniem jest informowanie się 
o problemach sektora i inicjatywach legisla-
cyjnych. To także działania studyjne, w tym 
wyjazdy, oraz ocena działań Unii Europej-
skiej w sferze gospodarki i energetyki, głów-
nie planowanych dyrektyw. Podczas dyskusji 
staramy się wypracować jakieś porozumie-
nie ponad podziałami. W ramach prac ze-
społu spotykamy się z rożnymi stowarzysze-
niami, jak Izba Gospodarcza Ciepłownictwo 
Polskie, Polskie Towarzystwo Energetyki 
Wiatrowej czy Izba Gospodarcza Energetyki 
i Ochrony Środowiska, której spectrum dzia-
łania jest dosyć szerokie. Organizacje te ku-
mulują pewną wiedzę oraz reprezentują in-
teresy swoich członków, reprezentujących 
szerokie kręgi energetyki. Pomagają nam 
zrozumieć pewne zjawiska. Dlatego warto 
posłuchać, co mają do powiedzenia. 
• Czy Parlamentarny Zespół ds. Nowo-

czesnej Energetyki jest waszą konkurencją?
– Nie. Zresztą tych zespołów jest więcej…
• …np. powstały pod koniec maja Parla-

mentarny Zespół ds. Energii Odnawialnej 
i Gazowej.

– Zespół może utworzyć grupa posłów, 
która zgłosi chęć działania w jakimś obsza-
rze i się zarejestruje. Nasz Zespół ma 20-let-
nią tradycję i dorobek. Inne zespoły zajmują 
się wycinkami sektora energetycznego. 

Wracając do pytania o tematykę tamte-
go posiedzenia, to sądzę, że było związane 
z planowanym wówczas tzw. Trójpakiem. Jak 
wiemy, nic z niego nie wyszło, bo skończy-
ło się na nowelizacji Prawa energetycznego.

• W 2010 r. Waldemar Pawlak, wówczas 
minister gospodarki, rzucił hasło: bioga-
zownia w każdej gminie. A jakby pan wi-
dział realizację hasła: ciepłownictwo w po-
wiecie?

– W Polsce mamy mocno rozbudowaną 
infrastrukturę sieciową, nawet w miastach 
poniżej 20 tys. mieszkańców. Zasadne jest 
pytanie: kto jest jej właścicielem i w jakim 
jest stanie? Z drugiej strony, w Polsce powia-
towej czy gminnej zasadniczym problemem 
jest niska emisja. W dużych miastach czę-
ściowo też będących przecież gminami, ale 
i powiatami grodzkimi, udało się ją ograni-
czyć, ale nie we wszystkich. Sztandarowym 
przykładem jest Kraków, w którym normy 
emisji są przekraczane, czego dowodem jest 
pojawiający się smog.

Inną kwestią jest energetyka cieplna roz-
proszona. Często okazuje się, że szczególnie 
źródła na paliwa stałe są nieefektywne, o ni-
skiej sprawności i emitują dużo zanieczysz-
czeń. W większym stopniu są one w prywat-
nych domach niż w sektorze publicznym. 
W osiedlach mających dostęp do gazu jest 
on szeroko wykorzystywany. To „czyste” 
paliwo, ale przede wszystkim łatwe w uży-
ciu, bo kotły są bezobsługowe. Trzeba jed-
nak pamiętać o kosztach: najtańsze wciąż 
jest ogrzewanie węglowe. A także o mental-
ności niektórych właścicieli pieców i komin-
ków, którzy oprócz węgla i drewna spalają 
np.: opakowania plastykowe i opony! Spala-
nie odpadów przez mieszkańców jest proble-
mem w całym kraju, bo np. w województwie 
mazowieckim w ok. 70% kominków spala 
się śmieci.

 Spełnieniu wymagań polityki unijnej 
sprzyja wymiana starych urządzeń na no-
woczesne źródła: gazowe bądź odnawialne. 
W zmniejszeniu kosztów takiej inwesty-
cji pomagają różne programy, np. KAWKA 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. Jego celem jest li-
kwidacja niskiej emisji: wspiera on wzrost 
efektywności energetycznej i rozwój roz-
proszonych odnawialnych źródeł energii. To 
dobrze, ale znam przypadki, gdy instytucje 

publiczne uzyskują dopłaty np. do instalacji 
kolektorów, choć mają dostęp do ekologicz-
nego ciepła sieciowego.

Wiele zależy od polityki władz lokalnych 
oraz świadomości społecznej – lub jej bra-
ku. Dlatego ważne są też programy uświa-
damiające różne zagadnienia związane z za-
nieczyszczeniem środowiska, efektywnością 

– Unikalność infrastruktury powoduje, że w Polsce jest bardzo duża szansa 
rozwoju niewielkich źródeł kogeneracyjnych i wytwarzania ciepła w systemach 
scentralizowanych. To by istotnie ograniczyło niską emisję. Bo emitują ją poje-
dyncze małe źródła – uważa dr inż. STANISŁAW IWAN, senator, wiceprzewod-
niczący senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwo-
wej, członek senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i wiceprzewodniczący 
Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, w rozmowie z Jerzym Bojanowiczem.

Ważny jest 
rachunek ekonomiczny

Dr inż. STANISŁAW IWAN (ur. 1949 r.), senator VII 
i VIII kadencji, jest absolwentem Wydziału Elek-
trycznego Politechniki Wrocławskiej (1973) oraz stu-
diów podyplomowych: z zarządzania jednostkami 
gospodarczymi na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Wrocławskiego (1993 r.), zarządzania 
przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej na Wy-
dziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Pozna-
niu (1994 r.) i w Kolegium Zarządzania i Finansów 
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2000 r.). 
W 1983 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. 
W latach 1973–89 był nauczycielem akademickim 
w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze, 
a następnie wykładowcą w Państwowym Instytucie 
Naukowym w Saidzie i na Uniwersytecie Technicz-
nym w Oranie w Algierii (1989–91). W latach 1991–92 
był inżynierem elektrykiem na budowie elektrowni 
w Mers El Hadjadj. Po powrocie do kraju był za-
stępcą dyrektora Wydziału Gospodarki w Urzędzie 
Wojewódzkim w Zielonej Górze (1992–94), dyrek-
torem w „Lubuskich Fabrykach Mebli” w Świebodzi-
nie (1994–2000) i wojewodą lubuskim (2000–2001). 
W latach 2002–2007 pracował w kilku firmach z bran-
ży energetycznej, m.in. w  ECO S.A. gdzie kierował 
Lubuskim Zakładem Energetyki Cieplnej w Zielo-
nej Górze i w ZelGaz, gdzie był Prezesem Zarządu 
w Zielonej Górze. Radny Sejmiku Województwa Lu-
buskiego (2006–2007). Działacz gospodarczy: były 
przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi 
Lubuskiej – poprzednio Organizacja Pracodawców 
Regionu Zielonogórskiego (1995–2007) – obecnie 
zasiada w jej Radzie Programowej, był też wicepre-
zesem Lubuskiego Towarzystwa na rzecz Rozwoju 
Energetyki. Jest przewodniczącym Komisji Ochro-
ny Pracy przy okręgowym inspektorze pracy w Zie-
lonej Górze, a także Rady Nadzorującej Akademicki 
Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielono-
górskiego. W Senacie VII kadencji był członkiem Ko-
misji: Gospodarki Narodowej i Komisji Spraw Unii 
Europejskiej. W obecnej kadencji jest członkiem Ko-
misji Gospodarki Narodowej oraz wiceprzewodni-
czącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Admi-
nistracji Państwowej.



7

Ciepłownictwo w powiecie

energetyczną itp. To dla wielu ludzi nowa 
wiedza, bo o działaniach prośrodowisko-
wych w Polsce mówi się dopiero od 25 lat. 
Dlatego społeczeństwo trzeba kształcić.
• Mówi pan o kogeneracji. Czy to znaczy, 

że na niewielkim osiedlu nie ma racji bytu 
sama ciepłownia, pracująca w okresie je-
sienno-zimowym?

To zależy. Na niewielkim osiedlu racje 
praktyczno-ekonomiczne nakazują raczej 
budowę indywidualnych źródeł ciepła i cie-
płej wody użytkowej. Inaczej sytuacja ma 
się tam, gdzie istnieją nawet niewielkie sie-
ci scentralizowane. Tam z ekologicznego 
punktu widzenia lepszy byłby układ kogene-
racyjny. Ale podjęcie decyzji musi poprze-
dzić analiza ekonomiczna. Nakłady jed-
nostkowe na małe układy kogeneracyjne są 
o wiele wyższe niż dla klasycznych ko-
tłowni. Jeśli jest zapotrzebowanie na źródło 
o mocy od kilku do kilkunastu MW, a takie 
mają rację bytu w miastach powiatowych, 
zamieszkałych przez kilkanaście-kilkadzie-
siąt tysięcy mieszkańców, a udział CWU 
stanowi kilkanaście procent tego zapotrze-
bowania, to wykonana analiza wykaże opła-
calność, bądź nie, kogeneracji.

Pamiętajmy jednak, iż w Polsce kogenera-
cja się „nie spina”. Nawet duża. I o ile tej na 
węglu do zamknięcia niewiele brakuje, to tej 
na gazie – znacznie więcej. Bo okres zwro-
tu nakładów poniesionych na inwestycje jest 
bardzo długi, a nawet mogą się nie zwrócić. 
Stąd wspomaganie tych źródeł od 1 lipca 
2007 r. żółtymi i czerwonymi certyfikatami.

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne 
przedłużyła do 30 czerwca 2018 r. funkcjo-
nowanie systemu wsparcia dla producentów 
energii elektrycznej i ciepła w procesie ko-
generacji. Ale jest on nieakceptowany przez 
Unię Europejską. Dlatego tworzone są mo-
dele innej formy wsparcia, np. wykorzystu-
jące systemy aukcyjne. Dziś jeszcze nie wia-
domo jakie będzie wsparcie dla kogeneracji 
po 2018 r.
• A co z wykorzystaniem OZE do wytwa-

rzania ciepła?
– Uważam, że źródła odnawialne powin-

ny przede wszystkim uwzględniać miej-
scowe warunki. Jeżeli można wykorzystać 
geotermię, to należy to zrobić. Ale nie za 
wszelką cenę. Są obszary, na których jest 
wiele wolnej ziemi i można wytwarzać bio-
masę. Oczywiście jeśli są fermy na 3 tys. 
krów czy świń, to dla nich biogazownie wy-
dają się być bezdyskusyjne. Pompy ciepła? 
Są coraz tańsze i dlatego powszechniej sto-
sowane. Teraz modna jest fotowoltaika, bo 
wprowadziliśmy energetykę prosumencką. 
Sądzę, że jest ona szansą dla mieszkańców 
powiatów i gmin, na terenie których odbior-
cy są rozproszeni. Ale sądzę też, że w więk-
szym stopniu będzie to wytwarzanie energii 
elektrycznej. 
• Jak pan w takim razie widzi przyszłość 

ciepłownictwa w powiecie?

– Jest nią kogeneracja, ale trzeba znaleźć 
rozwiązania jej sprzyjające. Im szybciej, 
tym lepiej. Nie można dopuścić, jak było, do 
przerwy między jednym, a drugim rodzajem 
wsparcia. Przyszłość, to wymiana źródeł na 
nowoczesne, bardziej sprawne, co potrwa. 
O ile instytucje publiczne najczęściej już jej 
dokonały – czasami nawet dublując źródła, 
to gorzej będzie ze starym budownictwem 
– komunalnym, wielomieszkaniowym i sta-
rymi budynkami jednorodzinnym, w któ-
rych mieszkają niezbyt majętni emeryci. Tu-
taj niezbędne jest wsparcie państwa, którego 
jednym z elementów jest wspomniany pro-
gram KAWKA. Dobrze, że wspierane są też 
OZE: kolektory, fotowoltaika czy biomasa. 
Ale zanim te nowe instalacje zaczną się bi-
lansować, to upłynie nieco czasu.
• Kto powinien określać kierunek rozwo-

ju: rząd czy samorządy?
– O formach i wysokości wsparcia musi 

zdecydować rząd i ustawa. Mam nadzieję, że 
jeszcze w tej kadencji zostaną wprowadzo-
ne zmiany w prawie środowiskowym, które 
umożliwią walkę z zanieczyszczeniami po-
wietrza, gdyż w przygotowywanej ustawie 
samorządy będą mogły określać, jakimi pa-
liwami stałymi mieszkańcy będą mogli pa-
lić w swoich przydomowych kotłowniach, 
a także minimalne standardy techniczne dla 
takich urządzeń.

Przypomnę, że w październiku 2014 r. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kra-
kowie uznał, że uchwała Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego z listopada 2013 r. 
w sprawie określenia rodzajów paliw do-
puszczonych do stosowania na obszarze 
Gminy Miejskiej Kraków narusza interesy 
prawne najemców znajdujących się w Kra-
kowie lokali mieszkalnych ogrzewanych pa-
liwami stałymi. Tak więc dalej mogą spalać 
wszystko, co mają pod ręką.

Po wprowadzeniu proponowanych zmian 
sejmik na podstawie dokumentów przygoto-
wanych przez odpowiednie służby marszał-
ka, będzie decydował o tym, jakie paliwo 
będzie mogło być używane na określonych 
obszarach województwa. Oczywiście, podej-
mowaną decyzję trzeba uzgodnić z samorzą-
dem gminnym, który będzie odpowiedzialny 
za jej realizację. Dodam, że gdyby obowią-
zywała zaskarżona w Krakowie uchwała, to 
węgla nie mogłyby też używać krakowskie 
elektrociepłownie!

Kiedy byłem dyrektorem Lubuskiego Za-
kładu Energetyki Cieplnej, dawnego zie-
lonogórskiego WPUC-u, kupionego przez 
opolskie ECO – (Energetyka Cieplna Opol-
szczyzny SA), prowadziliśmy prace roz-
wojowe dotyczące sieci i modernizacji cie-
płowni. Na przykład w Żaganiu i Żarach, 
w których były po dwie przestarzałe i wy-
eksploatowane kotłownie, zastąpiliśmy je 
w każdym mieście jedną zmodernizowaną. 
Rozwijaliśmy też na tym terenie sieci cie-
płownicze. Ponieważ jest tam gaz, więc tam, 

gdzie podłączenie do sieci było nieopłacal-
ne, budowaliśmy też kotłownie gazowe. Pla-
nowaliśmy układy kogeneracyjne w Żarach, 
Żaganiu i Nowej Soli. Niestety brak jasnych 
długookresowych perspektyw wsparcia – 
rzutujących negatywnie na rachunek ekono-
miczny, wstrzymał te inwestycje.

W małych kotłowniach węglowych ogól-
nokrajowym problemem jest kosztowna ko-
nieczności „szuflowania”. Próbowaliśmy in-
stalować kotły retortowe, które wymagają 
mniejszej obsługi, niemniej ich koszty są też 
wysokie. 

Wcześniej byłem prezesem spółki ZelGaz, 
która w Zielonej Górze zarządzała sieciami 
ciepłowniczymi. Byliśmy partnerem elektro-
ciepłowni, która później przejęła te sieci.
• To dobrze?
– Oczywiście. Uważam, że to najlepsza 

sytuacja, gdy wytwarzanie ciepła i jego prze-
sył są w jednych rękach. Można prowadzić 
spójną politykę inwestycyjną i eksploata-
cyjną, bo gdy jest to rozdzielone, to często 
dochodzi do różnego rodzaju konfliktu in-
teresu, czego zresztą mamy w Polsce co naj-
mniej kilka przykładów.

Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze 
opracował „Strategię rozwoju energetyki”, 
w której zaprezentowano m.in. kierunki roz-
woju ciepłownictwa, co ma ułatwić gminom 
podejmowanie decyzji, uwzględniających 
lokalne warunki. Na terenie województwa 
są trzy znaczące źródła energii elektrycz-
nej i cieplnej, produkowanej w kogeneracji 
z gazu ze złóż lokalnych: EC Zielona Góra 
(200 MWe/135 MWt), Gorzów Wielkopol-
ski (60 MWe/65 MWt + w budowie blok 
140 MWe/105 MWt), Arctic Paper w Ko-
strzynie (40 MWe/170 MWt).
• A co z mieszkańcami licznych osiedli 

powstających na obrzeżach aglomeracji. 
Czy deweloper winien budować kotłownie, 
czy każdy sobie sam grzeje?

– Budowa i eksploatacja systemu ciepłow-
niczego na osiedlach domków jednorodzin-
nych czy szeregowców, prowadzenie sieci 
ciepłowniczych jest nieopłacalne. Kosztów 
wykonania takich sieci nie można porówny-
wać z siecią wodociągową czy kanalizacyj-
ną. Sieci ciepłownicze są drogie a przy ni-
skiej ,,gęstości cieplnej” odbiorców generują 
stosunkowo wysokie straty. Obecnie przed-
siębiorstwa energetyczne wymieniają stare 
sieci na preizolowane. Ale tylko tam gdzie 
jest to konieczne.

Z przyczyn ekonomicznych wyłączyliśmy 
kilka osiedli z sieci, bo opłacało się to zro-
bić nawet za cenę dofinansowania właścicie-
lom domków zakupu piecyków gazowych 
i ich montażu. Rozprowadzanie ciepła z osie-
dlowej kotłowni wymaga w każdym domku 
montażu niewielkich ok. dwudziestokilowa-
towych węzłów wraz z pełną automatyką. 
Jeśli jeszcze w domkach są kominki, to jest 
to po prostu całkowicie nieopłacalne. 
• Dziękuję za rozmowę.
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• Jaki jest obecnie mix energetyczny i jak zmieniał się w cią-
gu ostatnich lat?

– Udział paliwa jądrowego i paliw kopalnych w zużyciu kra-
jowym brutto jest na Słowacji zrównoważony. Mix energetycz-
ny, czyli udział poszczególnych źródeł w krajowym zużyciu pa-
liw brutto w 2012 r. był następujący: gaz ziemny – 26%, paliwo 
jądrowe – 24%, węgiel – 21%, ropa naftowa – 20%, OZE – 9%. 
A w 2002 r. był następujący: gaz ziemny – 32%, paliwo jądrowe 
– 25%, węgiel – 22%, ropa naftowa – 17% i OZE – 4%. W cią-
gu ostatnich 10 lat widać znaczący wzrost wykorzystywania kra-
jowych OZE – z 4% do 9%. Znacznie zmniejszył się w miksie 
energetycznym udział gazu ziemnego. Zakłada się, że jego zuży-
cie będzie w dalszym ciągu spadać. Rosnąć będzie udział OZE 
i energii jądrowej. Udział pozostałych paliw kopalnych – węgla 
i ropy naftowej – nie powinien w ciągu najbliższych lat ulec du-
żym zmianom.

Republika Słowacka niemal w 90% jest uzależniona od impor-
tu pierwotnych źródeł energii: paliwo jądrowe (100%), gaz ziemny 
(98%), ropa naftowa (99%) i węgiel (68%). Dla utrzymania stabil-
ności dostaw energii pierwotnej konieczna jest dywersyfikacja tras 
przesyłu, w szczególności jeśli chodzi o gaz ziemny i ropę. Obec-
nie ryzyko przerwania dostaw gazu ziemnego i ropy jest wyższe, 
niż takie samo ryzyko w przypadku węgla kamiennego i paliwa ją-
drowego. 

Odnośnie do produkcji energii elektrycznej można stwierdzić, że 
dzięki budowanej od wielu lat optymalnej strukturze bazy produk-
cyjnej Republika Słowacka ma wysoki udział niskoemisyjnej pro-
dukcji energii elektrycznej. Po dokończeniu w latach 1998 i 2000 
budowy dwóch bloków elektrowni jądrowej Mochovce Słowacja 
osiągnęła samowystarczalność, jeśli chodzi o zaopatrzenie w ener-
gię elektryczną, i do 2006 r. była jej eksporterem. Po wyłączeniu 
w latach 2006 i 2008 elektrowni jądrowej V-1 Jaslovské Bohuni-
ce i kolejnych bloków w elektrociepłowniach pod koniec 2006 r. 
Słowacja uzależniła się od importu energii elektrycznej. 

Po zwiększeniu mocy zainstalowanej w elektrowniach jądro-
wych w latach 2010–2012 stopniowo rosła roczna produkcja, zaś 
import energii elektrycznej z każdym rokiem malał. W 2013 r. Re-
publika Słowacka miała praktycznie zrównoważony bilans energe-
tyczny i zapewnioną samowystarczalność w produkcji prądu.
• Czy i jakie odnawialne źródła energii są na Słowacji priory-

tetem i dlaczego?
– Wykorzystanie OZE, w szczególności zapewniających prze-

widywalność produkcji, obok korzyści środowiskowych zwiększa 
również samowystarczalność, a zatem także bezpieczeństwo ener-
getyczne. Stąd jednym z priorytetów jest zwiększanie udziału OZE 
w zużyciu energii.

Wśród OZE największy potencjał energetyczny – 120 PJ – ma 
na Słowacji biomasa. Niesie ona ze sobą również potencjał istot-

ny dla gospodarki regionalnej i lokalnej. Słowacja ma obowiązek 
zwiększyć wykorzystywanie OZE w stosunku do ostatecznego zu-
życia energii brutto z 6,7% w 2005 r. do 14% w 2020 r. Oczekiwane 
zużycie OZE, które powinniśmy osiągnąć w 2020 r., to ok. 80 PJ. 

Podczas projektowania wykorzystania OZE uwzględniono zasa-
dę minimalizacji kosztów przy zintegrowanym podejściu do wyko-
rzystywania tych źródeł oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. 
Oznacza to, że dzięki odpowiedniemu połączeniu OZE i techno-
logii niskoemisyjnych będzie się zmniejszać zużycie paliw kopal-
nych, a zatem także emisja gazów cieplarnianych. 

Priorytetem będą technologie, których wykorzystanie prowadzi 
do cen energii zbliżonych do rynkowych z uwzględnieniem akcep-
towalnej społecznie ostatecznej ceny energii. 
• Jaki jest stosunek społeczeństwa do energetyki jądrowej i ja-

kie są plany w tej dziedzinie?
– Na Słowacji od wielu lat społeczeństwo ma do energetyki ją-

drowej pozytywny stosunek. Wynika to z 30-letniego bezawaryj-
nego działania elektrowni jądrowych w Jaslovskich Bohunicach 
i 14 lat działania takiej elektrowni w Mochovcach.

Obecnie na Słowacji działają 4 bloki VVER 440 (V2 – 2 blo-
ki Jaslovské Bohunice i EMO1,2 – 2 bloki Mochovce), 3 bloki są 
na etapie wyłączania (A1 Jaslovské Bohunice i V1 Jaslovské Bo-
hunice), a kolejne 2 bloki – w budowie (Mochovce 3, 4). Ponieważ 
projektowana żywotność elektrowni jądrowych wynosi zazwyczaj 
30 lat, słowacka polityka energetyczna uwzględnia stopniowe za-
stępowanie działających bloków nowymi. Z tego powodu obec-
nie pod kierownictwem MŽP (Ministerstwa Środowiska) odbywa 
się ocena wpływu budowy i eksploatacji nowego źródła jądrowe-
go (EIA) na środowisko naturalne. Zakończenie oceny zaplanowa-

– Współpracę z Polską w dziedzinie energetyki Repu-
blika Słowacka uważa za naturalną i pożyteczną część 
naszej współpracy gospodarczej, która jest realizowa-
na na szczeblu bilateralnym, regionalnym i europejskim 
– mówi Jego Ekscelencja VASIL GRIVNA, Ambasador 
Republiki Słowackiej, w rozmowie z Jerzym Bojanowi-
czem.

Zrównoważony 
mix energetyczny

VASIL GRIVNA (ur. 1958 r.), od 29 kwiet-
nia 2011 r. Ambasador Nadzwyczaj-
ny i Pełnomocny Republiki Słowackiej 
w Warszawie, jest absolwentem Kijow-
skiego Uniwersytetu Państwowego, Wy-
dział Stosunków Międzynarodowych, 
kierunek Międzynarodowe Stosunki Eko-
nomiczne (1977–1982). Ukończył też kurs 
menadżerów wyższego szczebla George 
C. Marshall European Center for Security 
Studies (2000). Pracę rozpoczął w 1982 r. 
jako referent w praskiej spółce Exico a.s. 
Od 1984 r., kiedy został pracownikiem 
I Departamentu Terytorialnego Federal-
nego Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
Czechosłowacji, jego kariera związana 
jest z Ministerstwem Spraw Zagranicz-
nych i służbą dyplomatyczną. W latach 
1990–92 był III Sekretarzem Ambasady 

Czechosłowacji w Moskwie, a w latach 1992–94 III Sekretarzem Ambasady Repu-
bliki Słowackiej w Moskwie. Następnie, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Re-
publiki Słowackiej, był wicedyrektorem IV Departamentu Terytorialnego (1994–95), 
dyrektorem Departamentu Politycznego E (1995–98) i dyrektorem III Departamen-
tu Terytorialnego (1998–99). W latach 1995–1999 był członkiem Słowacko-Rosyj-
skiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Naukowo-Technicznej i Kulturalnej, 
a następnie m.in. Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Sło-
wackiej na Ukrainie (1999–2005), Dyrektorem Generalnym (Podsekretarzem Sta-
nu) Pionu Komunikacji Zewnętrznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republi-
ki Słowackiej (2005–2008), Dyrektorem Generalnym Pionu Dyplomacji Publicznej 
i Obsługi Obywateli (2008–2010). Równolegle, w latach 2005–2010 był przewod-
niczącym Słowacko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Mniejszości, Kultu-
ry, Nauki i Edukacji
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no na 2016 r. W razie jej pozytywnego rezultatu można zakładać, 
że nowe źródło jądrowe w Jaslovskich Bohunicach zostanie uru-
chomione w latach 2025–2030. Moc nowego źródła powinna się 
mieścić w przedziale 1200–1700 MW. Przygotowanie projektu po-
wierzono firmie JESS, a.s., stanowiącej wspólne przedsiębiorstwo 
ČEZ a.s i JAVYS a.s. 
• Jaka jest opinia rządu w sprawie projektu Komisji Europej-

skiej, by znacząco ograniczyć emisję CO2 (o 80% w 2050 r.) i co 
rząd zamierza uczynić, by ten cel osiągnąć?

– Republika Słowacka, podobnie jak wszystkie kraje członkow-
skie UE, przyjęła wnioski Rady UE związane z przyjęciem celu 
polegającego na zmniejszeniu do roku 2050 emisji CO2 o 80–95% 
w porównaniu z poziomem z roku 1990. Słowacja zdaje sobie spra-
wę, że jest to cel bardzo ambitny, obejmujący odległą perspekty-
wę ze znacznym wyprzedzeniem i że aby go osiągnąć w przyszło-
ści, należy podjąć w obszarze energetyki kolejne działania, które 
pozwolą na uregulowanie ceny dwutlenku węgla, będą wspierały 
oszczędność energii i zwiększą udział bezemisyjnej produkcji ener-
gii elektrycznej. Wysoki udział energii jądrowej, która wraz z od-
nawialnymi źródłami energii już obecnie stanowi 75% niskoemi-
syjnej produkcji energii, odegra zasadniczą rolę w osiągnięciu tego 
celu.

Jednym z kroków zmierzających do osiągnięcia celu 80% reduk-
cji emisji do roku 2050 jest przyjęcie Ram polityki klimatyczno- 
-energetycznej na lata 2020–2030, tzw. Ram 2030. Odnośnie do 
emisji Ramy 2030 mówią o przyjęciu wiążącego celu, polegające-
go na zmniejszeniu do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych o 40% 
w porównaniu z rokiem 1990. Obecnie trwają dyskusje co do osta-
tecznej wysokości wspomnianego celu redukcji.

Decyzja Słowacji o ostatecznej wysokości celu redukcji będzie 
uzależniona od przyjętych kryteriów i reguł w zakresie wkładu 
krajów członkowskich w ogólną redukcję emisji (burden sharing) 
w sektorach spoza EU ETS, elastyczności realizacji i podziału ob-
ciążenia między EU ETS i sektory spoza EU ETS, i musi zostać 
podjęta ze stosownym uwzględnieniem wysiłków podjętych do-
tychczas przez Republikę Słowacką w zakresie redukcji emisji, 
a także biorąc pod uwagę warunki krajowe i regułę „gotowość do 
płacenia“.

Republika Słowacka uważa EU ETS za jeden z najważniejszych 
instrumentów stosowanych w celu przejścia na gospodarkę nisko-
emisyjną i wierzy, że cel redukcji emisji powinno się osiągnąć w ra-
mach działań wewnętrznych, w sposób neutralny technologicznie 
i efektywny kosztowo, ze szczególnym uwzględnieniem konkuren-
cyjności przemysłu. Kierunek, w którym będzie podążać Słowacja, 
by osiągnąć cele w tej dziedzinie, będzie wymagać serii działań 
strukturalnych, które jednak zdaniem RS nie powinny ograniczać 
się tylko do jednego rozwiązania, ale uwzględniać również możli-
wość łączenia rozwiązań, np. połączenie likwidacji części kontyn-
gentów i utworzenia rezerwy stabilizacji rynku z rewizją roczne-

go czynnika liniowego, tak by w ostatecznym efekcie powstały jak 
najskuteczniejsze i stabilne ramy regulacyjne dla przemysłu.

Konieczne będzie również włączenie do tych rozwiązań sekto-
ra użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) oraz wykorzysta-
nie istniejących i nowych instrumentów finansowych (NER300, 
NER600, kredyty EIB), służących finansowaniu kosztów związa-
nych z realizacją celu redukcji emisji.
• Jak wygląda słowacko-polska współpraca w dziedzinie ener-

getyki? Czy zakres tej współpracy może być większy? Kiedy, w ja-
kiej dziedzinie, pod jakimi warunkami?

– Na szczeblu krajowym jest to współpraca pragmatyczna, 
np. przy realizacji projektu budowy gazociągu, który połączy nasze 
sieci gazowe, przyczyniając się do umocnienia bezpieczeństwa do-
staw gazu i do pożądanego rozwoju rynku. W celu wspierania re-
alizacji tego projektu ministrowie gospodarki naszych krajów pod-
pisali w listopadzie 2013 r. umowę międzyrządową. 

Słowacki operator gazowy Eustream i polski Gaz System złożyły 
do KE projekt wsparcia budowy interkonektora gazowego poprzez 
współfinansowanie ze środków CEF (Connecting Europe Facility), 
nowego instrumentu finansowego, który zastąpił dotychczasowy 
program TEN-T. „Łącząc Europę” wspiera m.in. rozwój sieci ener-
getycznej, na który Unia Europejska przeznaczyła w swoim budże-
cie odrębną pulę środków finansowych. Fundusze te będzie można 
wykorzystać w latach 2014–2020 na inwestycje dotyczące budo-
wy i modernizacji infrastruktury w dziedzinie transportu, energety-
ki i telekomunikacji. Krajowe urzędy regulacji energetyki (ÚRSO 
i URE) wydały cross border cost allocation (CBCA), stanowiące 
również jeden z warunków udzielenia pomocy finansowej. W lu-
tym 2015 r. odbyło się posiedzenie wspólnej słowacko-polskiej 
grupy roboczej, podczas którego przedstawiciele obu krajów wy-
mienili się informacjami o projekcie i kolejnych krokach. Wspólny 
wniosek krajowych operatorów Eustream i Gaz Systemu KE roz-
patrzy w marcu 2015 r.

Współpraca na szczeblu regionalnym odbywa się w ramach Gru-
py Wyszehradzkiej (V4). Podczas spotkań w tym formacie oma-
wia się aktualne zagadnienia, przede wszystkim jednak uważa się 
ją za platformę umożliwiającą skuteczniejszą komunikację i obro-
nę interesów V4. Wspólne działania krajów V4 doprowadziły 
np. do włączenia projektów korytarza energetycznego północ-po-
łudnie do projektów, leżących we wspólnym interesie UE. 

Na szczeblu UE przy okazji omawiania różnych zgłoszonych 
wniosków formują się różne grupy państw członkowskich, zajmują-
cych w sprawie tych wniosków podobne stanowiska. Słowacja koor-
dynowała swoje stanowiska z Polską i innymi państwami członkow-
skimi np. podczas dyskusji na temat dyrektywy w sprawie pośredniej 
zmiany celu użytkowania gruntów (tzw. dyrektywa ILUC). 

Możliwości współpracy w poszczególnych sprawach w dużej 
mierze określane są przez miksy energetyczne obu krajów, przy 
czym mixy te znacznie się od siebie różnią. Choć nasze stanowiska 
w poszczególnych kwestiach polityki energetycznej mogą być róż-
ne, Słowacja jest zainteresowana kontynuowaniem pragmatycznej 
współpracy z Polską w dziedzinie energetyki i obrony wspólnych 
interesów na międzynarodowych forach energetycznych.
• Dziękuję za rozmowę.

79,8% energii elektrycznej na Słowacji dostarczają Slovenské elek-
trárne – spółka, w której 34% udziałów ma państwo (Funduszu Majątku 
Narodowego Republiki Słowackiej), reprezentowane przez Ministerstwo 
Gospodarki, a 66% włoski koncern energetyczny Enel. Do spółki należy 
31 hydroelektrowni (o łącznej mocy 1653 MW), 2 elektrownie jądrowe 
(Jaslovské Bohunice – 2 × 440 MW i Mochovce – 2 × 440 MW), 2 elektrow-
nie termoelektryczne (Vojany – 1 320 MW i Nováky – 518 MW) i 2 fotowol-
taiczne (Mochovce – 4136 paneli, Vojany – 3402 paneli), o łącznej mocy 
49,92 MWe (stan na 10.03.2015 r.).

W 2014 r. Slovenské elektrárne wyprodukowały 22 215 GWh ener-
gii elektrycznej oraz – w kogeneracji – 781 GWh ciepła, z czego: elek-
trownie jądrowe – 15 499 GWh, termoelektryczne – 2216 GWh, wodne – 
4049 GWh, w tym 2043 GWh największa ze słowackich hydroelektrow-
ni Gabčikovo – Nagymaros o mocy 720 MW, co stanowi 8% energetycz-
nych potrzeb kraju (w tym roku decyzją sądu stała się znów własnością 
państwa i od 10 marca jej operatorem została państwowa spółka Vodo-
hospodárska výstavba). Prawie 91% energii elektrycznej wyprodukowano 
bez emisji gazów cieplarnianych.

Elektrownia jądrowa Mochovce



Jeszcze nasza energetyka nie zdążyła zaszkodzić klimatowi, 
a już klimat sprawił jej sporo problemów. Upalne lato, w nie-
spodziewany dla większości sposób, wystawiło bezpieczeń-
stwo naszego KSE na próbę, której nie sprostało. Konieczne 
stało się ograniczenie dostaw dla przemysłu, oraz przywróce-
nie, prawie zapomnianych, stopni zasilania. Ze zdumieniem 
uświadomiono sobie, że przez dłuższy czas wiatr może nie 
wiać i deszcz nie padać. Nie pomogły nawet nowe bloki. Jak 
zwykle zaistniałą sytuację, w pierwszej kolejności, skomento-
wali „eksperci”, znani z wypowiedzi na każdy temat. Entuzja-
ści nowych inwestycji, od energetyki jądrowej począwszy, a na 
prosumentach skończywszy przedstawili, po raz kolejny, swoje 
indywidualne racje. Czy znajdzie się moderator merytorycznej 
dyskusji? Czy wyciągnięte zostaną realistyczne wnioski? Do-
tychczasowe doświadczenia z dyskusji nt. polityki energetycz-
nej nie skłaniają do optymizmu.

Wytwarzanie jako źródło kosztów 
i problemów

Wytwarzanie w okresie transformacji sektora elektroenerge-
tycznego dotknęła prawdziwa rewolucja. W grupach energe-
tycznych ma status segmentu, który mimo że w stosunkowo 
niewielkim stopniu wpływa na ceny rynkowe energii, koszty 
redukuje wyjątkowo intensywnie. Wpływa to nie tylko na za-
kresy i poziom techniczny remontów, ale także na redukcję 
zatrudnienia, w tym specjalistów o wysokich kwalifikacjach. 
Myśli się o tym aby nie tylko wykonawstwo, ale także przygo-
towanie remontów wykonywać w outsourcingu. Możliwe, że 
specjaliści od modeli biznesowych testują model grupy ener-
getycznej bez wytwarzania. Pozory sensu takiemu myśleniu 
nadają obecne relacje taryf za energię i cen paliwa oraz cen 
spotowych i w kontraktach terminowych – handlowanie ener-
gią może być aktualnie źródłem większych korzyści niż jej pro-
dukcja. 

Stan techniczny majątku produkcyjnego 
a bezpieczeństwo energetyczne

Zarządzanie majątkiem produkcyjnym elektrowni przekła-
da się na bezpieczeństwo eksploatacji, efektywność produkcji 
i bezpieczeństwo KSE. Dyspozycyjność urządzeń na przestrze-
ni ostatnich lat pogarsza się. Znane komentarze wiążą to ze 
stanem technicznym „starych” bloków. To, co najmniej dys-
kusyjna teza. Dyspozycyjność i niezawodność, to wskaźni-
ki często mocno zdeformowane przez politykę ekonomiczną 
i wizerunkową elektrowni. Dotarcie do ich sensu techniczne-
go wymaga odpowiednich kompetencji i doświadczenia. Wy-
maga to także odpowiedniego podejścia w skali KSE. Nieste-
ty, problematyka techniczna majątku produkcyjnego nie ma 
odpowiedniego integratora. W tej roli nie mogą wystąpić do-
stawcy urządzeń. Długoeksplotowane urządzenia były wielo-
krotnie modernizowane. Część z dostawców a nawet firm mo-
dernizujących, „nie przeżyła” urządzeń, które wyprodukowała 
lub zmodernizowała. Nowe bloki energetyczne wykonywane 

są w pojedynczych egzemplarzach. Know-how jest wyjątkowo 
ostro reglamentowane.

Kompetencje techniczne ważnym 
elementem bezpieczeństwa

W transformacji krajowego sektora elektroenergetycznego 
problematyka techniczna nie miała i nadal nie ma odpowied-
niej rangi. Działania organizacyjne wyprzedzają problematykę 
intelektualną, techniczną. Redukcja kosztów, w tym zatrudnie-
nia, ma zdecydowany priorytet. Obrońców kompetencji tech-
nicznych jest niewielu i samych kompetencji technicznych 
także coraz mniej. W ciągu najbliższych paru lat zmiany po-
koleniowe wyeliminują najbardziej technicznie doświadczo-
ną część naszej kadry inżynierskiej. Tych, co potrafią naprawić 
i przedłużyć trwałość niewielkim kosztem zastąpią Ci, co będą 
identyfikować uszkodzenia i wymieniać elementy i/lub urzą-
dzenia. Dla dostawców urządzeń i serwisów fabrycznych nasta-
ną lepsze czasy.

Bilansowanie mocy i stabilność systemu 
z punktu widzenia majątku produkcyjnego

Zbilansować potrzeby po stronie podaży można najłatwiej 
budując duże bloki węglowe, gazowe czy nuklearne oraz bu-
dując coraz więcej farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Im jed-
nak więcej energii z OZE w systemie elektroenergetycznym, 
tym duże bloki są mniej przydatne. Praca regulacyjna to wiel-
kie wyzwanie dla elektrowni konwencjonalnych. Dotyczy to ich 
konstrukcji, utrzymania oraz taryf za pracę regulacyjną (kom-
pensujących szybsze wyczerpanie trwałości, niższą sprawność 
oraz możliwe niedotrzymanie limitów emisji).

 Do problemów znanych od ponad 20-tu lat dołączają syste-
matycznie liczne problemy nowe. Kolejne dyrektywy EU i za-
powiedzi nowych dotyczące wszystkich dających się wymyślić 
zagadnień (limity emisji, limity sprawności itd.) plus ręczne ste-
rowanie regułami ekonomicznymi, np. cenami uprawnień do 
emisji CO2, stwarzają nie tylko trudne do zaakceptowania ryzy-
ko inwestycyjne w nowe moce, ale także w rozsądną moderni-
zację istniejącego majątku produkcyjnego.

„Flexibility” stało się najczęściej używanym pojęciem. Wszyst-
ko, co dotyczy produkcji, sprzedaży, ceny, kosztów, etc. powin-
no być „elastyczne”. Jak poradzić sobie w tych warunkach z bez-
pieczeństwem czy inwestowaniem? Kto będzie beneficjentem 
„elastycznej” energetyki a kto będzie ponosił koszty? 

Nie wszystko zależy od polityki 
klimatycznej UE

Zarządzanie majątkiem produkcyjnym elektrowni nie zależy 
bezpośrednio od polityki, prawa i „ekonomii” UE. Wiele opóź-
nień a nawet zaniedbań ma charakter lokalny i organizacyjny. 
Niekiedy brakuje także kompetencji i wyobraźni.

Zarządzanie majątkiem w grupach energetycznych jest na-
dal nadmiernie spersonalizowane. Brakuje jednolitych standar-

Zarządzanie majątkiem 
– zarządzanie bezpieczeństwem
Dr inż. Jerzy Trzeszczyński – Pro Novum sp. z o.o.



dów oceny stanu technicznego. Analiza, istotnych dla sta-
nu technicznego, informacji procesowych, remontowych, 
diagnostycznych, bardzo rzadko odbywa się w sposób sys-
temowy. Rejestracji pentabajtów informacji nie towarzy-
szy kreowanie bieżącej wiedzy.

Koszty i jakość zarządzania majątkiem zależą ściśle od ja-
kości zarządzania wiedzą o stanie technicznym urządzeń. 
Nadal wielu nie dostrzega, że głowa i szuflada przesta-
ły być jedynym i najlepszym miejscem dla baz informacji 
i wiedzy. Uświadomienie sobie tego nie wystarczy, trzeba 
to jeszcze zrealizować. W pewnych warunkach (nowy blok, 
modernizacja długoeksploatowanego, personel technicz-
ny o wysokich kompetencjach) jest to łatwo wykonalne, 
niekiedy jest to jednak trudne a nawet niewykonalne. Na 
nasze życzenie.

Pro Novum od 10-ciu lat udostępnia platformę informa-
tyczną LM System PRO+® pozwalającą:  
–  tworzyć bazy danych procesowych, diagnostycznych, re-

montowych oraz produkcyjnych,
–  generować automatycznie wiedzę o bieżącym stanie tech-

nicznym urządzeń oraz wskaźniki dotyczące awaryjności, 
niezawodności, dyspozycyjności i ryzyku uszkodzeń.
LM System PRO+® może być wykorzystywany w trybie 

SaaS (Software as a Service) oraz być odpowiednio integro-
wany z dowolnym programem ERP. 

Bezpieczeństwo wymaga dobrze skalkulowanej rezerwy 
oraz dostosowania nakładów na jej utrzymanie. Nie da się 
tego robić tylko na podstawie doświadczenia, organizacja 
energetyki (scentralizowane zarządzanie majątkiem) oraz 
wymagania rynku (konkurencja i presja ekonomiczna) wy-
muszają dysponowanie wsparciem informatycznym z wy-
korzystaniem programów inżynierskich, uzupełniających 
wiedzę kreowaną przez programy ERP. 

Zarządzanie majątkiem produkcyjnym wymaga kom-
petencji do jednoczesnego rozwiązywania wielu proble-
mów. W ostatnich tygodniach doszły następne. Powinny 
stać się źródłem głębszych refleksji, zarówno dla bezkry-
tycznych entuzjastów OZE, jak również dla tych co nt. kon-
wencjonalnej energetyki wszystko wiedzą najlepiej. Te-
goroczne upalne lato jeszcze raz ujawniło starą, ciągle 
aktualną prawdę, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, 
cena a zwłaszcza „stopień czystości” energii, w momen-
tach krytycznych dla systemu elektroenergetycznego, sta-
ją się drugorzędne. Kłopoty a zwłaszcza straty, które po-
nieśliśmy tego lata powinniśmy wykorzystać jako impuls 
do racjonalnej analizy i mądrego działania. Alternatywą 
będzie zapewne… czekanie na kolejną taką „szansę”.
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Dyskusja redakcyjna

W dyskusjach o optymalnej strukturze źródeł energii w Polsce coraz więcej uwagi poświęca się kosztom zewnętrz-
nym wytwarzania energii, zwłaszcza elektrycznej, co wynika ze wzrastającego znaczenia negatywnych skutków emi-
sji zanieczyszczeń dla środowiska i społeczeństwa. Koszty zewnętrzne są specyficzną kategorią kosztów, gdyż nie są 
one widoczne ani dla inwestorów ani operatorów obiektów energetycznych dopóki nie są zinternalizowane, a więc uję-
te w postaci immanentnych kosztów działalności lub podatków wynikających z przepisów prawa. Koszty zewnętrzne 
uwzględnia się w analizach energetycznych przede wszystkim w celu wyboru popieranych przez państwo kierunków 
rozwoju technologii energetycznych oraz zakresu i sposobu ich internalizacji, aby ukształtować bodźce ekonomiczne 
dla inwestorów, zgodne z polityką energetyczną kraju. 

Określenie pieniężnej wartości kosztów zewnętrznych jest trudne i mimo wieloletnich badań nadal wzbudza wiele 
zastrzeżeń. Tym niemniej można już korzystać z wyników prac poświęconych tym zagadnieniom, aczkolwiek jeszcze nie 
w pełnym zakresie. Obecnie w UE za najbardziej zaawansowane uznaje się prace rozwijane w kolejnych fazach projektu 
Komisji Europejskiej ExternE. Koncentrują się one na wycenie pieniężnej szkód zdrowotnych i środowiskowych powo-
dowanych przez produkcję energii elektrycznej, Wstępne wyniki tych prac zostały już wykorzystane w analizach kosztów 
i korzyści przy opracowaniu m.in. propozycji dyrektywy w sprawie ograniczenia emisji przemysłowych (IED). 

Do wyceny kosztów zdrowotnych i środowiskowych wytwarzania energii elektrycznej wzięto pod uwagę skutki emisji 
SO2, NOx, pyłów drobnych frakcji PM, niemetanowych lotnych związków organicznych, ozonu, metali ciężkich, pierwiast-
ków promieniotwórczych i gazów cieplarnianych. Niestety, określenie pieniężnej wartości szkód pozostaje w dużym 
stopniu kwestią subiektywnej oceny, gdyż najczęściej nie istnieje cena rynkowa tych wartości. Najważniejsze i jedno-
cześnie najbardziej kontrowersyjne są koszty szkód związanych ze zdrowiem ludzi, w tym koszty leczenia i utracona 
produkcja w wyniku braku zdolności produkcyjnych ludzi chorych. Do oszacowania kosztów związanych ze zwiększoną 
umieralnością syntetycznym parametrem jest „wartość statystycznego życia”, co wzbudza wiele zastrzeżeń metodolo-
gicznych i również moralnych.

Pieniężne wartości szkód w środowisku oceniane są przy wykorzystywaniu przede wszystkim danych o kosztach 
przywrócenia równowagi ekologicznej. Koszty szkód w wyniku emisji gazów cieplarnianych (globalnej zmiany klimatu) 
są jedną z najważniejszych kategorii szkód związanych z wykorzystaniem paliw kopalnych, ale również najbardziej nie-
pewne i kontrowersyjne. W metodyce ExternE szacunkowe koszty krańcowe szkód w wyniku zmian klimatu porównuje 
się z kosztami redukcji lub uniknięcia emisji gazów cieplarnianych. Optymalny poziom emisji gazów cieplarnianych 
zostaje osiągnięty wtedy, kiedy realne krańcowe koszty szkód są równe realnym krańcowym kosztom uniknięcia emi-
sji. Niestety, koszty te mogą być tylko szacowane poprzez stosowanie różnych modeli przy arbitralnie przyjmowanych 
założeniach. Dodatkowo wprowadzony nierozważnie system handlu emisjami ETS i arbitralne przydziały darmowych 
uprawnień do emisji dla państw członkowskich UE, zniekształciły całość tego rachunku, wprowadzając niepotrzebne 
ryzyko dla inwestorów.

 Problemy te znacznie utrudniają niezbędny proces internalizacji kosztów zewnętrznych. Wymagają one oceny zarów-
no energetyków, jak i ekologów. Warto o tym rozmawiać, dyskutować. Z tego względu kolejną edycję dyskusji redakcyj-
nej na łamach „Przeglądu Energetycznego”, organizowanej przez Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska, 
poświęciliśmy tematowi pod hasłem „Koszty zewnętrzne w energetyce”.

W dyskusji udział wzięli:
– Juliusz Jankowski – Główny Analityk Biznesowy, Departament Regulacji i Relacji Zewnętrznych w PGNiG Termika S.A.,
– Dr inż. Jacek Jaśkiewicz – Ekspert BCC i ATMOTERM S.A.,
– Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski – PW,
– Ryszard Marcińczak – Przewodniczący Sekcji Energetyki SEP,
–  Dr Zygmunt Parczewski – Ekspert ds. Zrównoważonej Energetyki oraz Polityki efektywności energetycznej w Instytucie 

Energetyki,
– Paweł Smoleń – członek Zarządu ERBUD S.A.,
– Wojciech Stawiany – Ekspert w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
–  Prof. nadzw. NCBJ, dr inż. Andrzej Strupczewski – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego w Narodowym 

Centrum Badań Jądrowych.
Redakcję reprezentowali: Dr Mirosław Duda, Agencja Rynku Energii – moderator dyskusji oraz Sławomir Krystek – 

Dyrektor Generalny Izby i Marian Bosowski – zastępca Dyrektora Generalnego Izby.
Na następnej stronie prezentujemy autoryzowany zapis tej redakcyjnej dyskusji.

Koszty zewnętrzne w energetyce
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• Temat, o którym mamy dziś rozma-
wiać, jest aktualnie obecny również w Sej-
mie. Jest to temat z pogranicza energetyki 
oraz ochrony środowiska i ochrony zdro-
wia. Ta problematyka powinna się znaleźć 
w nowej polityce energetycznej państwa. 
Powinna, bo koszty zewnętrzne energety-
ki coraz częściej uwzględniane są w doku-
mentach UE, zwłaszcza zaś w analizach 
poprzedzających wydanie owych doku-
mentów. Na ogół dominuje tam ogląd pro-
blemu przedstawicieli ochrony środowiska 
i ochrony zdrowia. Warto by więc było po-
znać postrzeganie kosztów zewnętrznych 
przez przedstawicieli środowiska ener-
getyków. Jakie więc rodzaje kosztów ze-
wnętrznych powinny być przede wszystkim 
uwzględniane w procesie internalizacji, 
aby w sposób kompleksowy odzwierciedlić 
ich istotny wpływ na koszty społeczne wy-
twarzania energii elektrycznej? Czy obok 
kosztów zdrowotnych i środowiskowych 
powinny być ujęte również koszty infra-
strukturalne, jakie i w jaki sposób? Cho-
dzi między innymi o niesterowalne źródła 
odnawialne, które wymagają rezerwowych 
mocy wytwórczych w systemie.

– A. Strupczewski – Na forum OECD 
działa Komitet ds. Oceny Przewidywa-
nych Kosztów Wytwarzania Energii Elek-
trycznej. W tym roku zostanie wydany ra-
port OECD 2015 (poprzedni pochodził 
z roku 2010). W raporcie uwzględniono 
około 180 elektrowni różnego typu, z róż-
nych krajów (w tym trzy spoza OECD). 
W tym raporcie skupiono się jedynie na 
kosztach jakie ponosi właściciel elektrow-
ni. Nie uwzględniono kosztów działania 
systemu oraz kosztów utrzymania elek-
trowni w systemie. Natomiast przed dwoma 

laty OECD wydała raport na temat kosztów 
współdziałania systemu z różnymi źródła-
mi energii. Wiceprzewodniczącym zespołu, 
który przygotował ten raport, był Niemiec. 
Raport obejmuje ocenę wpływów różnych 
rodzajów wytwarzania energii na pracę ca-
łego systemu, przy założeniu różnych stop-
ni penetracji tej energii. I jak łatwo się do-
myślić, przy penetracji na poziomie 10% 
problemy są niewielkie, a na poziomie 30% 
są już poważne. Dla kilku krajów opraco-
wane zostały tabele zestawieniowe pokazu-
jące jakie koszty musi ponosić system dla 
utrzymania danej elektrowni. Niemcy są 
w tym najbardziej zaawansowani, oni nie 
teoretyzują lecz mówią, jak rzecz wygląda 
praktycznie. W wypadku elektrowni syste-
mowych te koszty są stosunkowo niewiel-
kie: dla elektrowni jądrowych jest to 2,5 
dolara na MWh, zaś dla gazowych i węglo-
wych – poniżej 1. dolara na MWh. W przy-
padku wiatru na lądzie i morzu – ten koszt 
wynosi 43 dolary na MWh, zaś w przy-
padku źródeł słonecznych – 83 dolary na 
MWh. Mówię tu o penetracji danego źró-
dła w systemie na poziomie 30%. Oczy-
wiście niższa penetracja, niższe koszty. Te 
dwa raporty OECD pozwalają łącznie oce-
niać koszty źródła energii oraz koszty sys-
temu, który to źródło musi utrzymać. Co 
zaś tyczy tradycyjnych kosztów zewnętrz-
nych związanych z ochroną środowiska 
i ochroną zdrowia, to ich analizę prowa-
dzono w programie Unii ExternE a potem 
NEEDS. Był to ogromny wysiłek intelek-
tualny specjalistów z wielu krajów i wielu 
dziedzin. W latach 1992–2005 opublikowa-
no wiele raportów z tych programów. Uzy-
skane wnioski przyjęto za niepodważalne 
i dziś są obowiązujące.

– J. Jaśkiewicz: – Sądzę, że warto by 
sobie było odpowiedzieć na pytanie: jakie 
znaczenie mają koszty zewnętrzne i po co 
je w ogóle liczymy? Po pierwsze – cho-

dzi o internalizację kosztów, by towaro-
wi jakim jest energia nadać właściwą war-
tość. Po drugie – dzięki uzyskanym danym 
możliwe jest porównanie różnych warian-
tów dokumentów strategicznych, różnych 
polityk z punktu widzenia państwa i spo-
łeczeństwa. Dla potrzeb opracowania Po-
lityki energetycznej Polski do 2050 roku, 
wykonywałem ocenę strategiczną tego do-
kumentu z punktu widzenia wpływu ener-
getyki na środowisko naturalne. Nie spo-
sób porównać różnych wariantów Polityki 
energetycznej, z punktu widzenia państwa, 
nie uwzględniając kosztów zewnętrznych 
każdego wariantu. To jeden z podstawo-
wych wniosków jakie wyciągnąłem z mojej 
pracy nad tym dokumentem. Zupełnie bo-
wiem inne będą koszty zewnętrzne warian-
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Juliusz Jankowski 
– Główny Analityk Biznesowy, 

Departament Regulacji i Relacji Zewnętrznych 
w PGNiG Termika S.A.

Dr inż. Jacek Jaśkiewicz 
– Ekspert BCC i  ATMOTERM S.A.
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tu zrównoważonego, opartego na węglu, 
a zupełnie inne np. w wariancie gaz plus 
OZE. Koszty zewnętrzne są ważne głów-
nie na poziomie państwa, a w istocie spo-
łeczeństwa, bo to ono je ponosi.

Koszty zewnętrzne „obarczone” są wie-
loma tezami, koncepcjami, hipotezami, 
jak je liczyć i co liczyć. W związku 
z tym niesłychanie łatwo jest je krytyko-
wać. Niemniej jednak, odzwierciedlają po-
ziom kosztów jakie musi ponieść państwo, 
a w istocie społeczeństwo. Dlatego we 
wszystkich państwach rozwiniętych korzy-
sta się z analiz kosztów zewnętrznych, przy 
wyborze różnych wariantów rozwojowych, 
w różnych dziedzinach. Również my mu-
simy to bezwzględnie robić, tym bardziej, 
że przy opracowywaniu różnych dokumen-
tów Unia uwzględnia koszty zewnętrzne. 
One nie są uniwersalne dla wszystkich. Za-
leżą od lokalizacji, dlatego np. Brytyjczy-
cy mają swoje wytyczne jak je liczyć. Z ko-
lei w Polsce zanieczyszczenie powietrza 
nie jest przecież rozłożone równomiernie, 
są tylko pewne obszary, na których jego 
wpływ na zdrowie jest istotny. Jak to li-
czyć? Powinniśmy mieć metodologię wła-
ściwą dla Polski. Dlatego szkoda, że nie 
pojawił się tu przedstawiciel Ministerstwa 
Środowiska...
• …był zaproszony…
– J. Jaśkiewicz: – ...można by bowiem 

zalecić by stworzono wytyczne właściwe 
dla Polski, do liczenia kosztów zewnętrz-
nych. Takie narzędzie w rękach Minister-
stwa Środowiska byłoby niezwykle cenne, 
zwłaszcza przy negocjowaniu rozwiązań 
proponowanych przez Komisję Europej-
ską.

– A. Strupczewski: – Dr Radowicz 
z ARE od wielu lat, bo już od roku 2008, 
współpracuje z programami ExternE 

i NEEDS, i robi analizy dla Polski. Wyni-
ki więc są, tylko ktoś musi chcieć z nich 
skorzystać. Przy czym jeśli chodzi o róż-
nicowanie wyników dla różnych krajów, to 
w programie NEEDS, który był przedłuże-
niem programu ExternE, określano współ-
czynniki emisji np. dla krajów nadbałtyc-
kich. I okazały się one niemal dwukrotnie 
niższe niż dla innych krajów – bo z jednej 
strony jest Bałtyk, z drugiej Rosja.
• Chciałbym abyśmy pogłębili dyskusję 

na temat jakiego rodzaju koszty zewnętrz-
ne powinniśmy uwzględniać w ich inter-
nalizacji. Bo jak je uwzględniać na ogół 
wiadomo. Tzn. albo zaostrza się przepisy 
prawne i wtedy koszty zewnętrzne wchodzą 
automatycznie w koszty działalności dane-
go podmiotu lub wprowadza dodatkowe 
opłaty, np. w formie specjalnego podatku.

– P. Smoleń: – W Polsce, jako kraju wę-
glowym, kto inny broi jeśli chodzi o zanie-
czyszczenie środowiska, a kto inny zbie-
ra za to cięgi. Ten problem nie funkcjonuje 
jednak w dyskusjach. Przed paru laty po-
wstał słynny raport na temat kosztów ze-
wnętrznych węgla, które przeliczano na 
liczbę zgonów. Zaowocowało to demon-
stracją i tysiącem krzyży pod Elektrownią 
Bełchatów, moim zdaniem mocno nacią-
ganą. W raporcie tym cały węgiel wrzuco-
no do jednej puli, co jest nie do przyjęcia. 
Mamy elektrownie węglowe z instalacjami 
oczyszczania spalin, elektrofiltrami, wyso-
kimi kominami, podlegające normom emi-
sji i monitorowanym. I one z tym wszyst-
kim są niegroźne, do tego stopnia, że skutki 
ich działania dla zdrowia ludzi można, uwa-
żam, pominąć. Tragedią jest natomiast niska 
emisja, to co dzieje się w miastach, gdzie 
mieszkania są ogrzewane węglem i drew-
nem i kto wie czym jeszcze w paleniskach 
domowych. Wykazują to zresztą świe-
że analizy Ministerstwa Środowiska. Taką 
emisję można i powinno się w pełni wy-
eliminować na terenach zurbanizowanych 
instalując w zamian ogrzewanie sieciowe 
z większych ciepłowni i elektrociepłowni 
na różne paliwa: węgiel, gaz czy biomasę. 
Ale węgiel gruby dla tych odbiorców jest 
wysokomarżowy, stąd opór lobby węglo-
wego nie tylko w Polsce. Opór moim zda-
niem niepotrzebny – przecież większość 
nowych ciepłowni mogłaby także być opa-
lana węglem bo to najtańsze paliwo. Dys-
kusja nad tym tylko by w Polsce stare piece 
domowe zamienić na odrobinę lepsze nie 
rozwiąże w pełni problemu – duża część 
obywateli i tak będzie do nich sypała co 
popadnie, a spaliny nadal będą nieoczysz-
czone. Zanieczyszczenia pochodzące z go-
spodarstw domowych mamy największe 
w Europie. To one w głównej mierze są od-
powiedzialne za to, że spośród 10 najbar-
dziej brudnych miast w Europie, 6 znajduje 
się w Polsce. Rozwiązanie tego problemu, 
czyli ciepłownictwo sieciowe jest, tech-

nologia jest, a pieniądze by się znalazły – 
bardzo dobry program KAWKA powinien 
dysponować nie 120 mln zł lecz kwotą naj-
mniej 10 razy większą. I wtedy nad wielo-
ma miejscami w Polsce pojawiło by się nie-
znane tam w zimie od dekad czyste niebo.

– W. Stawiany: – Tu trzeba wyjaśnić, że 
program priorytetowy NFOŚiGW KAW-
KA, to dofinansowanie NFOŚiGW w for-
mie dotacji w kwocie ponad 400 mln zł, 
mamy już trzecią jego turę; właśnie na kwo-
tę 120 mln zł. Do tych kwot trzeba doliczyć 
(w analogicznej wielkości) dofinansowania 
funduszy wojewódzkich, na terenie których 
są realizowane przedsięwzięcia inwestycyj-
ne lub modernizacyjne objęte programem 
KAWKA. Ponadto posiadamy aktualnie 
w swojej ofercie inne programy wspierają-
ce odnawialne, rozproszone źródła energii, 
jak BOCIAN (skierowany do przedsiębior-
ców) oraz PROSUMENT, (skierowany do 
samorządów, wspólnot i spółdzielni miesz-
kaniowych, a przede wszystkim do indywi-
dualnych odbiorców. Już dziś zapraszam na 
kolejne Forum „Energia – Efekt – Środowi-
sko”. W dniu 8 września br. będziemy dys-
kutowali nad kompleksową modernizacją 
energetyczną domków jednorodzinnych. 
Program będzie się nazywał RYŚ.

– P. Smoleń: – Ja właśnie komplemen-
tuję Program KAWKA. Uważam tylko, że 
rząd powinien bardzo znacząco zwiększyć 
możliwości finansowania przedsięwzięć 
w jego ramach.

– J. Jaśkiewicz: – Żeby zobrazować 
to co mówił Pan Smoleń, a równocze-
śnie potwierdzić słuszność jego przeka-
zu, pokazuję wykres, z którego wynika, że 
w większych miastach, gdzie przekroczo-
ne są normy zanieczyszczeń powietrza, za-
nieczyszczenia pochodzące z energetyki 
i zakładów przemysłowych, stanowią tyl-

Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski 
– PW

Ryszard Marcińczak 
– Przewodniczący Sekcji Energetyki SEP
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ko 30–40%. Reszta to zanieczyszczenia 
z mieszkalnictwa i transportu. Działania 
w tej mierze Unii idą w kilku kierunkach – 
zmniejszyć emisję z dużych źródeł, ale tak-
że z pozostałych.
• Dyrektywa efektywnościowa odnosi się 

do tych problemów, wprowadza bowiem 
obowiązek kogeneracji dla wszystkich no-
wych obiektów produkujących ciepło oraz 
tzw. głęboko modernizowanych. To praw-
ny sposób wymuszenia kogeneracji prze-
mysłowej, gdzie ochrona przed uciążli-
wością emisji jest nieporównanie większa 
niż w przypadku gospodarstw domowych, 
z których tę emisję niejako zdejmuje.

– P. Smoleń: – W małych miejscowo-
ściach współczynnik ciepła produkowa-
nego w zimie i w lecie jest jak 20:1. Miej-
sce dla dochodowej kogeneracji jest więc 
tam umiarkowane, choć i to trzeba wyko-
rzystać. Ale nawet kocioł WR (stara tech-
nologia), ale nowy jest lepszy 100 razy niż 
„kocmołuchy” w kamienicach. I to rozwią-
zuje problem. Dowolne źródło ciepłowni-
cze objęte egzekwowanymi normami i mo-
nitoringiem jest lepsze, niż to co mamy 
i usiłujemy „podmalowywać”.

– R. Marcińczak: – W całej tej sprawie 
umyka nam regionalne podejście do pro-
blemu, co można zaobserwować we Fran-
cji, Niemczech, a nawet na Litwie. Tzn. 
każdy region jest przygotowany do tego, 
że coś dzieje się kosztem czegoś. Takie po-
dejście zastosowano w Regionie Bełcha-
towskim. Elektrownia ma 13 bloków, naj-
większy obiekt w Europie opalany węglem 
brunatnym. Stanowi poważną ingerencję 
w tamtejsze środowisko, ale postawiono 
warunki, że okoliczne gminy, głównie gmi-
na Kleszczów, muszą coś za to dostać. Zbu-
dowano tam jedyny w Polsce, zamknięty 
pierścień kablowy 110 kV. Powołano wła-

sną energetykę, która ma straty sieciowe na 
poziomie 1,1%, gdy w całej naszej ener-
getyce wynoszą 10%. Na terenach wokół 
Bełchatowa problemem jest zaopatrzenie 
w wodę, rozwiązano go. Można zatem ro-
bić różne rzeczy, ale trzeba brać pod uwa-
gę uwarunkowania regionalne – nakłady na 
drogi, wodę, środowisko itp.

– J. Lewandowski: – Zarówno z punk-
tu widzenia Polityki energetycznej, jak 
i skutecznej dyskusji z UE, uporządkowanie 
problemu kosztów zewnętrznych w energe-
tyce jest sprawą o zasadniczym znaczeniu. 
Niby w programach ExternE i NEEDS jest 
przyzwoicie dopracowana metodyka licze-
nia tych kosztów, ale z tego nic nie wyni-
ka. W analizach ekonomicznych dla Polski, 
w których konieczne jest uwzględnie-
nie kosztów zewnętrznych, przyjmowane 
są koszty wyznaczone dla bogatych kra-
jów UE, przemnożone przez bankowy kurs 
złotego, co skutkuje ich znacznym zawy-
żeniem. Do tego tworzone są dziwne pro-
gnozy ich dalszego wzrostu, choć gwoli 
prawdzie sensownej metodyki prognozo-
wania kosztów zewnętrznych brakuje. One, 
moim zdaniem, będą malały bowiem w wy-
niku coraz ostrzejszych uregulowań środo-
wiskowych są systematycznie przenoszone 
do bezpośrednich kosztów produkcji ener-
gii. Do tego wszystkiego cześć ich jest li-
czona podwójnie poprzez uwzględnienie 
w kosztach zewnętrznych wpływu na śro-
dowisko dwutlenku węgla i równocze-
sne obciążanie produkcji kosztami zakupu 
uprawnień do emisji. Jako środowisko po-
winniśmy się zebrać i doprowadzić do upo-
rządkowania tego problemu. Inaczej będzie 
się to nam odbijało ciągłą czkawką. Choć-
by w postaci wsparcia większego niż kosz-
ty zewnętrzne, co nie ma nic wspólnego 
z żadną ekonomią. Nie wiem czy to wszyst-
ko wynika z niewiedzy, czy też świadome-
go manipulowania liczbami.
• Czas najwyższy by problem kosztów 

zewnętrznych energetyki potraktowano 
w Polsce wreszcie poważnie i na ich anali-
zy skierowano odpowiednie środki.

– J. Jankowski: – Z punktu widzenia 
przedsiębiorstwa energetycznego, jesz-
cze dwa lata temu koszty zewnętrzne, to 
był rodzaj ciekawostki, o której się czyta-
ło. Poważnie zajęliśmy się tym teraz, gdy 
przygotowywana jest analiza potencjału 
kogeneracji w Polsce, gdy prowadzone są 
dyskusje nt. wsparcia dla kogeneracji. Kie-
dy jeszcze kilka lat temu energetyka za-
rabiała sama na siebie w oparciu o rynek 
energii, o kosztach zewnętrznych mówi-
ło się jako o potencjalnym, dodatkowym 
obciążeniu dla energetyki. Po liberalizacji 
rynku energii i gwałtownym rozwoju OZE, 
rynek energii zmienił się na tyle, że właści-
wie wszystkie rodzaje energetyki wyciąga-
ją rękę po dodatkowe środki. Czy to będzie 
system wsparcia OZE, rynek mocy, czy też 

system wsparcia kogeneracji. W tym mo-
mencie władze polityczne, administracyjne 
pytają: jakie jest uzasadnienie tego wspar-
cia? I tu pojawia się problem kosztów ze-
wnętrznych i właściwej ich oceny. I okazu-
je się, że brakuje polskiej analizy kosztów 
zewnętrznych uwzględniającej lokalną spe-
cyfikę. Mają to Brytyjczycy, Niemcy, my 
– nie mamy. Przyłączam się do apelu Pro-
fesora Lewandowskiego, że takie analizy 
musimy mieć.
• Jest to tym bardziej konieczne, że ana-

lizy kosztów zewnętrznych prowadzi się 
w szerszym wymiarze w Unii, ich wyniki są 
przekładane na przepisy unijne, które po-
tem kompletnie nie pasują do naszej spe-
cyfiki.

– A. Strupczewski: – Tu pojawił się pro-
blem czy powinniśmy uwzględniać koszty 
współpracy sieci z danym źródłem energii. 
Oczywiście, tak. Odbiorca musi bowiem 
zapłacić i za prąd wytwarzany w elektrow-
ni określonego typu, i za to, by sieć mogła 
tę elektrownię utrzymać, zintegrować i za-
pewnić prąd z innych źródeł, gdy go za-
braknie. Koszty systemowe musimy zatem 
brać pod uwagę. Na przykładzie Niemiec 
widać, że przy dużej penetracji systemu 
przez źródła odnawialne, te koszty są zna-
czące. W przypadku Niemiec panele foto-
woltaiczne oznaczają, że ze strony systemu 
trzeba dopłacać 82 dolary do MWh. A stra-
ty zdrowotne przy energetyce węglowej, 
których unikamy dzięki panelom wynoszą 
58 dolarów na MWh.

– Z. Parczewski: – Prekursorem licze-
nia w Polsce nie tyle kosztów zewnętrz-
nych energetyki, co jej kosztów społecz-
nych, był profesor Włodzimierz Bojarski. 
To on już w połowie lat 70. się tym zaj-
mował, a w 1988 stworzyliśmy w Zakła-
dzie Problemów Energetyki IPPT PAN dla 

Dr Zygmunt Parczewski 
– Ekspert ds. Zrównoważonej Energetyki 
oraz Polityki efektywności energetycznej 

w Instytucie Energetyki
– Paweł Smoleń 

– członek Zarządu ERBUD S.A.
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Banku Światowego wstępną metodykę li-
czenia tych kosztów. Ja wiem, że zapewne 
dla wielu osób ze środowiska energetyków 
prof. Bojarski mógł być osobą kontrower-
syjną, ale dla mnie i wielu znanych mi osób 
okazał się wielkim wizjonerem – przewidu-
jąc faktyczne problemy energetyki w nie-
właściwym ujęciu kosztów społecznych. 
Nie podoba mi się, że dyskusję na temat 
kosztów zewnętrznych energetyki „zamy-
kamy” w środowisku energetyków. To pro-
blem społeczny. Zatem musimy mówić nie 
o kosztach zewnętrznych energetyki lecz 
o kosztach i korzyściach społecznych, któ-
rych częścią są tzw. prywatne koszty (in-
westora). My w Polsce nadal nie mamy nie 
tylko odpowiedniej metodyki, ale głów-
nie brak zrozumienia u decydentów i po-
lityków. A bez tego nie można podejmo-
wać właściwych decyzji strategicznych. 
W efekcie podejmowane są często błędne 
i niedopracowane decyzje, za które potem 
płaci rachunki całe społeczeństwo. Tym-
czasem, powinniśmy w interesie społecz-
nym dobrze wiedzieć, że np. węgiel, gaz, 
energia jądrowa, czy energia ze źródeł OZE 
w pewnych sytuacjach się opłaca, a w in-
nych nie. Ale tego typu analiz strategicz-
nych w Polsce się nie zamawia od szere-
gu lat. I potem efektem (za duże pieniądze) 
są sytuacje takie jak wcześniej wspomniał 
prof. Lewandowski.
• Czy w tej sytuacji w kosztach zewnętrz-

nych powinny być uwzględniane i w jaki 
sposób koszty transformacji gospodarki, 
np. z gospodarki węglowej na niskoemisyj-
ną lub centralnie sterowanej na rynkową?

– Z. Parczewski: – Koszty transforma-
cji energetycznej (obejmuje stronę podażo-
wą i popytową na energię) będą zupełnie 

inne dla różnych alternatyw rozwojowych. 
Uczestniczę obecnie w projekcie unijnym 
(Milesecure-2050), w którym rozważa-
ne są zupełnie różne opcje rozwoju ener-
getyki antycypujące wyzwania zakreślone 
w dokumentach unijnych tzw. Planów dzia-
łań do roku 2050. Tak rozumiana trans-
formacja energetyczna jest radykalnie od-
mienna w scentralizowanym (tradycyjnym) 
modelu rozwoju energetyki od tzw. spo-
łecznej transformacji energetycznej (pod-
kreślam: transformacji energetycznej, a nie 
tylko sektora energetyki) mającej charak-
ter zdecentralizowany. Zdecentralizowany 
lepiej reprezentujący współczesne trendy 
społeczne, w których coraz więcej odpo-
wiedzialności przypisywane jest władzy sa-
morządowej. W szczególności ujawnia się 
to w połączeniu z silną tendencją do roz-
woju energetyki rozproszonej, w tym także 
prosumenckiej. Znalezienie „złotego środ-
ka” rozwoju na ścieżce transformacji ener-
getycznej to podstawowe wyzwanie dla 
decydentów, ale także dla środowiska ener-
getyków. Retorycznym pytaniem jest, czy 
tego rodzaju alternatywy rozwoju powin-
ny mieć solidne podstawy analityczno-spo-
łeczne czy też nie. Dla mnie nie ulega wąt-
pliwości, że tak.
• Dostrzegam ogromną trudność w tym 

jak przełożyć tę analizę kosztów społecz-
nych na dokładne wytyczne dla inwesto-
rów i operatorów obiektów.

– J. Jaśkiewicz: – Istnieje u nas System 
Oceny Skutków Regulacji, który raczkuje 
od 2010 r. On powinien zawierać analizy 
pełnych skutków przygotowywanej regula-
cji, w tym – kosztów i zysków uwzględnia-
jąc przy tym koszty zewnętrzne. Taka ana-
liza nie powinna się pojawiać gdy już jest 
gotowa propozycja legislacyjna, lecz na 
poziomie pomysłu regulacji. Te analizy po-

winno się także brać pod uwagę przy nego-
cjacjach w ramach UE rożnych polityk i ich 
instrumentów wykonawczych.

– P. Smoleń: – Mówimy, że nie mamy 
metodologii liczenia kosztów zewnętrz-
nych energetyki. To prawda. Myślę, że 
w tym gronie moglibyśmy ją spokojnie wy-
pracować. I co z tego? Gdy nie mamy żad-
nej skuteczności politycznej, bo w Brukse-
li nie reprezentuje nas prawie nikt – ledwie 
garstka. Od Niemców usłyszałem tam wie-
le przykrych pytań: Polacy, dlaczego nie 
bronicie się w Brukseli, dlaczego nie ma 
tam waszych ludzi ulokowanych w struktu-
rach urzędów unijnych, zorganizowanego 
podejścia do tematu? Gdzie jest wasz punkt 
widzenia? Są tam natomiast setki Niemców 
czy Anglików, którzy przepychają skutecz-
nie swoje rozwiązania. A my w Brukse-
li jesteśmy słabi. Jak mówią Niemcy – tam 
chodzi o zbudowanie większości, a z na-
szej strony nie ma nawet kto jej budować. 
Dzisiaj nie wystarczy mieć rację i wzajem-
nie się przekonać jak my tu – dzisiaj trzeba 
być sprawczym i skutecznym politycznie, 
a zwłaszcza w strukturach unijnych.

– J. Jaśkiewicz: – Mam pewną prze-
szłość administracyjną. I muszę powie-
dzieć, że przy niektórych negocjacjach czu-
łem się kompletnie bezsilny, bo nie miałem 
stosownych narzędzi, dlatego, że nie moż-
na było znaleźć pieniędzy na pewne, cza-
sem nawet drobne analizy, które można by-
łoby wykonać w ciągu jednego dnia.
• Rozmawiamy w momencie, gdy z powo-

du suszy i upałów energetyka znalazła się 
w bardzo trudnej sytuacji. Ta sytuacja ma 
związek z kosztami społecznymi energetyki.

– R. Marcińczak: – Model liczenia kosz-
tów społecznych energetyki, o koniecz-

– Prof. nadzw. NCBJ, 
dr inż. Andrzej Strupczewski  

– Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 
Jądrowego w Narodowym Centrum Badań 

Jądrowych

– Wojciech Stawiany 
– Ekspert w Narodowym Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dr Mirosław Duda 
– Agencja Rynku Energii
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ności powstania, którego jest tu cały czas 
mowa, jest nam potrzebny choćby po to, 
by rozstrzygnąć dylemat – budować przez 
10 lat nowe źródła jądrowe, czy w sytuacji 
rozbudowanych wokół naszych granic po-
łączeń transgranicznych rozejrzeć się za in-
nymi źródłami zaopatrzenia w energię? Co 
jest ze społecznego punktu widzenia bar-
dziej korzystne?

– J. Jankowski: – Kolejny raz pojawia 
się problem – czy bardziej opłacałoby się 
nam importować energię czy też wytwa-
rzać ją samemu? Kiedyś kosztem produk-
cji energii było paliwo, jeszcze inne kosz-
ty wytwarzania w źródle, potem doszło 
CO2. Teraz dorastamy do tego, że są jesz-
cze koszty związane z ochroną środowiska, 
zdrowia, bezpieczeństwem dostaw itp. Mu-
simy umieć je wyliczyć i dodać do kosztów 
energii. Ale to jest jeden poziom analiz. Da-
lej musimy się zastanowić jakie są skutki 
różnych sposobów dostarczania energii dla 
całej gospodarki. To trzeba także policzyć, 
a wtedy może się okazać, że import jest tań-
szy od produkcji z punktu widzenia obec-
nie definiowanych kosztów zewnętrznych, 
ale jest znacznie mniej korzystny z punktu 
widzenia całej gospodarki. W tym zakresie 
niezbędne są odpowiednie analizy, ale je-
stem przekonany, że potwierdzą one zalety 
produkcji krajowej. Oczywiście uwzględ-
niającej dążenie do minimalizacji kosztów, 
w tym zewnętrznych.
• Popieram ten pogląd. I proponuję, by-

śmy w kosztach zewnętrznych energetyki 
uwzględniali element bezpieczeństwa do-
staw i np. wpływ różnych rodzajów awarii 
na koszty w gospodarce.

– Z. Parczewski: – Takie analizy po-
winien wykonywać operator, który ma do 
tego dobrych ludzi, ale chyba nadal niezbyt 

nowoczesne narzędzia modelowania, lepiej 
uwzględniające coraz bardziej złożone pro-
blemy sieciowe. My w tych kluczowych 
kwestiach dotyczących kosztów i korzy-
ści społecznych (w tym koszty zewnętrzne) 
musimy wejść na zupełnie inny etap dzia-
łań. Mniej techniczny, a znacznie więcej 
ekonomiczno-społeczny, który jest o wiele 
bardziej złożony. Ale na wypracowanie ta-
kiego nowego podejścia potrzebne są pie-
niądze, które obecnie są często wydatkowa-
ne na projekty badawcze, które mogą nigdy 
nie znaleźć zastosowania. Z historii rozwo-
ju energetyki w Polsce, tej nieco starszej 
(lata 70. i 80. XX wieku) oraz z ostatnich 
paru lat również wynikać powinna dla nas 
lekcja, że wpierw warto określić racjonal-
ne perspektywy rozwoju energetyki, a po-
tem starać się tworzyć programy badaw-
cze, które będą spójne z wypracowanymi 
alternatywami rozwoju. W innym przypad-
ku może się okazać, że pewna część wyni-
ków prac badawczych nie będzie przydat-
na, albo tylko w znikomym stopniu. 
• Jeżeli uwzględnimy nie tylko koszty 

zewnętrzne, ale wszystkie koszty produkcji 
energii z różnych źródeł, to bezapelacyjnie 
wygrywa energetyka jądrowa. To się jed-
nak zupełnie nie przekłada na konkretne 
decyzje polityczne budowy energetyki ją-
drowej w Polsce.

– Z. Parczewski: – Mam tu dane amery-
kańskie, które wskazują, że całkowite koszty 
produkcji energii elektrycznej (z uwzględ-
nieniem kosztów zewnętrznych i kosztów 
emisji CO2) w źródłach jądrowych mogą 
być w pewnych warunkach najniższe. Ale 
wymaga to przekonania w pierwszej kolej-
ności społeczności lokalnych oraz innych 
grup społecznych. Dlaczego tego typu ar-
gumenty nie docierają na decyzyjne szcze-
ble polityczne oraz gospodarcze? Bo roz-
mawiamy o nich w zamkniętym gronie 
energetyków – jak dowodzi tego np. dzi-
siejsza dyskusja, zamiast pilnie tworzyć ze-
społy interdyscyplinarne, debatujące o tych 
kluczowych sprawach. W projekcie Mi-
lesecure-2050, w którym biorę aktywny 
udział, równoprawnymi członkami zespo-
łów badawczych są psychologowie, socjo-
logowie, urbaniści, politolodzy, ekonomi-
ści (mikro i makro) i oczywiście energetycy, 
w tym rozumiejący konieczność nowego 
podejścia do modelowania. Każdy ma swo-
ją działkę pracy do przygotowania, a następ-
nie wszyscy musimy wypracować wspól-
ną koncepcję badawczą. Po prostu musimy 
się dogadać, aby wspólnie rozwijać wizje 
i wykonywać zadania w projekcie. Uczciwie 
przyznaję, że blisko pół roku czasu „straci-
liśmy”, by się zacząć dobrze rozumieć, co 
oznaczało np. wypracowanie wspólnego 
słownika definicji i jego w miarę jednolite-
go rozumienia. Tak również może i powinno 
wyglądać przygotowywanie się do rozwią-
zania problemów strategicznych, do których 

niewątpliwie należy zaliczyć transforma-
cję energetyczną. Problemy techniczne roz-
wiążemy na pewno przy umiejętnym wyko-
rzystaniu możliwości nowych technologii, 
w tym ICT. Najpierw jednak trzeba wie-
dzieć, w którą stronę mamy pójść i tu uzy-
skać zgodę na alternatywne ścieżki rozwo-
ju. Bez takiego podejścia nie zrobimy kroku 
do przodu w rozwiązaniu naprawdę wielkie-
go wyzwania jakim jest społeczna transfor-
macja energetyczna. W krajach takich jak 
Niemcy, Wielka Brytania czy kraje skan-
dynawskie, a także Włochy zrozumienie to 
jest już dość powszechne. Chyba warto sko-
rzystać z tych doświadczeń i wypracować 
w Polsce podobne podejście uwzględniają-
ce specyfikę naszej energetyki i społeczeń-
stwa. A tego tylko energetycy na pewno do-
brze nie rozwiążą.

– S. Krystek: – Politycy bardzo łatwo 
ulegają lobbingowi, za którym często kry-
ją się partykularne interesy i niezbyt zboż-
ne intencje. Te partykularne interesy i nie-
zbyt czyste intencje łatwo jest realizować, 
gdy nie znamy kosztów zewnętrznych róż-
nych źródeł energii. Niemal więc zupeł-
nie nie budujemy źródeł kogeneracyjnych. 
Budujemy źródła węglowe, które w mo-
mencie oddania do użytku, spełniają nor-
my emisyjne. Ale za 3–5 lat te normy ule-
gają zaostrzeniu i w nowych elektrowniach 
trzeba dobudowywać dodatkowe instala-
cje. To oczywiście podraża koszty. Kolej-
ny problem, to konkurencja w wymiarze 
globalnym, tania energia w USA, co rzutu-
je na gospodarkę światową, a więc i na na-
szą. Politycy nie zdają sobie sprawy z tych 
wszystkich problemów. Bo za słabo prze-
bijamy się do nich ze swoją argumentacją, 
bo za mało w ich otoczeniu jest światłych 
energetyków.

Sławomir Krystek 
– Dyrektor Generalny Izby

Marian Bosowski 
– zastępca Dyrektora Generalnego Izby
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Dyskusja redakcyjna

• O tym jak ukształtuje się struktura na-
szej energetyki, decydują politycy. Dopóki 
nie będą oni mieli świadomości aspektów 
ekonomicznych tego sektora, dopóty decy-
zje w tym względzie nie będą racjonalne, 
a na ich kształt wpływ będą miały różne-
go rodzaju grupy lobbingowe o niezbyt czy-
stych intencjach.

– P. Smoleń: – Jeżeli przeanalizować to co 
dzieje się w niemieckiej energetyce i będzie 
działo w ciągu najbliższych 15. lat, a także w in-

nych krajach ościennych, dla polskiej energe-
tyki nie ma alternatywy importowej. W grę 
wchodzą tylko niewielkie ilości energii z róż-
nych kierunków. Problem zaopatrzenia Polski 
w energię musimy rozwiązać sami.
• W żadnym wypadku nie możemy zgo-

dzić się z poglądem lansowanym przez Ko-
misję Europejską, że rozwój rynku tylko 
energii zapewni nam bezpieczeństwo do-
staw. Nieprawda. Reasumując naszą dys-
kusję, chcę powiedzieć, że analiza kosz-

tów zewnętrznych energetyki jest nam 
potrzebna jako podstawa dla podejmowa-
nia racjonalnych decyzji strategicznych 
i legislacyjnych oraz jako argument do dys-
kusji merytorycznej z urzędnikami Komi-
sji Europejskiej. W związku z tym, należy 
naciskać na określone gremia decydujące 
o wydawaniu pieniędzy na tego typu przed-
sięwzięcia, aby pieniądze na analizy kosz-
tów zewnętrznych energetyki się znalazły.
• Dziękujemy za rozmowę.

Jotun w Energetyce

Jotun Polska Sp. z o.o.

JotunPolska
www.jotun.com

ul. Magnacka 15
80-180 Kowale k. Gdañska
+48 58 555 15 15

Jotun Polska
Gazel¹ Biznesu 2014
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Planowanie i zarządzanie energią

• Jaki jest stan sieci ciepłowniczej w Katowicach?
– Nasze miasto różni się od większości aglomeracji w Polsce 

w kwestii zaopatrzenia w ciepło mieszkańców i obiektów użytecz-
ności publicznej. Nie istnieje jednolity system ciepłowniczy. Działal-
ność w zakresie dystrybucji i sprzedaży ciepła prowadzi pięć podmio-
tów. Dwa główne przedsiębiorstwa, czyli Tauron Ciepło S.A., Zakłady 
Energetyki Cieplnej Katowice S.A., pokrywają prawie 90% zapotrze-
bowania na ciepło dla całego miasta. Pozostałe podmioty, w tym Elek-
trociepłownia Szopienice Sp. z o.o., Zakład Gospodarki Cieplnej Ślą-
skiego Uniwersytetu Medycznego oraz EC Ciepło Sp. z o.o. prowadzą 
działalność lokalną.

Zdecydowana większość energii cieplnej dostarczana jest do Kato-
wic z tzw. sieci aglomeracyjnej, która zaopatruje mieszkańców Cho-
rzowa, Świętochłowic, Katowic, Czeladzi, Siemianowic Śląskich, Dą-
browy Górniczej i Sosnowca. Oprócz powyższej sieci ciepłowniczej, 
która eksploatowana jest przez Tauron Ciepło, funkcjonują źródła wy-
spowe: Kotłownia Bałtycka, Kotłownia Studencka (obie są własno-
ścią Tauron Ciepło), Elektrociepłownia Szopienice Sp. z o.o. oraz 
ciepłownie i elektrociepłownie ZEC – Kotłownia Kostuchna, Elek-
trociepłownia Wieczorek, Ciepłownia Wujek, Ciepłownia Kleofas. Są 
to głównie jednostki opalane węglem. Podstawowe źródła ciepła dla 
miasta tzn. Zakład Wytwórczy Katowice (Tauron Ciepło Sp. z o.o.) 
oraz Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO” S.A. – Grupa CEZ (zlo-
kalizowana poza granicami miasta Katowice), prowadzą współspala-
nie biomasy. Dodatkowo w Elektrociepłowni Wieczorek spalany jest 
także gaz pochodzący z odmetanowania katowickich kopalń. Ponadto 
część dzielnicy Ligota zasilana jest z gazowej kotłowni należącej do 
Zakładu Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Obecnie, ogólny stan techniczny sieci ciepłowniczych na terenie 
Katowic, można uznać za zadowalający.
• Czyli Tauron Ciepło dominuje?
– Tak – dominuje. Obecnie Tauron Ciepło posiada ok. 65% ryn-

ku ciepła i swoim zasięgiem obejmuje zdecydowaną większość miast 
aglomeracji śląskiej.
• Całe miasto objęte jest możliwością dostarczenia energii cieplnej 

z systemu ciepłowniczego?
– Na uciepłownionym obszarze Katowic nie wszystkie budyn-

ki są podłączone do sieci z uwagi na przeszkody formalno-praw-
ne dotyczące ich stanu własnościowego. Ponadto, w południowych 
dzielnicach miasta dominuje zabudowa jednorodzinna, do której 
prowadzenie sieci ciepłowniczej jest technicznie i ekonomicznie nie-
uzasadnione.

W Katowicach struktura odbiorców ciepła przedstawia się zgodnie 
z wykresem zamieszczonym na następnej stronie.

Do połowy odbiorców, ciepło sieciowe dostarczane jest przez sieć 
ciepłowniczą, ok 34% stanowią paleniska zasilane paliwem węglo-
wym. Ponad 10% ogrzewania stanowi paliwo gazowe a bilans zamy-
kają pozostałe nośniki energii. Całe miasto jest oczywiście zgazyfiko-
wane i poprzez odpowiednie uwarunkowania staramy się eliminować 
powstawanie kolejnych źródeł opalanych paliwem stałym.
• Istnieje problem spalania śmieci?

– Tak istnieje – jak w całej Polsce. Jednakże problem ten staramy 
się monitorować i eliminować. Zanieczyszczenie powietrza, w tym 
przede wszystkim aglomeracji śląskiej, to poważny problem. Trzeba 
sobie jasno powiedzieć – ten problem szybko nie zniknie. Jego eli-
minacja może potrwać nawet kilkanaście lat i uwarunkowana będzie 
wzrostem świadomości ekologicznej oraz przede wszystkim wzro-
stem poziomu życia naszego społeczeństwa.
• Czy jest rozważana budowa zakładu termicznego przekształca-

nia odpadów komunalnych?
– Górnośląski Związek Metropolitarny przed kilkoma laty opraco-

wał jej projekt dla całej aglomeracji wraz ze wskazaniem lokalizacji, 
który jednak nie został zrealizowany. Problemy związane z termicz-
nym przekształcaniem odpadów komunalnych i wywiązaniem się 
z zobowiązań dotyczących gospodarki odpadami, rozwiązywane są 
na szczeblu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ra-
mach „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego”. Nie 
są mi znane żadne projekty związane z budową takiego zakładu na te-
renie Katowic.
• Czy z zaopatrzeniem w energię elektryczną nie ma problemów?
– W celu realizacji potrzeb licznych dużych zakładów przemysło-

wych, a przede wszystkim kopalń, na terenie naszego miasta istnieje 
rozbudowana sieć pierścieniowo-promienista linii wysokiego napię-
cia 110 i 220 kV oraz cała infrastruktura średniego i niskiego napięcia. 
Na podstawie wykonanych opracowań studialnych uważam, że nie 
ma problemu bezpieczeństwa energetycznego pod względem zaopa-
trzenia Katowic we wszystkie nośniki energii – przynajmniej w per-
spektywie roku 2020. Co prawda w roku 2016 zostanie wyłączony 
blok 120 MW w Zakładzie Wytwórczym Katowice, jednak sieć aglo-
meracyjna może zostać dociążona z innych źródeł. Ponadto Tauron 
Ciepło zamierza w ZWK wybudować szczytowe bloki gazowo-ole-
jowe. Rezerwa mocy cieplnej dla wszystkich ciepłowni i elektrocie-
płowni zlokalizowanych na terenie miasta wynosi ok. 260 MW.

Z DANIELEM WOLNYM, 
Kierownikiem Referatu Zarządzania Energią 

w Wydziale Budynków i Dróg, Urzędu Miasta Katowice, 
rozmawia Andrzej Uznański

Zaopatrzenie w energię 
nie stanowi problemu

dokończenie na str. 25



Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPO-
MIAR” Sp. z  o.o. obchodzą jubileusz 65-lecia działalności 
i należy uznać za sukces fakt, że po tylu latach oraz istotnych 
zmianach społeczno-politycznych, jakie zaszły w  Polsce, wciąż 
pozostają liderem w obszarze szeroko pojętych pomiarów i ba-
dań na rynku elektroenergetycznym. Utworzenie Energopomiaru 
było odpowiedzią na potrzebę odbudowy i rekonstrukcji krajowej 
energetyki po wojnie. Firma wypełniała lukę w polskiej energety-
ce, która borykała się z wieloma problemami eksploatacyjnymi – 
brakowało zarówno zaplecza naukowo-badawczego, jak i wyspe-
cjalizowanej kadry naukowo-technicznej.

Historia rozwoju Energopomiaru, od firmy świadczącej głównie 
prace pomiarowe do nowoczesnej spółki podejmującej się rów-
nież specjalistycznych prac doradczych, nierozerwalnie wiąże się 
z odbudową i dynamicznym rozwojem krajowej energetyki. Ener-
gopomiar i jego logo znane są zarówno w kraju, jak i za granicą.

– Przez wszystkie lata stawiano sobie nowe cele, dostosowane 
do aktualnych potrzeb sektora energetycznego, nowych techno-
logii i zmieniających się przepisów prawa, odkrywano nowe moż-
liwości oraz tworzono metody badawcze, które stawały się obo-
wiązującymi w całej energetyce. Pewne jest to, że od początków 
swojej działalności priorytetem Energopomiaru było świadczenie 
profesjonalnych i  kompleksowych usług na najwyższym pozio-
mie jakościowym – dodaje prezes Adam Smolik.

Ale od początku ...
W roku 1948 na terenie Elektrowni Szombierki powstało la-

boratorium przyrządów pomiarowych pod nazwą Centralne-
go Laboratorium Energetyki. W dniu 1 sierpnia 1950 roku, na 
bazie tego Laboratorium przeniesionego w międzyczasie do Gli-
wic, utworzono Zakład Badań i  Pomiarów, który znalazł się 
w strukturze Energobudowy. Status i uprawnienia samodzielne-
go przedsiębiorstwa uzyskał na podstawie zarządzenia ministra 
energetyki w maju 1952 roku. 

Kluczową rolę w utworzeniu Energopomiaru odegrał Profesor 
Lucjan Nehrebecki – wybitny specjalista i przez wiele lat naczel-
ny inżynier firmy. Jego osobowość i wiedza miały ogromny wpływ 
na tworzenie profilu działalności firmy, 
wyznaczanie ambitnych planów oraz 
wychowanie rzeszy wybitnych energe-
tyków. 

Początkowo przedmiotem działalno-
ści Energopomiaru miały być pomiary 
cieplne i  elektryczne w  elektrowniach 
oraz zakładach sieciowych, prowadze-
nie laboratoriów: cieplnego, elektrycz-
nego i chemicznego, a także wdrażanie 
postępu technicznego w energetyce. 

W  kolejnych latach zakres przedmiotowy działalności sta-
le się rozszerzał i jeszcze w latach 50. podjęto pierwsze prace 
z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej w elek-
trowniach. Zakres działalności uległ znacznemu rozszerzeniu 
w latach 60., kiedy to wycofano się w miarę możliwości z prost-
szych prac pomiarowych i  remontowych aparatury, a  skon-
centrowano wysiłki i zaangażowanie pracowników na pracach 
doświadczalnych, modernizacyjnych, studialnych i  naukowo-
-badawczych. 

W  1964 roku zakres działalności Energopomiaru został po-
szerzony o prowadzenie prac usługowo-technicznych i badaw-
czo-rozwojowych w  energetyce, w  szczególności modernizacji 
i optymalizacji eksploatacji urządzeń energetycznych, a  także 
konstruowanie i krótkoseryjną produkcję nietypowej oraz spe-
cjalistycznej aparatury pomiarowo-regulacyjnej i  zabezpiecza-
jącej. 

Na czoło wysunęło się doskonalenie i  rozwój metodyki oraz 
techniki pomiarowej dla potrzeb własnych i całej branży. Rozpo-
częto wówczas działalność legalizacyjną w firmie w ramach na-
danych uprawnień przez Polski Komitet Normalizacji i Miar oraz 
badania mające na celu opiniowanie i dopuszczanie aparatury do 
stosowania w energetyce. 

W latach 70. Energopomiar wchodził na teren budowy nowych 
elektrowni, gdzie zapewniał specjalistyczną pomoc technicz-
ną i wsparcie merytoryczne. Przy budowie bloków uczestniczył 
w  charakterze przedstawiciela inwestora w  odbiorach pomon-
tażowych, prowadzącego rozruchy cząstkowe czy kompleksowe 
i wreszcie realizatora pomiarów gwarancyjnych. 

W tym okresie dla elektrowni blokowych opracowano i w sze-
rokim zakresie wdrożono metodę techniczno-ekonomicznej kon-
troli eksploatacji elektrowni (TKE), wykorzystywaną przez Ener-
gopomiar do dziś w ulepszonej i unowocześnionej formie. 

W  latach 60. i  70. zintensyfikowano prace na rzecz ochrony 
środowiska przed negatywnym wpływem energetyki. W  podej-
mowanych projektach szczególny nacisk kładziono zarówno na 
identyfikację rodzaju i stopnia zagrożenia, jak i określenie metod 
i sposobów przeciwdziałania zagrożeniom. 

– Na podstawie doświadczeń przy 
budowie i  rozruchu bloków energe-
tycznych oraz kompleksowych badań 
eksploatacyjno-wdrożeniowych przy-
gotowane zostały wytyczne dla pro-
jektantów i  konstruktorów do poszu-
kiwania coraz lepszych rozwiązań 
technicznych. W  zasadzie większość 
prac prowadzonych przez firmę koń-
czyła się przygotowaniem stosownych 
opracowań, wytycznych czy instrukcji, 



dzięki którym podejmowano modernizację maszyn i  urządzeń 
w elektrowniach i elektrociepłowniach – zaznacza prezes Smolik. 

Zmiany organizacyjne
W wyniku zwiększonego zatrudnienia w Energopomiarze, któ-

re na początku lat 60. osiągnęło poziom ok. 500 pracowników, 
a  także ze względu na wspomnianą wcześniej zmianę zakresu 
działalności, w  roku 1963 nastąpiła pierwsza zmiana struktury 
organizacyjnej. Wprowadzono wtedy nową nazwę, która funkcjo-
nuje do dziś: Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENER-
GOPOMIAR”, z czterema zakładami specjalistycznymi: cieplnym, 
elektrycznym, chemicznym i miernictwa. Na przestrzeni lat struk-
tura firmy kilkukrotnie ewoluowała. 

Liczne zmiany uwarunkowań politycznych wywierały również 
znaczący wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. I tak, rok 
1991 zapisał się w historii firmy jako rok przekształcania przed-
siębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Pań-
stwa.

W roku 1992 nastąpiło wydzielenie się i usamodzielnienie Za-
kładu Elektryki, który rozpoczął działalność w dwóch kapitałowo 
powiązanych z Energopomiarem spółkach z ograniczoną odpo-
wiedzialnością: Przedsiębiorstwie Usług Elektroenergetycznych 
„Energotest – Energopomiar” i Zakładzie Pomiarowo-Badawczym 
Energetyki „Energopomiar – Elektryka”. 

Kolejną zmianą była sprzedaż udziałów Skarbu Państwa w 1995 
roku. Głównymi właścicielami Spółki, obok ponad dwustuosobo-
wej grupy osób fizycznych – pracowników (6,5% udziałów) oraz 
Skarbu Państwa (8,6%), stali się dotychczasowi odbiorcy usług 
świadczonych przez Energopomiar: 13 elektrowni (łącznie 69%), 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (13,2%), Polskie Towarzy-
stwo Elektrociepłowni Zawodowych (2%) oraz Towarzystwo Go-
spodarcze Polskie Elektrownie (0,7%).

Wskutek zmian właścicielskich zachodzących w sektorze elek-
troenergetycznym (konsolidacja, prywatyzacja) skład właściciel-
ski ulegał zmianom utrzymując jednak dominujący udział korpo-
racji i przedsiębiorstw energetycznych. Udziały osób fizycznych 
zostały częściowo wykupione i umorzone przez Spółkę. 

Spółka córka „Energopomiar – Elektryka” z  powodzeniem 
funkcjonuje do dzisiaj w znakomitej współpracy z Energopomia-
rem, natomiast udziały w spółce „Energotest – Energopomiar” zo-
stały sprzedane w 2008 roku Elektrobudowie.

Kompleksowe usługi
Aktualnie działalność Energopomiaru realizowana jest poprzez 

pięć jednostek organizacyjnych: Zakład Techniki Cieplnej, Za-
kład Chemii i Diagnostyki, Zakład Ochrony Środowiska, Biu-

ro Doradztwa i  Nadzoru Inwestycyjnego oraz Centralne La-
boratorium. Zakres usług świadczonych przez Energopomiar 
obejmuje badania, pomiary, diagnostykę bloków i  urządzeń 
energetycznych, instalacji ochrony powietrza (m.in. odsiarcza-
nia i odazotowania spalin), urządzeń gospodarki wodno-ścieko-
wej w energetyce i przemyśle, trawienie, chemiczne czyszczenie 
i dmuchanie parą urządzeń i instalacji energetycznych, badania 
niszczące i  nieniszczące, badania korozyjne, kontrolę obiegów 
wodno-parowych, doradztwo w  zakresie eksploatacji urządzeń, 
efektywności energetycznej, zielonej energii i  kogeneracji oraz 
wdrażanie systemów techniczno-ekonomicznej kontroli eksplo-
atacji TKE®. Firma oferuje też pomiary, badania i doradztwo w za-
kresie ochrony środowiska (od pomiarów emisji i hałasu, poprzez 
doradztwo w zagospodarowaniu odpadów i ubocznych produk-
tów spalania, monitoring środowiska, aż po opracowanie rapor-
tów o oddziaływaniu na środowisko, pozwoleń zintegrowanych 
i wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych). Działalność 
Spółki obejmuje również analizy chemiczne i  fizykochemiczne, 
kompleksowe usługi dotyczące systemów pomiarów fizykoche-
micznych, a także doradztwo techniczne i formalno-prawne w za-
rządzaniu procesami inwestycyjnymi i  modernizacyjnymi oraz 
usługi Inżyniera Kontraktu i Niezależnego Doradcy Technicznego.

Mocne strony
Od samego początku największy potencjał firmy stanowią lu-

dzie, którzy wykazują ciągłe zaangażowanie i  determinację, by 
firma wciąż się rozwijała i  świadczyła najwyższej jakości usłu-
gi. O Energopomiarze „od zawsze” mówiono jako o kuźni wysoko 
wykwalifikowanych kadr dla energetyki. W Spółce zatrudnienie 
znajdują zarówno wybitni eksperci w  konkretnych, często wą-
skich dziedzinach wiedzy, jak i absolwenci wyższych szkół tech-
nicznych, którzy u boku tych osobowości mają możliwość wyko-
rzystania w praktyce wiedzy zdobytej w trakcie studiów i nabycia 
doświadczenia. Właśnie dzięki dobrze wykształconym i doświad-
czonym pracownikom firma może podejmować niejednokrotnie 
trudne i wymagające dużej biegłości prace o charakterze dorad-
czym i eksperckim.

– Obecnie liczba zatrudnionych ustabilizowała się na pozio-
mie ok. 290 osób. Przy tej wielkości firmy i pozyskiwanym port-
felu zamówień możemy profesjonalnie wykonywać różnorodne 
powierzone zadania. Przy realizacji dużych interdyscyplinarnych 
zadań współpracujemy również z szerokim gronem specjalistów 
i firm zewnętrznych – dodaje prezes.

 W ciągu 65 lat działalności Energopomiaru pracownicy zgłosili 
do Urzędu Patentowego wiele rozwiązań, które uzyskały ochronę 
prawną w postaci patentu lub wzoru użytkowego. Warto również 

ADAM SMOLIK od 1999 r. Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny Zakładów Pomiaro-
wo-Badawczych Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o., jest absolwentem Wydziału 
Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej. Ukończył także Amerykańsko-
-Polskie Studium Podyplomowe z zakresu przyjaznej dla środowiska restrukturyzacji 
przemysłu ciężkiego (1998–1999, Politechnika Śląska i University of Minnesota) oraz 
szkolenie „The Theoretical and Practical Training in Energy Technology and Manage-
ment” (1991). Przez 25 lat związany był z Elektrownią Jaworzno III. W 1993 r. został 
Głównym Inżynierem ds. Instalacji Odsiarczania Spalin. Przez cztery lata kierował wy-
dzieloną strukturą, realizującą nadzór nad projektowaniem, budową, uruchomieniem 
i przekazaniem do eksploatacji IOS. W 1997 r. został Głównym Inżynierem i Dorad-
cą Prezesa Zarządu. W tym samym roku związał się z „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o., 
gdzie rozpoczął pracę na stanowisku Dyrektora Technicznego i Członka Zarządu. Po-
siada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu największymi inwestycjami w energety-
ce. Nadzoruje prace i czynnie uczestniczy w projektach realizowanych przez „ENERGO-
POMIAR” Sp. z o.o. w roli Inżyniera Kontraktu oraz Doradcy Technicznego Inwestora. 

W latach 1996–1998 był Członkiem – Ekspertem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Dwustron-
nego Polsko-Amerykańskiego Komitetu Sterującego ds. Instalacji Odsiarczania Spalin w Elektrowni Skawina. Wielokrotnie 
odznaczany za zasługi dla energetyki, a w 2014 r. uhonorowany Tytułem Honorowym Miles Energeticae.



wspomnieć o współpracy specjalistów Energopomiaru z instytu-
tami naukowymi, uczelniami, organami publicznymi czy organiza-
cjami branżowymi. Pracownicy biorą także udział w pracach Ko-
mitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Poza wykształconą i doświadczoną kadrą Energopomiar posia-
da również nowoczesną aparaturę pomiarowo-badawczą, mobil-
ne laboratoria oraz specjalistyczne oprogramowanie. Dzięki ko-
rzystaniu z zaawansowanej technologii firma może podejmować 
się realizacji trudnych i ambitnych prac, a otrzymywane wyniki 
są dokładne i wiarygodne. Spółka wciąż dostosowuje swoją apa-
raturę do zmieniającej się technologii stosowanej na obiektach. 

– O ciągłym rozwoju Spółki świadczy przeprowadzona niedaw-
no modernizacja Centralnego Laboratorium, które m.in. wdro-
żyło nowoczesny system wspierający proces przeprowadzania 
badań próbek w zakresie: logowania próbek, wprowadzania wy-
ników, generowania sprawozdań, kontroli nad upoważnieniami 
oraz zarządzania metodami – mówi Adam Smolik.

Kolejnym atutem, wpływającym na wysoką jakość świadczo-
nych usług, jest obejmujący cały zakres działalności Spółki certyfi-
kowany zintegrowany system zarządzania: jakością, środowisko-
wego, bezpieczeństwem i higieną pracy. Ponad to Energopomiar 
posiada trzy akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji (AB 702 
– Zakład Ochrony Środowiska, AB 550 – Centralne Laboratorium, 
AP131 – Laboratorium Metrologiczne), a  także uznanie Urzędu 
Dozoru Technicznego do wykonywania badań laboratoryjnych 
w  zakresie badań niszczących i  nieniszczących wytwarzanych, 
naprawianych lub modernizowanych urządzeń technicznych oraz 
materiałów oraz uprawnienia UDT do przeprowadzania procesów 
chemicznego czyszczenia kotłów.

Energopomiar dziś i w perspektywie jutra
Po 65 latach stale aktualne jest pytanie o  miejsce i  rolę fir-

my w polskiej i światowej energetyce. Do dnia dzisiejszego Ener-
gopomiar realizował prace we wszystkich polskich elektrowniach 
i elektrociepłowniach zawodowych oraz w większości elektrocie-
płowni przemysłowych. Spółka coraz częściej świadczy również 
usługi dla wielu branż sektora przemysłowego (przemysł che-
miczny, papierniczy, rafineryjny, cementowy, wydobywczy i  in.), 
ciepłownictwa oraz sektora komunalnego.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło przed firmą 
rynek do tej pory mało przez nią zagospodarowany. Specjaliści 
Energopomiaru wykonują prace na terenie krajów Unii Europej-
skiej, a  firma stawia sobie za cel wchodzenie na inne rynki za-
graniczne i podejmuje próby uzyskiwania zleceń na swoje usługi.

Priorytetowe cele wyznaczone przez kadrę zarządzającą kon-
centrują się wokół utrzymania wizerunku Energopomiaru jako 
uznanej firmy inżynierskiej, realizującej prace eksperckie na rzecz 
energetyki. Na szczególną uwagę zasługują ostatnio realizowa-
ne zadania:
–  prace wstępne przy planowanych inwestycjach (koncepcje, 

analizy, raporty oddziaływania na środowisko itd.); 
–  pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy budowie nowych 

bloków energetycznych, instala-
cji termicznej utylizacji odpadów 
komunalnych, instalacji odazo-
towania i odsiarczania spalin;

–  pełnienie funkcji Doradcy Tech-
nicznego Inwestora dla instytu-
cji finansujących duże projekty 
energetyczne;

–  liczne audyty energetyczne naj-
większych polskich przedsię-
biorstw;

–  prace doradcze przy wdrażaniu 
zapisów dyrektywy LCP w zakre-

sie BAT, szczególnie dla dużych nowobudowanych jednostek 
wytwórczych;

–  prace związane z poprawą zarządzania wytwarzaniem energii – 
rozwój autorskiego systemu TKE®;

–  badania wpływu pracy urządzeń do spalania paliw i oczyszcza-
nia spalin na rozdział rtęci w procesach energetycznych i moż-
liwości ograniczenia jej emisji;

–  prace nad poprawą redukcji tlenków siarki w  mokrych insta-
lacjach odsiarczania spalin poprzez dozowanie kwasów orga-
nicznych;

–  prace nad redukcją trudno usuwalnych zanieczyszczeń zawar-
tych w ściekach instalacji oczyszczania spalin;

–  doradztwo przy przygotowaniu wniosków o  dofinansowanie 
z funduszy UE;

–  doradztwo przy opracowywaniu Dokumentacji Uwierzytelniają-
cej i rozliczaniu energii z OZE;

–  testy odbiorowe wszystkich i pomiary gwarancyjne większości 
polskich bloków energetycznych; 

–  prace w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz energetyki 
rozproszonej i odnawialnej.
Wybiegając w  przyszłość, Energopomiar rozpoczął przygoto-

wania pod kątem planowanego w  Polsce programu energetyki 
jądrowej. Ambicją Spółki jest przeprowadzenie testów odbioro-
wych bloków jądrowych w Polsce.

Ogromne nadzieje firma pokłada w Biurze Doradztwa i Nadzo-
ru Inwestycyjnego, które prowadzi kompleksowe prace, głównie 
doradcze, poprzez realizację funkcji Inżyniera Kontraktu, Nieza-
leżnego Doradcy Technicznego czy też przy organizacji przetar-
gów. Specyfika podejmowanych tu działań stawia wysokie wyma-
gania wobec zatrudnionych osób, które muszą nie tylko wykazać 
się gruntowną wiedzą inżynierską, ale również posiadać umiejęt-
ność współpracy z partnerami zewnętrznymi i wewnątrz firmy.

Od wielu lat Energopomiar wykonuje prace badawcze związa-
ne z pomiarem emisji rtęci z procesów energetycznych do atmos-
fery. Spółka jest przygotowana w  pełnym zakresie do pomocy 
podmiotom sektora energetycznego w dostosowaniu się do no-
wych i planowanych rozwiązań legislacyjnych odnoszących się do 
emisji rtęci (m.in. Konwencja z Minamaty, BAT). – Firma już te-
raz posiada niezbędne doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę, 
wypracowane metody pomiarowo-badawcze oraz specjalistycz-
ny sprzęt. Trzeba wspomnieć, że dysponujemy unikalnym na pol-
skim rynku analizatorem do ciągłego pomiaru zawartości rtęci 
w emitowanych gazach – dodaje Adam Smolik. 

Energopomiar w nowych realiach rynkowych
Chociaż w ciągu 65 lat krajowy sektor energetyczny ulegał wie-

lu przekształceniom – zmieniały się technologie stosowane na 
obiektach, metody pomiarowo-badawcze, podmioty działające na 
rynku energetycznym oraz sposoby pozyskiwania zleceń od klien-
tów – Energopomiar zawsze dobrze odnajdywał się w nowych re-
aliach i dlatego wciąż pozostaje cenioną firmą inżynierską oraz li-
derem w zakresie usług świadczonych w obszarze wytwarzania 

energii. Swoją pozycję rynkową 
Spółka zawdzięcza w głównej mie-
rze wykształconej i  doświadczo-
nej kadrze wykorzystującej nowo-
czesną i specjalistyczną aparaturę 
pomiarowo-badawczą. Energopo-
miar przyjmując maksymę, że „kto 
stoi w  miejscu, ten się cofa”, kła-
dzie nacisk na jakość i ciągły roz-
wój, a wyznaczając sobie ambitne 
cele jest przygotowany do realiza-
cji zadań wynikających z  aktual-
nych i przyszłych potrzeb rynku.
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• Czy w oddawanych do użytku nowych osiedlach i pojedynczych 
obiektach istnieje administracyjny nakaz ogrzewania ciepłem siecio-
wym?

– Wszystko uzależnione jest od tego, czy dla terenów, na których 
są realizowane takie inwestycje doprowadzona jest sieć ciepłowni-
cza i czy są one objęte miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego Plan ten jest obecnie jedynym dokumentem regulującym 
sprawy związane z zaopatrzeniem nowych obiektów kubaturowych 
w energię cieplną.

Katowice w miejscowych planach zagospodarowania przestrzenne-
go od dawna, jako jedno z nielicznych miast, dokładnie określa spo-
soby rozbudowy infrastruktury technicznej, w tym sposób zasilania 
obiektów kubaturowych w nośniki energii. Powyższa tematyka zosta-
ła także przedstawiona w strategicznym dokumencie „Założenia do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
miasta Katowice”.

Problem jednak dopiero przed nami, bo wedle znowelizowanego 
Prawa budowlanego, nowo powstające domy jednorodzinne nie będą 
objęte pozwoleniem na budowę. Nikt zatem nie będzie panował nad 
sposobem zasilania budynków jednorodzinnych w energię na potrze-
by centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
• 1 stycznia 2013 r. został powołany do życia w Wydziale Budyn-

ków i Dróg Urzędu Miasta Katowice Referat Zarządzania Energią, 
którym Pan kieruje. Czy ta decyzja świadczy o podniesieniu wagi za-
gadnień energetycznych w polityce władz miasta?

– Decyzję podjął Prezydent Miasta Katowice, który bardzo dobrze 
rozumie znaczenie lokalnej polityki energetycznej w rozwoju Mia-
sta. Warto wspomnieć, że umieszczenie komórki zajmującej się pla-
nowaniem energetycznym i zarządzaniem energią w strukturze orga-
nizacyjnej Urzędu Miasta Katowice, umocniło województwo śląskie 
jako jednego z liderów w dziedzinie świadomie realizowanej energe-
tyki komunalnej (Bielsko-Biała, Częstochowa, Sosnowiec, Dąbrowa-
-Górnicza).Wyniki naszych działań sprawozdajemy co roku radnym 
Katowic przedstawiając informację na temat popytu i podaży nośni-
ków energii na terenie miasta Katowice.

Najbardziej dostrzegalnym „produktem” zrealizowanym w ścisłej 
współpracy z Wydziałem Kształtowania Środowiska jest opracowa-
nie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice” (PGN). 
Podstawowym jego zadaniem jest przedstawienie i co ważniejsze im-
plementacja działań, które skutecznie ograniczą zużycie energii oraz 
zmniejszą emisję zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do atmosfery. 

W praktyce oznacza to realizację głównych celów PGN określo-
nych jako:
–  Dążenie do utrzymania niskoemisyjnego wzrostu gospodarczego 

i zaspokajania potrzeb społeczeństwa, tj. rozwoju gospodarczo-spo-
łecznego miasta Katowice do 2030 roku następującego bez wzrostu 
zapotrzebowania na energię.

–  Wdrożenie wizji miasta Katowice jako obszaru zarządzanego w spo-
sób zrównoważony i ekologiczny, stanowiącego przykład zarówno 
dla gmin regionu jak i kraju.

–  Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze wszystkich instalacji wyko-
rzystywanych na terenie miasta oraz emisji pochodzącej z transportu.

–  Zwiększenie efektywności wykorzystania/wytwarzania energii oraz 
wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

–  Rozwój innowacyjnej gospodarki opartej o wiedzę oraz nowocze-
sne technologie.

–  Poprawa ładu przestrzennego, rozwój zrównoważonej przestrzeni 
publicznej, a także rewitalizacja obszarów zdegradowanych.
Zgodnie z założeniami, PGN będzie dokumentem „żywym”, przed-

stawiającym realne możliwości oraz efekty prowadzenia działań w po-
szczególnych sektorach odbiorców/producentów/dostawców energii 
i obejmującym swoim zakresem sektor obiektów/instalacji użyteczno-
ści publicznej, sektor handlu, usług, przedsiębiorstw, sektor mieszkal-
ny, oświetlenie uliczne oraz sektor transportowy. Na potrzeby wdra-
żania i monitorowania PGN, w Urzędzie Miasta Katowice powołany 
został specjalny Zespół Roboczy. Wszystkie informacje dotyczące re-
alizacji planu umieszczone są na dedykowanej stronie internetowej 
www.katowice.energiaisrodowisko.pl. Pełna aktualizacja PGN prze-
widziana jest co 3 lata. Proponowane do realizacji zadania obejmują 
działania do roku 2020 (2030) i opracowane zostały na podstawie in-
formacji przygotowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta Katowice 
jak również na podstawie propozycji otrzymanych za pomocą ankie-
tyzacji od podmiotów działających na terenie Katowic.

Ze względu na to, że PGN będzie dokumentem wymaganym do 
uzyskania dofinansowania z POIiŚ (Program Operacyjny Infrastruk-
tura i Środowisko) oraz RPO WSL (Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego) obejmuje on nie tylko zadania, do których 
Miasto oraz poszczególne Podmioty już się przygotowują, ale także 
zadania nie wprowadzone do WPF (Wieloletni Plan Finansowy) oraz 
nie planowane w budżetach poszczególnych beneficjentów. Szacun-
kowy koszt całkowity zaproponowanych działań do 2020 roku wy-
nosi ponad 2,2 mld zł, w tym prawie 140 mln zł pochodzić będzie ze 
środków własnych miasta Katowice. Warunkiem realizacji tych dzia-
łań będą możliwości techniczne, organizacyjne i finansowe oraz moż-
liwość pozyskania środków zewnętrznych do ich przeprowadzania.

Realizacja tak ambitnego planu zależeć będzie głównie od stop-
nia zaangażowania mieszkańców, przedsiębiorców oraz pracowni-
ków administracji. Wsparcie powyższych działań będzie wymagało 
od miasta stworzenia odpowiedniego systemu komunikacji z miesz-
kańcami poprzez umieszczanie na stronie internetowej, Platformie 
Konsultacji Społecznych, w gazecie „Nasze Katowice” oraz w budyn-
kach użyteczności publicznej na terenie poszczególnych jego dziel-
nic informacji związanych z realizacją poszczególnych zadań PGN. 
Powyższe umożliwi zainteresowanym mieszkańcom i podmiotom 
pozyskiwanie praktycznej wiedzy na temat możliwości dofinansowa-
nia zadań, zwiększenia efektywności energetycznej, odnawialnych 
źródeł energii czy nowoczesnych technologii w budownictwie. Już 
w 2015 r. w projekcie budżetu Katowic zaproponowano realizację za-
dań za kwotę blisko 58 mln zł (w tym dofinansowanie ze środków ze-
wnętrznych na poziomie ok. 37 mln zł).

Realizacja PGN ma zakończyć się efektem obniżenia emisji CO2 
do roku 2020 o wartość 7% względem emisji prognozowanej na rok 
2020 oraz 4,3% ograniczenia emisji w stosunku do roku bazowego 
2012. Należy jednak pamiętać, że powyższe efekty i działania w ra-
mach PGN na rzecz ochrony powietrza oraz zrównoważonej gospo-
darki energetycznej to tylko jedna z wielu korzyści dla Katowic.
• Dziękuję za rozmowę.

dokończenie ze str. 20
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Od stycznia 2012 r. zatrudniająca blisko 1100 osób firma jest częścią 
Grupy Kapitałowej PGNiG. Największym zakładem spółki jest pracu-
jąca od 1961 r. EC Siekierki – największa w Polsce elektrociepłownia 
i druga co do wielkości w Europie, o mocy 2078,2 MWt i 620 MWe. Dru-
gim co do wielkości źródłem ciepła dla Warszawy jest otwarta w 1954 r. 
EC Żerań (1580 MWt i 386 MWe). Najstarszym zakładem jest EC Prusz-
ków, która w 1914 r. rozpoczęła pracę jako elektrownia. W latach 50. ub. 
wieku została przekształcona w elektrociepłownię (186 MWt, 9,1 MWe). 
Trzecim co do wielkości zakładem jest działająca od 1983 r. Ciepłownia 
Kawęczyn (465 MWt). Kolejne to: uruchomiona w 1973 r. Ciepłownia 
Wola (465 MWt) i najmłodsza Ciepłownia Regaty (7,7 MWt) zaopatrują-
ca w ciepło (centralne ogrzewanie i ciepła woda) osiedle, do którego nie 
było możliwości dostawy ciepła systemowego. Po optymalizacji układu 
ciepłowniczego stolicy, Ciepłownie Kawęczyn i Wola działają jako sezo-
nowe źródła ciepła.

– Wspólnie z dystrybutorem ciepła, czyli Veolią, chcemy uzyskać jak 
największą elastyczność pracy całego systemu ciepłowniczego Warszawy 
i do minimum ograniczyć pracę źródeł szczytowych. Głównie dotyczy to 
C Wola, zasilanej olejem lekkim (mazutem), który nie jest najtańszym pa-
liwem. C Kawęczyn jest źródłem węglowym, ale ze względu na brak ko-
generacji jego „ekonomia” jest inna niż EC Żerań czy EC Siekierki. Nie 
przewidujemy również istotnego rozwoju tych źródeł. Kawęczyn mieści 
się w derogacjach 1500 godz. pracy, a Wola nie wymaga żadnych istot-
nych inwestycji. Muszą jednak być utrzymywane, bo oprócz roli szczyto-
wej, pełnią też funkcję rezerwową dla tak dużej aglomeracji. Trudno so-
bie wyobrazić Warszawę bez takich rezerw – mówi Marek Dec, Prezes 
Zarządu PGNiG TERMIKA SA.

Nowe inwestycje
W należących do PGNiG TERMIKA zakładach wybudowano więk-

szość instalacji niezbędnych do spełnienia wymagań dyrektywy IED, 
czyli IOS i SCR. EC Siekierki praktycznie jest już gotowa do ich speł-
nienia, a teraz przygotowuje się do spełnienia wymagań BAT, które będą 
obowiązywać po 2020 r.

– Do wymogów dyrektywy IED musimy dostosować EC Żerań. Korzy-
stamy z derogacji 17,5 tys. godz. Musieliśmy zdecydować czy budujemy 
tu instalacje środowiskowe (tj. odazotowania i odsiarczania) czy nowy 
wysokosprawny blok gazowo-parowy. Uznaliśmy, że najlepszym rozwią-
zaniem jest budowa nowego bloku. Zwłaszcza, że pracujące urządzenia 
są bardzo stare, pochodzą z okresu tuż powojennego. Analiza ekonomicz-
na wyraźnie pokazuje, że dla rynku warszawskiego, który ma tak dużą 
podstawę letnią, bo ponad 300 MW, blok klasy ok. 450 MWe idealnie 
się wpisuje. A ze wszystkich bloków gazowo-parowych, jakie będą budo-

wane w Polsce, nasz ma najlepsze parametry ekonomiczne – deklaruje 
Marek Dec.

– Jesteśmy w trakcie przetargu na „Dostawę i montaż bloku gazowo-
-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie”, którego dokumen-
tację projektową opracowało ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. 
15 maja br., z 12 zainteresowanych, w wyniku prekwalifikacji, wyłonili-
śmy 5 wykonawców – głównych producentów turbin gazowych, których 
zaprosiliśmy do złożenia ofert wstępnych w ramach dalszego udziału 
w postępowaniu przetargowym. Jesteśmy zadowoleni, że konsorcja two-
rzą doświadczone firmy, bo rokuje to otrzymanie dobrej oferty – zarówno 
pod względem ceny, jak i proponowanych rozwiązań techniczno-techno-
logicznych. Oferty wstępne otrzymamy w tym roku na jesieni, a wiążą-
ce chcielibyśmy dostać na początku 2016 r., tak by do jego połowy za-
kończyć wybór wykonawcy i przejść do fazy realizacyjnej inwestycji. 
Jej głównymi elementami będą turbina gazowa z kotłem odzysknico-
wy i turbina parowa. Zakładamy, że nowy blok zostanie uruchomiony 
w 2019 r. Nowa jednostka wytwórcza, która będzie zużywała ponad 
600 mln m3 gazu ziemnego rocznie, umożliwi zwiększenie produkcji ener-
gii elektrycznej o ok. 50%. 

Nic dziwnego, że 13 maja 2015 r. PSE SA zawarły z PGNiG  
TERMIKA SA umowę o przyłączenie tego bloku do sieci przesyłowej. 
Wymaga to wybudowania przez PSE SA nowej stacji elektroenergetycz-
nej 220/110 kV Praga (na terenie istniejącej rozdzielni 110 kV Warszawa 
Żerań) i powiązanie jej z siecią 220 kV (poprzez wprowadzenie dwóch 
linii 220 kV powstałych z nacięcia linii 220 kV Miłosna – Mory). Inwe-
stycje te będą miały kluczowe znaczenie dla zwiększenia niezawodności 

PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce producen-
tem ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu: sześć 
zakładów wytwarza 11% produkowanego w Polsce cie-
pła, które dociera do 70% warszawian i 60% mieszkań-
ców Pruszkowa, Piastowa i Michałowic oraz zapewnia 
pokrycie do 65% całkowitego zapotrzebowania stoli-
cy na energię elektryczną. Rocznie produkowane jest 
ok. 4,4 TWh energii elektrycznej i ok. 11,3 TWh ciepła. 
Podstawowym paliwem jest węgiel kamienny, którego 
rocznie zużywa się ok. 2,8 mln ton. 

Głównym biznesem 
jest kogeneracja

MAREK DEC (ur. 1965 r.) jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki 
Gdańskiej, a także studiów podyplomowych z rachunkowości i finansów na Uni-
wersytecie Gdańskim oraz podyplomowych studiów zarządzania w Wyższej Szko-
le Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Koźmińskiego w Warszawie. W 2013 r. uzy-
skał tytuł MBA w programie RSM Erasmus, IAE Aix-en-Provence Graduate School 
of Management, prowadzonym przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów. 
Z branżą energetyczną jest związany od początku kariery: w 1992 r., po ukończe-
niu studiów, rozpoczął pracę w Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, 
należącym do niemieckiego holdingu Stadtwerke Leipzing. W latach 2001–2009 
był wiceprezesem zarządu ds. handlu i eksploatacji GPEC, a w latach 2009–2011 
pełnił obowiązki prezesa zarządu ENERGA OPEC Sp. z o.o. Jednocześnie, w la-
tach 2006–2007, był przewodniczącym i członkiem Rady Nadzorczej Elektrocie-
płowni Elbląg Sp. z o.o. W latach 2010-2011 odpowiadał za przygotowanie Pro-
gramu Rozwoju CHP dla Grupy Kapitałowej ENERGA – w 2011 r. został prezesem 
zarządu spółki ENERGA Kogeneracja. Od 25 września 2014 r. jest prezesem Zarzą-
du PGNiG TERMIKA SA.
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pracy sieci przesyłowej i dystrybucyjnej oraz pewności zasilania w ener-
gię elektryczną Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, a zwłaszcza 
w obszarze aglomeracji warszawskiej. 

Problem z biomasą
Na finiszu jest przebudowa Kotła K-1 w EC Siekierki dostosowująca 

go do spalania biomasy. Projekt wartości ok. 270 mln zł uzyskał 20 mln zł 
dofinansowania z Funduszu Norweskiego. Efektem ekologicznym będzie 
istotne obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza: SO2 – o 786,6 t/rok, 
NOx – o 262,9 t/rok, CO2 – o 227 621,0 t/rok oraz ilości wytwarzanych od-
padów paleniskowych – o 10 133 t/rok.

Na jesieni br. planowane jest rozpoczęcie rozruchu, a zakończenie in-
westycji w tym roku. Nowa instalacja będzie spalała rocznie ok. 350 tys. 
ton biomasy każdego rodzaju: począwszy od surowej, po pelety. Będzie 
można spalać zarówno biomasę leśną, której przewidywany udział się-
gnie 80%, jak i agro. Nowy kocioł umożliwi wyprodukowanie blisko 
240 000 MWh zielonej energii – ok. 7% całkowitej produkcji energii 
elektrycznej w PGNiG TERMIKA.

Obecnie biomasa z zakontraktowanych plantacji jest współspalana, ale 
są to bardzo małe ilości i firma od niego odejdzie, bo jest to nieopłacalne, 
a eksploatacja kotła dość uciążliwa. 

Nowa instalacja będzie spalała biomasę zakontraktowaną od wielu do-
stawców, w większości krajowych, ale oczywiście mogą się zdarzyć do-
stawy z Białorusi i Ukrainy. To będzie biomasa leśna (w postaci zrębki 
drzewnej) i agro: słoma, miskantus, wierzba, rzepak. Przypomnę, że 3–4 
lata temu, kiedy na rynku był deficyt biomasy, zakłady energetyczne po-
szukiwały innych źródeł jej dostaw – oczywiście tańszych i wówczas pa-
lono... łupki kokosa, tzw. pekaesy.

– Uzyskanie rentowności przez nowe instalacje spalające biomasę 
przy obecnej cenie zielonych certyfikatów (ponad 100 zł/MWh) jest dość 
trudne. Szczególnie przez bloki, które nie produkują w kogeneracji, bo 
to jest za niski poziom (prawie 1/3 ceny zastępczej), by uzyskać rentow-
ność. Oczywiście, zawsze trzeba brać pod uwagę cenę biomasy, która od 
2 lat jest w miarę stabilna. Jest to korzystne dla tego biznesu, bo 4 lata 
temu ceny były bardzo wysokie: za biomasę w formie pelet żądano ponad 
30 zł/GJ. Dziś: 23–25 zł/GJ. A surowa biomasa jest jeszcze tańsza – tłu-
maczy prezes.

Dlatego istotne jest pytanie: jaki będzie nowy system, czyli aukcje. 
Wykonana przez URE próba pokazuje, że bloki biomasowe wychodzą na 
nich dobrze, ale zainteresowane firmy czekają na wyniki rzeczywistych 
aukcji (pierwsza powinna się odbyć w przyszłym roku), ile zostanie przy-
gotowanych projektów i jak się będą bronić. 

– Sądzę, że nie będzie specjalnego tłoku, a więc i konkurencji. A dla-
czego? Po pierwsze, z braku biomasy. Nie jest paliwem, które można 
transportować na duże odległości, więc trzeba korzystać z zasobów lo-
kalnych, zlokalizowanych w promieniu maksymalnie do 100 km, a naj-
lepiej – 50 km. Po drugie, biomasa jest pod wieloma względami bardzo 
trudnym paliwem. To wybuchowość: w Polsce było kilka pożarów. Po-
nadto eksploatacja kotła biomasowego jest zupełnie inna niż węglowe-
go, nie mówiąc o gazowym, i sprawia spore kłopoty. Dlatego nie dziwi 
mnie ostrożne podchodzenie przez inwestorów do decyzji o budowie blo-

ków biomasowych. Z drugiej strony, jeśli rachunek ekonomiczny wykaże 
opłacalność takiej inwestycji, to znajdą się chętni, którzy będą budować 
mniejsze jednostki kogeneracyjne, spalające do 100 tys. t biomasy rocz-
nie – przewiduje prezes.

Uważa jednak, że najlepszym systemem wsparcia jest dotychczasowy, 
czyli certyfikaty. Prezesa bardziej interesuje wsparcie kogeneracji, które 
zostało przedłużone do 2018 r., ale nie wiadomo co będzie dalej. Czy na-
dal będzie wsparcie, a jeśli tak – to jakie. Słusznie więc twierdzi, że z tego 
powodu dziś bardzo trudno jest podejmować decyzje inwestycyjne.

– Kogeneracja jest naszym podstawowym biznesem. Mamy zrealizo-
wać cele postawione w polityce energetycznej państwa, m.in. podwoje-
nie kogeneracji. Ale nic w tym kierunku się nie robi. Przypomnę, że gdy 
była 1,5-roczna przerwa w wydawaniu czerwonych i żółtych certyfika-
tów spowodowana zwłoką legislacyjną, to wiele źródeł gazowych zosta-
ło wyłączonych. 

Plany
Na początku stycznia br. PGNiG TERMIKA podpisała umowę z Kon-

sorcjum firm Andritz – Budimex na modernizację kotła OP-230 w EC 
Siekierki. W ramach inwestycji zostanie wybudowana instalacja oda-
zotowania, a istniejąca instalacja odsiarczania będzie zmodernizowa-
na. Umożliwi to pracę kotła ze standardami przewyższającymi obecne 
i przyszłe normy emisji do środowiska. Uruchomienie instalacji plano-
wane jest na początek 2017 r.

– Pracujemy nad studium wykonalności dotyczącego nowych blo-
ków dla EC Siekierki. Kiedy właścicielem elektrociepłowni był Vatten-
fall, rozstrzygnięto przetarg na blok węglowy, ale kontraktu nie podpisa-
no. Obecnie rozważamy wszystkie możliwe paliwa: węgiel, gaz i RDF, bo 
– ze względu na jej ilość – trudno uwzględniać biomasę. Sądzę, że naj-
lepszy wariant zostanie wybrany w 2016 r. – zdradza plany inwestycyj-
ne prezes Marek Dec.

– Wraz z Veolią zmierzamy do przyłączenia Pruszkowa do warszaw-
skiego systemu ciepłowniczego. Będziemy budować sieć ciepłowniczą – 
jesteśmy na etapie wyboru wykonawcy projektu z pozwoleniem na bu-
dowę. Jednocześnie w Pruszkowie będziemy musieli zbudować źródło 
szczytowo-rezerwowe – dodaje. 

Dotychczas, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko i Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyj-
ności Przedsiębiorstw 2004–2006, w EC Siekierki zbudowano: Instalacje 
Mokrego Odsiarczania Spalin dla kotłów: K14, K15 i K16 (wartość – 
391,8 mln zł, dofinansowanie UE – 20 mln zł) oraz K5, K6, K7, K10 
i K11 (205,9 mln zł/20 mln zł), zmodernizowano trzy elektrofiltry ko-
tłów blokowych (34,0 mln zł/8,5 mln zł) oraz zbudowano instalacje Ka-
talitycznego Odazotowania Spalin dla kotłów: OP430 nr 10 (85,7 mln 
zł/19,8 mln zł), OP380 nr 11 (47,4 mln zł/11,4 mln zł), OP430 nr 14 
(43,1 mln zł/10,5 mln zł), OP430 nr 15 (42,6 mln zł/10,4 mln zł).

I choć w obecnej perspektywie finansowej UE 2014–2020 trudno liczyć 
na dofinansowanie projektów energetycznych, to PGNiG TERMIKA na 
brak środków nie będzie narzekać. Firma jest w dobrej sytuacji finanso-
wej, więc pozyskanie przez nią kapitału na rynku nie będzie problemem. 

Jerzy Bojanowicz
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Firma Astat została założona w 1992 r. Od tego czasu nieprze-
rwanie wprowadza na polski rynek nowoczesne produkty renomo-
wanych światowych marek z branży urządzeń elektrycznych. Stale 
poszerzając swój asortyment, oferuje klientom bogatą gamę wyro-
bów związanych z automatyką przemysłową, energetyką, miernic- 
twem i automatyką budynków. Liczne obszary aktywności – z jed-
nej strony szeroka oferta produktów, a z drugiej silna obecność 
w dziedzinie specjalistycznych usług – zaowocowały w 2013 r. 
decyzją o podziale firmy na dwa duże podmioty. Od tej pory 
działalność handlowo-dystrybucyjną prowadzi Astat Logistyka 
sp. z o.o., a Astat sp. z o.o. zajmuje się projektami. Dwuletnie do-
świadczenie potwierdza słuszność tej decyzji.

 – Astat sp. z o.o. to typowa firma inżynierska skupiona na inte-
gracji systemów. Mam na myśli np. specjalistyczne aplikacje po-
miarowe dla energetyki czy instalacje w tzw. inteligentnych bu-
dynkach. Realizacja prowadzonych przez nas projektów trwa dość 
długo, począwszy od zdefiniowania potrzeb klienta, poprzez kwe-
stie techniczne, formalne, do stworzenia systemu złożonego z pro-
duktów wielu firm, połączonych w funkcjonalną całość. A na koń-
cu trzeba je jeszcze „uzbroić” w oprogramowanie, uruchomić 
i wdrożyć. Jeśli chodzi o działalność ściśle handlową prowadzoną 
przez Astat Logistyka sp. z o.o., to w ofercie mamy ok. 20 tys. po-
zycji i ponad sto marek renomowanych światowych producentów. 
Sprzedajemy niemal wszystkie podstawowe komponenty automa-
tyki przemysłowej i elektroniki, oprócz sterowników PLC i napę-
dów (przemienników częstotliwości). Toteż nie przypadkiem przed 
dwoma laty uruchomiliśmy we Wrześni Centrum Logistyczne o po-
wierzchni 3,5 tys. m2 – nowoczesne, zinformatyzowane, zapewnia-
jące szybkość i wysoką jakość obsługi. Logistyka to klucz do sukce-
su: klient dziś zamawia towar, który w 80% przypadków trafia do 
niego następnego dnia. Współpracujemy z kilkoma firmami kurier-
skimi, uczestniczymy też w rozwoju e-commerce – mówi Romuald 
Winter, Prezes Zarządu Astat sp. z o.o.

Firma generalnie nie zajmuje się produkcją, niemniej w ramach 
działalności projektowo-integracyjnej wytwarza specjalistyczne 
ekranowane panele wentylacyjne, napylając warstwy ekranujące 
oraz wykonując obróbkę mechaniczną obudów i ich dopasowa-
nie do specyficznych wymagań realizowanych systemów. Jest to 
działalność realizowana w niewielkiej skali, niezbędnej jednak dla 
sprawnej obsługi projektów i zwiększającej wartość dodaną usług 
świadczonych przez firmę Astat dla klientów. Widać też, że pewne 
produkty o unikalnych właściwościach można ulokować na rynku 
tylko poprzez projekt, dzięki czemu obie firmy, handlowa i projek-
towa, w naturalny sposób się wspierają.

Integracja systemów
Z biegiem lat Astat w coraz większym stopniu staje się integra-

torem, chociaż działalnością projektową zajmuje się od swego za-
rania i stale ją rozwija. Od 2000 r. oferuje na przykład produk-
ty pomiarowe dla energetyki. Obecnie gros zadań projektowych 
dotyczy zagadnień związanych z monitoringiem zużycia energii 
elektrycznej. Zajmuje się tym jeden z działów firmy. Codziennie 
słyszymy o konieczności oszczędzania energii, a w konsekwencji 
ochrony środowiska.

– Mają tego świadomość szefowie zakładów przemysłowych. 
Konieczna jest diagnoza: przeprowadzenie pomiarów, poddanie 
ich analizie, a następnie odpowiednia terapia: modernizacja urzą-
dzeń i instalacji. I aplikacja tych zmian, by przyniosły oczekiwane 
oszczędności. Oferujemy systemy dopasowujące moc zamówioną 
do chwilowego zapotrzebowania – w punktach węzłowych moni-
torujemy zużycie, które jest uwidocznione na wykresach, i na tej 
podstawie optymalizujemy pracę poszczególnych urządzeń w da-
nym zakładzie pracy, np. poprzez częściowe przełączenie poboru 
mocy na noc, gdy energia jest tańsza – informuje Romuald Winter.

W strukturze firmy funkcjonuje dział zajmujący się monitorin-
giem jakości energii elektrycznej. Chodzi o gwarancję prawidło-
wego funkcjonowania sieci energetycznej i optymalizację pra-
cy systemu elektroenergetycznego. Pomiar tej jakości to jedna ze 
specjalności firmy. Astat wykonał kilka dużych indywidualnych 
projektów systemów i opomiarował kilkaset punktów w sieciach  
o różnych wartościach napięcia, łącząc je w sieć ze stworzeniem 
oprogramowania do zarządzania. Dobór odpowiednich układów 
kompensacyjnych, filtrujących, zasilania awaryjnego UPS, ogra-

Nagła przerwa w pracy urządzeń zasilanych energią elek-
tryczną może przynieść spore straty, nawet w mikro firmie 
typu punkt usługowy czy sklep. A cóż dopiero w przypad-
ku dużych przedsiębiorstw – kiedy nagle wyłączy się ste-
rownik programowy i stanie produkcja, straty mogą być 
ogromne. Na szczęście przed takimi zdarzeniami można 
się uchronić. Jak? Najlepiej wiedzą to specjaliści z firmy 
Astat. A ich doświadczenia i umiejętności wcale się na tym 
nie kończą.

Integrator 
systemów energetycznych

ROMUALD WINTER (ur. 2 lipca 1963 r. we 
Wrześni) – ukończył studia na Wydziale 
Elektrycznym (kierunek elektrotechnika) 
Politechniki Poznańskiej. Absolwent wie-
lu kursów z zakresu wiedzy technicznej 
oraz zarządzania i księgowości. W roku 
1990 odbył roczny program MBA organi-
zowany przez Poznańską Szkołę Mene-
dżerów. Karierę zawodową rozpoczynał 
w latach 1988–1991 w firmie Forte Swe-
den, jako pełnomocnik właściciela. W la-
tach 1991–1992, w Przedsiębiorstwie 
Państwowym „Mikroma”, pracował na 
stanowisku szefa eksportu, a następnie 
Dyrektora Naczelnego. Od października 
1992 r. do dzisiaj pełni funkcję Prezesa 
Astat sp. z o.o. W tym czasie udało mu się 
stworzyć prężnie rozwijającą się firmę działającą na polskim rynku w zakresie sys-
temów pomiarowych i elementów automatyki przemysłowej.
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niczników przepięć, zabezpieczeń i systemów regulacji napięcia, 
prowadzi do minimalizacji kosztów związanych z utrzymaniem 
ruchu i eksploatacji obiektu energetycznego.

– Zagadnienia jakościowe dla energetyki są dzisiaj bardzo istot-
ne. Skoro ten parametr opisuje się metodami statystycznymi, to 
trzeba mieć system pomiarowy i oprogramowanie pozwalające wy-
kazać, czy sieć spełnia normy. Nasze systemy pomiarowe, wspar-
te przez zastosowanie układów polepszających pracę sieci elektro-
energetycznej (np. automatycznej cewki Petersena czeskiej firmy 
EGE), pozwalają na kompensację prądów ziemnozwarciowych 
w sieci, co w efekcie zwiększa dostępność energii dla odbiorców, 
czyli poprawia jakże ważną na rynku jakość zasilania – zapew-
nia prezes firmy. I dodaje: jesteśmy liderem w dziedzinie pomiaru 
energii w Polsce, wykonujemy najwięcej aplikacji we współpracy 
z niemiecką firmą a-Eberle. W 2014 r. uruchomiliśmy projekt zwią-
zany z problematyką jakości na poziomie stabilności sieci. Chodzi 
o zmiany niskoczęstotliwościowe, zakłócenia pochodzące z napę-
dów idących przez falownik czy urządzeń elektronicznych (har-
dware), bądź oświetlenia LED (zasilacz impulsowy). Np. drukarka 
laserowa pracuje krótko z bardzo dużą mocą. Słowem te „odbio-
ry” oddziaływają odmiennie na sieć, co oznacza, że opomiarowa-
nie sieci staje się warunkiem koniecznym jej sprawnego działania, 
bo urządzenia odbiorcze muszą mieć odpowiednią jakość parame-
trów zasilania. Wahnięcie o 10% może spowodować wyłączenie 
sterownika programowanego, a jeśli staną urządzenia, straty w za-
kładzie produkcyjnym mogą być ogromne.

Dodajmy, że Astat opracował poradnik dotyczący jakości ener-
gii, adresowany zarówno do dostawców, jak i jej odbiorców.

Kompatybilność elektromagnetyczna 
(EMC)

W tej dziedzinie Astat jest aktywny od ponad 20. lat. Firma zaj-
muje się wykonawstwem laboratoriów pomiarowych pod klucz 
bądź rozbudową istniejących. Dostarcza przyrządy pomiarowe, 
pakiety programowe, stanowiska i inne wyposażenie laboratoryj-
ne. Dobiera oprogramowanie, zapewniając pełną kontrolę nad apa-
raturą pomiarową, możliwość nieograniczonej rozbudowy i profe-
sjonalny raport z badań. Projektuje, montuje i kalibruje obiekty 
pomiarowe, czyli komory bezodbiciowe, GTEM, rewerberacyjne, 
klatki Faradaya, poligony OATS, oferuje elementy redukujące za-
burzenia EMI – m.in. filtry, dławiki, ferryty, uszczelnienia, okna 
ekranowane, absorbery, obudowy ekranujące, farby i kleje prze-
wodzące. Są one dobierane pod specyficzne wymagania nabyw-
cy tak, by bezpiecznie spełniały wymogi EMC, były łatwe i tanie 
w montażu. Laboratoria EMC służą badaniu urządzeń elektroniki 
użytkowej, pojazdowej, wojskowej i lotniczej, medycznej i wie-
lu innych.

– EMC z punktu widzenia fizyki pomiarów sprowadza się za-
sadniczo do odporności i emisji. Z jednej strony badamy, co dane 
urządzenie emituje do otoczenia (np. zakłóca odbiór radiowy), 
a z drugiej, czy jest ono odporne na standardowe zakłócenia, co 

jest jednym z kryteriów niezawodności wyrobu. Jeśli go nie speł-
nia, nie utrzyma się na rynku. Zatem w fazie projektu produktu trze-
ba uwzględnić jego kompatybilność. Musi spełniać normy, bada je 
pod tym względem URE. Jeśli od nich odbiega, to zostaje wycofa-
ne z rynku, czego koszt, i to niemały, ponosi producent. Warto to 
wszystko ustalić na etapie budowy prototypu. Mamy firmy zwra-
cające się do nas z prośbą o taką usługę. Warto dodać, że na po-
czątku lat 90. XX w. duże grono naukowców nie rozumiało wagi te-
matyki kompatybilności elektromagnetycznej. Obecnie wiele firm 
dysponuje urządzeniami i aparaturą do badań, istnieją liczne wy-
specjalizowane placówki pomiarowe. Po akcesji do UE obowiązu-
ją nas dyrektywy unijne, wśród nich maszynowa, niskonapięcio-
wa czy właśnie dotycząca kompatybilności – mówi prezes firmy.

Kadra i nauka
Astat zatrudnia ok. 200 specjalistów, w większości inżynierów, 

posiadających wysoki poziom wiedzy ogólnej, a jednocześnie wy-
specjalizowanych w poszczególnych zagadnieniach. W przypadku 
każdego zlecenia analizują problem, wykonują niezbędne pomia-
ry i próby, dokonują wyboru odpowiednich urządzeń. Kadra tech-
niczna zna doskonale wszystkie produkty, toteż bez trudu poma-
ga w ich wyborze. Nie każdy klient zna swe potrzeby, sprzedawca 
powinien je zidentyfikować, aby zoptymalizować zakup produk-
tu. Zdaniem Romualda Wintera, zwłaszcza w przypadku działów 
utrzymania ruchu stało się wręcz normą, że klient kontaktując się 
z Astatem nie mówi o produkcie, ale o problemie, który trzeba roz-
wiązać.

W rozbudowanej siedzibie firmy zlokalizowano Ogólnopolskie 
Centrum Promowania Monitoringu i Kontroli Zużycia i Jakości 
Energii Elektrycznej, w którym prowadzone są liczne szkolenia 
i wykłady (w 2014 r. było ich ponad 30), poświęcone zagadnie-
niom energetycznym. Astat kładzie duży nacisk na przekazywanie 
wiedzy i transfer kompetencji od producenta i dostawcy produk-
tów i usług do ich użytkownika. Współpracuje z wieloma uczel-
niami i szkołami technicznymi, m.in. Politechnikami: Poznań-
ską, Wrocławską, Białostocką, Łódzką, krakowską Akademią 
Górniczo-Hutniczą, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Tech-
nologicznym. Dostarcza im urządzenia do badań i testów oraz 
umożliwia pracownikom naukowym i studentom korzystanie z no-
watorskich technologii, pomocnych w przygotowywaniu opraco-
wań naukowych czy prac dyplomowych.

Przyszłość firmy jej Prezes postrzega z dużą dozą optymizmu. – 
Klienci będą nadal potrzebować naszych produktów i usług. Cena 
energii będzie rosła, a my wiemy jak ją oszczędzać, zarówno na 
drodze przesyłu, jak i odbioru. Zarówno jej jakość, jak i pomiar 
nigdy nie stracą na aktualności. Po roku 2020 skończą się dota-
cje unijne, a następnej perspektywy budżetowej nie będzie. Musi-
my mieć innowacyjną gospodarkę, a z innowacyjnością ściśle wią-
że się oszczędność energii – przekonuje Romuald Winter.

W nadchodzących latach Astat chce się skupić w większej mie-
rze niż dotychczas na OZE, w szczególności na farmach wiatro-
wych i fotowoltaice. Będzie też nadal nie tylko śledzić, ale i kształ-
tować zmiany zachodzące w polskiej elektroenergetyce.

AU

Nagrody i wyróżnienia
•  Laur innowacyjności przyznany w ogólnopolskim konkursie im. Stanisła-

wa Staszica, w kategorii na najlepsze produkty energetyki i elektrotechni-
ki, za projekt „Rodzina analizatorów jakości energii PQ klasa A”. Organiza-
torem konkursu jest NOT. Srebrny laur innowacyjności został przyznany 
za wdrożenie najlepszych rozwiązań i wynalazków zapewniających suk-
ces gospodarczy.

•  Świadectwo Rekomendacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich 2014/15 
wystawione dla partnera w zakresie projektowania, dystrybucji i serwiso-
wania urządzeń: 
– nadążnej cewki Petersena,
– transformatorów uziemiających,
– systemu monitoringu pracy transformatorów SN i WN,
– systemu monitoringu jakości energii elektrycznej.



30

Z działalności izby

W Zgromadzeniu wzięło udział 57. upełnomocnionych przed-
stawicieli firm członkowskich należących do Izby oraz za-
proszeni goście. Wśród zaproszonych gości obecni byli 
m.in.: Mieczysław Borowski – Prezes Urzędu Dozoru Tech-

nicznego, Karol Heidrich – Dyrektor Generalny Polskiej Izby Kon-
strukcji Stalowych, Ryszard Gajewski – Prezes Polskiej Izby Biomasy.

Dariusz Lubera – Prezes Zarządu IGEiOŚ serdecznie powitał człon-
ków Izby i zaproszonych gości życząc owocnych obrad. 

Prezes Dariusz Lubera zaproponował na przewodniczącego obrad 
Walnego Zgromadzenia Andrzeja Patrycego, na sekretarza Stanisła-
wa Okrasę, a na członka Stefana Piosika. Kandydatury zostały jedno-
głośnie przyjęte przez Walne Zgromadzenie.

Jerzy Kosior przedstawił protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyj-
nej. W II terminie na zarejestrowanych 109. członków obecnych było 
57. członków Izby co stanowi 52% uprawnionych do głosowania na 
Walnym Zgromadzeniu. W związku z tym Komisja Mandatowo-Skru-
tacyjna uznaje prawomocność obrad Walnego Zgromadzenia i jego 
zdolność do podejmowania uchwał i przeprowadzenia Walnego Zgro-
madzenia.

Mieczysław Borowski – Prezes Urzędu Dozoru Technicznego – po-
dziękował za zaproszenie. Stwierdził, że troska o środowisko przeja-
wiająca się w stosowaniu najnowszych technologii spalania i oczysz-
czania spalin i unieszkodliwiania odpadów, to ważne zdobycze 
ostatniego 30-lecia. Jest to także ważne dla zrównoważonego rozwoju, 
który ma zapewnić czyste środowisko kolejnym pokoleniom. Szczegól-
nego znaczenia nabiera bliska współpraca energetyki i służb ochrony 
środowiska. Dlatego cieszy działalność IGEiOŚ dobrze służąca zrów-
noważonemu rozwojowi polskiej energetyki. Stoimy przed konieczno-
ścią rozbudowy mocy energetycznych. Mamy w planie budowę elek-
trowni atomowej. Jest to najczystsza energia bez emisji szkodliwych 
związków. Budowa nowych bloków w Opolu, Kozienicach, Jaworz-
nie i innych nie gwarantuje nam całkowicie czystego spalania. Emisja 
szkodliwych związków do środowiska jest jednak ograniczona poprzez 
nowoczesne rozwiązania technologiczne, co jest niewątpliwym udzia-
łem Izby. Podejmuje się również pozyskiwanie nowych źródeł OZE co 
zwiększy udział czystej energii w bilansie energetycznym. Tu Izba ma 
wiele do zaoferowania zwłaszcza wspieranie nowoczesnych rozwiązań. 
Poprawia to jakość życia każdego obywatela. Cieszy fakt, że współpra-
ca UDT z Izbą, a także innymi organizacjami może przynosić wymier-
ne efekty w dbałości o bezpieczeństwo techniczne czyli bezpieczeń-
stwo ludzi, mienia i środowiska. Na zakończenie swojego wystąpienia 

Prezes Borowski życzył zebranym aby działania podejmowane przez 
Izbę przynosiły dalsze efekty.

Karol Heidrich podziękował za zaproszenie. Wyraził zadowolenie 
z kontaktów i spotkań obu Izb. Ma się świadomość, że spotykają się 
przyjaciele. Podkreślił, że od lat obie Izby mają wspólne sprawy i inte-
resy i jest tych spraw coraz więcej. Otoczenie dba o to byśmy mieli co 
robić i o co walczyć. Wyraził nadzieję, że te kontakty będą coraz żyw-
sze i zaowocują osiągnięciami. Im bliżej siebie będziemy tym będzie 
nam lepiej i łatwiej. Potwierdza się powiedzenie, że duży może wię-
cej. Trudno wyobrazić sobie gospodarkę bez samorządu gospodarcze-
go. Nie można sobie również wyobrazić obiektów energetycznych bez 
konstrukcji stalowych. Kontakty międzyludzkie są nieocenione. Oka-
zało się, że internet nie zastąpi działalności Izb, czy targów. Jesteśmy 
po to aby realizować zadania, które podnoszą pozycję gospodarczą Pol-
ski w świecie. Na zakończenie życzył obu izbom wszystkiego dobrego 
i żeby się dobrze rozwijały.

Ryszard Gajewski – Prezes Polskiej Izby Biomasy serdecznie powi-
tał zebranych. Stwierdził, że jest to jego 10. obecność na naszym Wal-
nym Zgromadzeniu Izby. Podkreślił, że od lat zajmuje się biomasą i ży-
czył zebranym dedykowanych kotłów na biomasę. Wyraził nadzieję, że 
biomasa będzie głównym źródłem wytwarzania zielonej energii. Trzeba 
robić swoje i rozwijać rynek oparty na biomasie. Zasoby mamy ogrom-
ne, pozwalające na zaspokojenie potrzeb. Najważniejsze by była to bio-
masa krajowa, tak aby korzystali z tego producenci, rolnicy i żeby two-
rzyły się miejsca pracy. Jesteśmy na dobrej ścieżce, ale wszyscy patrzą 
na dużą energetykę bo tu jest przede wszystkim siła – duży może wię-
cej. Inne źródła będą także się rozwijały. 

Żałował, że nie będzie rozwoju oddolnego, który mógłby być ta-
kim kołem zamachowym na lokalnych rynkach. Biomasa powinna być 
lokalnym paliwem. Mamy dwa wielkie bogactwa: węgiel i biomasę, 
a energetyka świetnie sobie z tym radzi. Wyraził swoje rozczarowanie 
ustawą o OZE-jest już ponad 100 poprawek. Na zakończenie swojego 
wystąpienia Prezes Gajewski życzył zebranym pomyślności.

Prezes Dariusz Lubera przystąpił do przedstawienia zebranym spra-
wozdania z działalności Izby za rok 2014. Ponieważ materiały zostały 
udostępnione zgromadzonym kilka tygodni wcześniej, Prezes zapropo-
nował omówienie tylko najważniejszych elementów sprawozdania, na 
które warto zwrócić uwagę. Rozpoczął od spraw organizacyjnych. Stan 
ilościowy członków Izby trzymał się na stałym poziomie – mieliśmy 
112 firm w grudniu 2013 r.: 11. członków zrezygnowało z członkostwa 
a przyjętych zostało 7. Przyczyną rezygnacji były zmiany organizacyj-
ne zwłaszcza dotyczące konsolidacji i trudności finansowe. Saldo było 
lekko ujemne, ale w dniu dzisiejszym przyjęto 5 firm m.in. Eneę. Jak 
widać Izba jest organizmem żywym – jedni odchodzą a drudzy przy-
chodzą. Jeżeli chodzi o władze to dołączył do nas Prezes PGE Marek 
Woszczyk, jako nowy wiceprezes IGEiOŚ.

Ważna jest nasza aktywność jeżeli chodzi o Pakiet Klimatyczno- 
-Energetyczny. Kluczowe decyzje w tej sprawie zapadają w Brukseli 
i tam docieramy poprzez uczestnictwo w Krajowej Izbie Gospodarczej. 
Kilka lat temu zainicjowaliśmy powołanie Komitetu ds.Energii i Poli-
tyki Klimatycznej. Poprzez nasz lobbing w Brukseli doprowadziliśmy 
do tego, że szef KIG w Eurochambers Andrzej Arendarski jest szefem 
Komitetu Energii wśród pracodawców europejskich. Liczą się jednak 
nie działania, ale efekty i te będą się pojawiać wkrótce poprzez nowe 

XXIII Walne Zgromadzenie 
Sprawozdawcze IGEiOŚ
(18 czerwca 2015 r., w Warszawie)
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rozwiązania jeżeli chodzi o konkluzje z październikowego szczytu. 
Mamy tu szereg obaw, ale i nadziei, że będą one pozytywnie rozstrzy-
gane na rzecz sektora elektroenergetycznego w Polsce. Obok energety-
ki konwencjonalnej Izba wspiera także energetykę jądrową i lobbuje za 
tym by te pierwsze bloki w naszym kraju powstały. Wspieramy również 
rozwój energetyki odnawialnej. Uważamy, że biomasa daje stabilność 
i trzeba przyznać, że ten rynek się rozwija.

W roku sprawozdawczym odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Izby – 
wszystkie w Warszawie. Byliśmy także aktywni w dziedzinie konfe-
rencji i szkoleń. W roku sprawozdawczym Izba zorganizowała 8 kon-
ferencji i szkoleń m.in. w Opolu, Lubinie, Jaworznie, Sulechowie, 
Konstancinie-Jeziornie oraz na Politechnice Śląskiej. Prezes Lubera 
zwrócił uwagę zebranych na VI Mistrzostwa w Piłce Nożnej dla Bran-
ży Energetycznej. Uczestniczą tam nie tylko najwięksi i nie najwięksi 
wygrywają. W 2014 r. zwyciężyła firma Intel Rusztowania. Przy okazji 
Prezes zaprosił zebranych na dzisiejsze spotkanie integracyjne i zachę-
cił do uczestnictwa w spotkaniu wigilijno-noworocznym.

Byliśmy współorganizatorem i uczestnikiem takich targów i wystaw 
energetycznych jak: Enex w Kielcach, Expopower i Poleko w Poznaniu 
oraz Energetab w Bielsku-Białej. Izba zawsze wystawia się z jakimiś 
członkami i jest to wzajemnie cenne, bo jest objawem naszej współ-
pracy.

W roku sprawozdawczym Izba zorganizowała i przedstawiła na ła-
mach „PE” dyskusje redakcyjne poświęcone najważniejszym proble-
mom polskiej energetyki. Były wywiady z Marcinem Korolcem, Wło-
dzimierzem Karpińskim i Maciejem Bando – Prezesem URE. Nasz 
kwartalnik cieszy się niezmiennie dużym zainteresowaniem. Jest roz-
syłany bezpłatnie. Prezes Lubera zachęcił do korzystania z tego me-
dium jakim jest „PE”.

Prezes podkreślił, że po raz kolejny Izba osiągnęła dodatni wynik fi-
nansowy. Izba będzie się starać o jak największy rozwój swojej strony 
internetowej. Następnie Prezes przedstawił zebranym program działa-
nia Izby na 2015 rok. Zwrócił uwagę zebranych na punkt 8 – Popie-
ranie tworzenia rynku mocy w Polsce – który nabiera szczególne-
go znaczenia. 

Rynek mocy będzie głównym czynnikiem i determinantem możliwo-
ści realizacji inwestycji. Bez tego mechanizmu będzie bardzo trudno 
oddać inwestycje już realizowane, a już na pewno nie będzie możliwo-
ści planowania inwestycji na przyszłość. Wielką rolą Izby jest uświado-
mienie polityków o wielkiej roli i znaczeniu tego mechanizmu. Prezes 
Lubera poinformował zebranych, że w Zarządzie rozpoczęła się dys-
kusja na temat przyszłego kształtu Izby i nowego jej oblicza wycho-
dzącego naprzeciw szybko zmieniającego się otoczenia oraz strategii 
działania. Prezes zarekomendował ten program działania szanownemu 
Walnemu Zgromadzeniu. 

Dyrektor Generalny Izby Sławomir Krystek przedstawił sprawoz-
danie finansowe Izby. Stwierdził, że staje przed Walnym Zgromadze-
niem już po raz 23. i tym razem udało się zgromadzić tyle środków, aby 
zrealizować to o czym mówił Prezes Lubera. Nie jest celem Izby mak-
symalizacja zysku, ale działalność inna, o której również mówił prezes. 
Przychody wyniosły 1.872.615,31 zł, ale szczególnie cieszy to, że Izba 
2/3 środków pozyskuje z rynku a 1/3 ze składek. Przy okazji podzięko-
wał zebranym, że procent płacenia składek jest taki wysoki. Świadczy 
to o tym, że firmom opłaca się do tej Izby należeć i są to dobrze zain-
westowane pieniądze. Koszty w 2014 r.były nieco niższe od dochodów 
i to dało zysk w wysokości 44.878,11 zł.

Ten zysk nie jest duży, ale nie jest to zasadniczy cel Izby. Zostanie 
on skierowany na tzw. kapitał zapasowy. Aktywa trwałe stanowią tylko 
2% majątku Izby, natomiast wszystkie pozostałe środki są to środki fi-
nansowe zgromadzone na kontach i one pozwalają na funkcjonowanie 
Izby w przyszłości. Preliminarz finansowy na rok 2015 jest podobny do 
tego z roku 2014. Przewidujemy więcej przychodów z działalności go-
spodarczej. Nasza działalność jest przejrzysta i profesjonalna, i jest co-
rocznie sprawdzana przez firmę audytorską. 

Bogdan Bawiec przedstawił zebranym stanowisko i wnioski Ko-
misji Rewizyjnej w sprawie oceny działalności Zarządu IGEiOŚ oraz 

sprawozdania finansowego za rok 2014. Komisja Rewizyjna, po posie-
dzeniu w dniu 28 kwietnia br., zapoznała się i przeanalizowała nastę-
pujące dokumenty: sprawozdanie finansowe za rok 2014, wykonanie 
preliminarza za rok 2014,opinię niezależnego biegłego rewidenta wraz 
z raportem firmy KTB Biuro Usług Audytorskich i Rachunkowych 
sp. z o.o. Komisja Rewizyjna przeprowadziła rozmowy wyjaśniające 
z Dyrektorem Sławomirem Krystkiem i Dyrektorem Marianem Bo-
sowskim, z Andrzejem Krajewskim – biegłym rewidentem z firmy 
„POLTAX” sp. z o.o. oraz z Główną Księgową Izby Krystyną Tolejtis 
oraz zapoznała się z pełnym tekstem opinii oraz z raportem z przebie-
gu i rezultatów badania sprawozdania finansowego IGEiOŚ na dzień 
31 grudnia 2014 r. wykonanym przez firmę KTB Biuro Usług Audytorskich 
i Rachunkowych sp. z o.o.

Komisja Rewizyjna w wyniku analizy otrzymanych materiałów, 
przeprowadzonych rozmów i dyskusji nad nimi, pozytywnie oceni-
ła działalność Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska 
w roku 2014, a w szczególności:
•  współpracę z Sejmem, Ministerstwem Gospodarki, Minister-

stwem Środowiska i Ministerstwem Skarbu w realizacji progra-
mów i rozwiązywaniu bieżących problemów energetyki;

•  aktywne angażowanie się w obronę interesów polskiej energetyki 
w polityce klimatyczno-energetycznej UE, organizowanie cyklicz-
nych dyskusji w „Przeglądzie Energetycznym” na aktualne tema-
ty polskiej energetyki;

•  organizowanie spotkań z inwestorami na temat inwestycji rozwo-
jowych w energetyce polskiej;

•  organizowanie konferencji dotyczących aktualnych problemów 
energetyki;

•  organizowanie szkoleń dla nie energetyków w celu propagowania 
wiedzy o energetyce.
Sprawozdanie finansowe za rok 2014 wykazuje zysk w kwocie 

44.878,11 zł.
Komisja Rewizyjna wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwier-

dzenie sprawozdania finansowego za 2014 r., przeniesienie wyniku fi-
nansowego za 2014 r. na fundusz statutowy Izby, poprzez podjęcie sto-
sownej uchwały.

Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o udzielenie skwitowania 
Zarządowi IGEiOŚ.

Andrzej Patrycy przedstawił sprawozdanie z działalności Sądu Kole-
żeńskiego. Ze sprawozdania wynika, że w roku ubiegłym nie wpłynęły 
żadne sprawy wymagające interwencji Sądu Koleżeńskiego.

Ryszard Siwoń-Olszewski przedstawił projekty 11. uchwał. Uchwa-
ły te zostały w głosowaniu jawnym przyjęte jednogłośnie. Tylko 
w uchwale 11 1. osoba wstrzymała się od głosu.

Zgodnie z wieloletnią tradycją po zakończeniu Walnego Zgroma-
dzenia odbyło się spotkanie integracyjne członków i sympatyków 
Izby, którego sponsorem była firma Doosan Babcock Energy Polska.
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W dniu 25 czerwca br., w licznym gronie 
energetyków, na cmentarzu w Ustroniu 
pożegnaliśmy na zawsze nestora pol-
skich energetyków Bolesława Bar-
toszka.

Bolesław Bartoszek urodził się we 
Lwowie 9 kwietnia 1919 roku. Pracę 
zawodową rozpoczął w Elektrowni we 
Lwowie w 1940 roku. W roku 1945, 
w wyniku zmiany granic, przenosi się 
na Górny Śląsk i podejmuje pracę za-
wodową w energetyce. Pracuje kolejno 
w Elektrowniach: Chorzów, Łaziska, Mie-
chowice, Jaworzno 2, na różnych stanowi-
skach, awansując od technika ruchu, poprzez 
Dyżurnego Inżyniera Ruchu, Głównego Elektryka, 
Głównego Inżyniera aż do stanowiska Dyrektora Elek-
trowni. Jednocześnie, podejmuje studia na Wydziale 
Elektrycznym Politechniki Śląskiej, uzyskując tytuł inży-
niera w 1951 roku (tytuł magistra uzyskał na Wydziale 
Mechanicznym Politechniki Krakowskiej w 1956 roku). 

Na każdym stanowisku był wysoko oceniany przez 
podwładnych i przełożonych, za swoją pracowitość, rze-
telność, zaangażowanie i głęboką wiedzę techniczną. 
Dzięki tym walorom awansuje do Południowego Okręgu 
Energetycznego, gdzie kolejno pełni obowiązki Naczel-
nego Inżyniera, a następnie Dyrektora.

Południowy Okręg Energetyczny był największym 
spośród 6. Okręgów i przodującym pod względem po-
ziomu kadry,rozwiązań technicznych i organizacyjnych. 
Dynamika w działaniu, pozycja kierowanego przez Bo-
lesława Bartoszka Okręgu oraz walory osobiste otwie-
rają Mu drogę do dalszych awansów. Zostaje przenie-
siony do Warszawy, do Zjednoczenia Energetyki, na 
stanowisko Dyrektora Naczelnego, a następnie Podse-
kretarza Stanu w Ministerstwie Górnictwa i Energety-
ki, a potem Ministerstwa Energetyki i Energii Atomowej. 
Pracę zawodową kończy jako doradca Premiera w Ko-
misji Planowania. 

W sumie przez dwadzieścia lat kierował energety-
ką polską. W tym czasie moc zainstalowana w syste- 
mie energetycznym wzrosła z 6000 MW do 26 000 MW. 
Jego zasługą było uzyskanie zgody Komisji Planowa-
nia na zakup licencji na generatory, turbiny, pompy 
wody zasilającej, elektrofiltry i aparaturę wysokich na-
pięć. W tym czasie rozpoczęto współpracę z energety-
ką francuską i podpisano kontrakty na udział w budowie 

Chmielnickiej Elektrowni Atomowej, a następ-
nie budowę Elektrowni Jądrowej Żarnowiec. 

Nastąpiła rozbudowa systemu elektroener-
getycznego począwszy od linii niskiego 
napięcia, kończąc na linii 750 KV. Był 
zwolennikiem i rzecznikiem unowocze-
śnienia polskiej elektroenergetyki. Po-
wstało szereg Instytutów, Ośrodków 
Naukowo-Badawczych, Biur Projektów 
i firm wykonawczych. Powstało zaple-
cze remontowe, transportowe i szkole-

niowe. Budowaliśmy w kraju i na świecie 
nowe elektrownie, sieci i stacje energe-

tyczne. Nowocześnie wyposażono Pań-
stwową Dyspozycję Mocy. Energetyka stała 

się wzorem ładu, porządku i dyscypliny. Do dnia 
dzisiejszego we wszystkich elektrowniach i systemie 
elektroenergetycznym pracują urządzenia i aparatura 
mające związek z dynamicznym rozwojem energetyki 
w latach Jego kierowania energetyką. 

Bolesław Bartoszek był wymagającym, wymagał dużo 
od podwładnych, ale jeszcze więcej od siebie. Był spra-
wiedliwy i angażował się w sprawy zawodowe i ludzkie, 
przeciwstawiał się nieracjonalnym decyzjom z naraże-
niem własnej osoby. Potrafił bronić ludzi przed niespra-
wiedliwymi ocenami i decyzjami. Jego praca zawodo-
wa i osiągnięcia zostały docenione zarówno przez Jego 
przełożonych, jak i podwładnych. Posiada dziesiątki od-
znaczeń branżowych, stowarzyszeniowych, regional-
nych i państwowych, w tym Krzyże – Kawalerski, Ofi-
cerski, Komandorski i Sztandar Pracy. 

Wychował kadry polskiej energetyki. Jest wielkim 
autorytetem w środowisku i takim pozostanie na za-
wsze. Potrafił zjednywać ludzi. Był osobą towarzyską 
i miał szerokie grono kolegów i przyjaciół. Przebywanie 
w Jego gronie było wyróżnieniem i dostarczało wiele sa-
tysfakcji. Miał fenomenalną pamięć i realistyczne spoj-
rzenie na życie. Jesteśmy mu wdzięczni za to co zrobił 
dla polskiej energetyki i wywalczenie prestiżu naszego 
zawodu. Pięknie na ten temat mówił nad Jego mogiłą 
przedstawiciel spokrewnionej z nami branży górniczej. 

Dziękujemy Ci Bolesławie w imieniu społeczeństwa, 
na rzecz którego pracowałeś, za to wszystko co dla nie-
go zrobiłeś. Byłeś Wielkim Człowiekiem swoją osobo-
wością i dokonaniami. Na zawsze pozostaniesz w na-
szej pamięci.

Jacek Szyke

Zmarł nestor 
polskich energetyków 
– Bolesław Bartoszek
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Biuro Izby zainicjowało opracowanie Katalogu Dobrych Praktyk 
w zamówieniach publicznych i niepublicznych w energetyce. Pro-

blem trudności małych i średnich polskich firm w uzyskaniu zlecenia 
na realizację dostaw czy usług przy dużych kontraktach inwestycyj-
nych był najczęściej podnoszony w przeprowadzonej przez Izbę an-
kiecie dotyczącej inwestycji energetycznych.

Powołany przez Zarząd Izby Zespół Dobrych Praktyk wypra-
cował projekt Katalogu, który został poddany szerokiej konsultacji, 
m.in. jest wywieszony na stronie internetowej Izby. Największe kon-
cerny energetyczne, czyli PGE Tauron, ENEA, ENERGA i PSE zo-
stały poproszone o pisemną ocenę i uwagi do Katalogu. 

29. czerwca odbyło się w naszej Izbie spotkanie z udziałem wszyst-
kich w/w firm i głęboka merytoryczna dyskusja nad poszczególnymi 
zapisami projektu Katalogu. Spotkanie prowadził szef Zespołu wi-
ceprezes Izby Zbigniew Bicki. Główną ideą jest zgodność z przepi-
sami prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, 
oraz dochowanie zasad rynkowej konkurencyjności i wyeliminowa-
nie niejednoznacznych zapisów w przetargach nasuwających przy-
puszczenia korupcjogenne.

Izba stawia sobie za cel, aby nasz Katalog Dobrych Praktyk był ak-
ceptowalny przez wszystkie strony postępowań przetargowych i do-
celowo mógł stać się częścią regulaminów przetargowych polskich 
firm energetycznych. Planujemy jesienią br. przyjęcie przez Zarząd 
Izby Katalogu Dobrych Praktyk w zamówieniach publicznych i nie-
publicznych w energetyce jako oficjalnego dokumentu ułatwiającego 
i podnoszącego poziom prac przy przeprowadzaniu przetagów.

Katalog Dobrych Praktyk

Znany jest już termin tegorocznej, dwunastej edycji konferencji 
transgranicznej „Energetyka przygraniczna Polski i Nie-

miec”, której w tym roku towarzyszyć będzie hasło „Świat ener-
gii jutra”. Odbędzie się ona 20 listopada, tradycyjnie w auli Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. 

Świat energii jutra 
– oznacza myślenie 
systemowe, zinte-
growane i innowa-
cyjne, którego nad-
rzędnym celem jest 
bezpieczeństwo do-
staw energii i efek-
tywne gospodaro-
wanie surowcami. 
Będzie mowa o in-
teligentnych liczni-
kach energii, nowo-
czesnych metodach 
zarządzania złożami 
surowców, innowacyjnych metodach przesyłu energii, zintegro-
wanych technologiach wytwarzania energii ze źródeł odnawial-
nych, metodach magazynowania energii a nawet o nowych, stoso-
wanych w Niemczech modelach finansowania energetyki.

Energetyka przygraniczna 
Polski i Niemiec

Z satysfakcją informujemy, że na tegoroczne Międzynarodowe Ener-
getyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2015 wpłynęły zgłoszenia od 
ponad 700 wystawców z 17 krajów Europy i Azji, którzy pragną zade-
monstrować swoje najnowsze produkty dla modernizującej się polskiej 
energetyki.

Wśród wystawców spotkamy zarówno dobrze znane międzynarodowe 
korporacje dostarczające pełny wachlarz produktów na globalne rynki, 
jak też większość liczących się, krajowych dostawców najbardziej za-
awansowanych technologicznie maszyn, urządzeń i aparatów, służą-
cych niezawodnemu wytwarzaniu i dostarczaniu energii elektrycznej.

Jesteśmy przekonani, że prezentowane podczas targów produkty oraz 
towarzyszące targom konferencje zadowolą szeroką rzeszę zwiedzają-
cych, którzy od wielu lat bardzo licznie odwiedzają nasze targi. 

Ekspozycja targowa obejmuje następujące obszary tematyczne: prze-
sył, dystrybucję oraz rozdział energii elektrycznej i cieplnej, wytwarzanie 
energii elektrycznej i cieplnej, elektrotechnikę i elektronikę przemysłową. 

Targi ENERGETAB to największe w kraju targi nowoczesnych urzą-
dzeń i technologii dla energetyki a zatem doskonałe miejsce promocji 
i budowy wizerunku firmy. Bielskie targi znane są z dużej frekwencji kom-
petentnych zwiedzających – w ubiegłym roku ich liczba znacznie prze-
kroczyła 20 tysięcy osób. 

Strategicznym Partnerem targów ENERGETAB 2015 jest TAURON 
Polska Energia SA.

Targi to wyjątkowa okazja jednoczesnego spotkania zarówno klientów 
jak i konkurentów. 

Program targów w tym organizowanych konferencji i seminariów 
oraz inne przydatne informacje są na bieżąco aktualizowane na stronie 
www.energetab.pl. 

Na tegoroczne targi ENERGETAB 2015 zapraszamy do ZIAD Biel-
sko-Biała S.A. (Al. Armii Krajowej 220) w dniach od 15 do 16 września, 
w godz. od 9:00 do 17:00, a 17 września, w godz. od 9:00 do 15:00 
– wstęp wolny.

ENERGETAB 2015 – największe w Polsce 
targi w branży energetycznej
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Zgodnie z przyjętym przez Radę Nadzorczą Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i prze-
kazanym do Ministerstwa Środowiska planem finansowym 
w ujęciu zadaniowym, w przyszłym roku wypłaci on niemal 
4,57 mld zł, z czego ok. 1,6 mld zł będą stanowiły fundusze 
europejskie. 

– Narodowy Fundusz, jako dysponent środków publicznych, dba 
o wysoką jakość realizowanych projektów. Dlatego, udzielając do-
finansowania, bierzemy pod uwagę efekt ekologiczny, ale też efek-
tywność kosztową inwestycji i jej znaczenie dla środowiska w ska-
li lokalnej i krajowej. Realizowane przez nas działania mają na celu 
poprawę stanu środowiska naturalnego, co wpływa na jakość życia 
milionów obywateli, a dodatkowo przyczynia się do utrzymania oraz 
tworzenia nowych miejsc pracy – mówi Małgorzata Skucha, Pre-
zes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Podkreśla też, że sięgnięcie po fundusze powinno być 
dla wnioskodawców coraz łatwiejsze. Uruchomiony generator wnio-
sków umożliwia we wszystkich naborach składanie wniosków w for-
mie elektronicznej, a prowadzenie w większości programów nabo-
rów ciągłych jest dla wnioskodawców udogodnieniem w procesie 
aplikacji.

W Funduszu działa również punkt informacyjny udzielający na 
bieżąco informacji. W tym roku organizowane były dni otwarte, 
w których ponad 500 osób miało możliwość uzyskania szczegółowych 
wyjaśnień od ekspertów. NFOŚiGW realizuje także nieodpłatne szko-
lenia oraz wdraża ogólnopolski system wsparcia doradczego, m.in dla 
przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej i OZE.

Zgodnie ze zaktualizowaną Strategią na lata 2013–2016 NFOŚiGW  
będzie dążył do osiągnięcia w 2016 r. udziału finansowania po-
życzkowego w wypłatach ze środków własnych na poziomie 60%. 
W 2016 r. przewiduje się stworzenie możliwości udzielenia wspar-
cia kapitałowego do kwoty 200 mln zł. Finansowanie kapitałowe jest 
instrumentem o charakterze zwrotnym i wpisuje się w cele strate-
gii działania w zakresie struktury finansowania ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej.

– Biorąc pod uwagę nasze cele strategiczne oraz potrzeby, uwarun-
kowania i możliwości odbiorców dofinansowania, dążymy do zwiększe-
nia elastyczności oferty produktowej i rozwoju form finansowania ko-
rzystnych dla szerokiego grona beneficjentów – mówi Jacek Gdański,  
Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Finansowanie bezzwrotne będzie realizowane w formie dotacji, do-
płat do oprocentowania kredytów bankowych, częściowych spłat ka-
pitału kredytów bankowych, środków udostępnionych wojewódzkim 
funduszom na udzielanie dotacji, środków przekazywanych za po-
średnictwem rezerwy celowej budżetu państwa państwowym jednost-
kom budżetowym. W tym roku wypłaty te wyniosą ok. 1,8 mld zł, 
a w przyszłym roku będą o 24% mniejsze.

Znaczne kwoty będą przeznaczone na inwestycje w dziedzinie 
ochrony atmosfery i klimatu, w tym realizację przedsięwzięć związa-
nych z OZE, których dofinansowanie będzie pochodzić z wpływów 
wynikających z ustawy Prawo energetyczne i z ustawy o efektyw-
ności energetycznej. Na ochronę atmosfery zarezerwowano ponad 
900 mln zł, dzięki czemu emisja dwutlenku węgla ulegnie zmniejsze-
niu o ok. 303 tys. t/rok. 

Wspierane są również przedsięwzięcia realizowane w ramach Kra-
jowego Systemu Zielonych Inwestycji (GIS). Będą one dofinansowane 
środkami uzyskanymi ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji gazów 
cieplarnianych i innych substancji, jak również dotacjami i pożyczka-
mi inwestycyjnymi ze środków nie pochodzących z tego źródła.

JB

Ponad 900 mln zł na ochronę atmosfery

Kalendarz imprez (plan) 
Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska 

w drugim półroczu 2015 r.
L.p. Termin Nazwa imprezy Miejsce Organizator
1. 15–17 

września 
Targi ENERGETAB Bielsko-Biała ZIAD 

2. 24 września Konferencja „Plany rozwojowe w ENERGA S.A.” Ostrołęka IGEiOŚ i ENERGA S.A.
3. 6–7 

października 
Targi „Symas i Maintenance 2015” Kraków Targi Kraków

4. 22–23 
października 

Jubileusz 65-lecia Służb Dyspozytorskich 
w Polsce 

Warszawa, Falenty IGEiOŚ

5. 27–30 
października 

Targi Pol-Eco-System Poznań MTP Poznań

6. 20 listopada XII Konferencja „Energetyka przygraniczna 
Polski i Niemiec – doświadczenia i perspektywy”

Sulechów IGEiOŚ, LTnREE, 
E.ON edis energia sp. z o.o.

7. 10 grudnia Spotkanie integracyjne wigilijno-noworoczne Warszawa IGEiOŚ
Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska zastrzega sobie możliwość zmian i uzupełnień w kalendarzu imprez.

Dwumiesięcznik „Konstrukcje Stalowe”, wydawany od 1994 r., 
czasopismo Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, od roku 2014, 
oprócz wersji papierowej, ma także swą wersję elektroniczną. Można 
się z nią zapoznać na stronie internetowej Izby: www.piks.com.pl
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Z działalności izby

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, przy 
współpracy ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. organizują 

konferencję pt. „Wysokosprawne technologie produkcji energii 
elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na przykładzie uciepłow-
nienia bloków 200 MW w ENERGA Elektrownie Ostrołęka”, 
która odbędzie się 24 września 2015 r. w Ostrołęce.

W programie konferencji przewidywane są prezentacje w pię-
ciu tematach:
–  ENERGA S.A. – założenia do aktualizacji strategii Grupy,
–  ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. – realizacja projektu ucie-

płownienia bloków 200 MW,
–  Energoprojekt Katowice S.A. – kierunki rozwoju kogeneracji – 

projektant inwestycji,
–  ENERGA OPEC sp. z o.o. – jedna z najnowocześniejszych sie-

ci cieplnych w Polsce,
–  ZARMEN sp. z o.o. – generalny wykonawca inwestycji
oraz zwiedzanie węzła cieplnego i akumulatora ciepła w Elek-
trowni Ostrołęka.

Konferencja ma na celu przedstawienie nowatorskiego projek-
tu wykorzystania istniejących bloków energetycznych do produk-
cji ciepła w skojarzeniu. ENERGA Elektrownie Ostrołęka mogą 
poszczycić się sukcesem w jego realizacji. Podczas spotkania 
uczestnicy będą mieli okazje dowiedzieć się szczegółów realizacji 
projektu oraz zwiedzić jeden z niewielu w Polsce akumulatorów 
ciepła oraz poznać najnowocześniejszą sieć cieplną.

Do udziału w konferencji zapraszamy przede wszystkim Preze-
sów Spółek oraz osoby odpowiedzialne za inwestycje.

Wysokosprawne 
technologie produkcji 

energii elektrycznej i cieplnej 
w kogeneracji

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska oraz 
PSE S.A., organizują uroczystą konferencję z okazji 65. ju- 

bileuszowej rocznicy Służb Dyspozytorskich w Polsce. W kon-
ferencji udział wezmą przedstawiciele Rządu oraz Ministerstwa 
Gospodarki, którzy będą wręczać odznaczenia państwowe i re-
sortowe „Za zasługi dla Energetyki” oraz Prezes Zarządu PSE 
S.A. Henryk Majchrzak.

Druga część programu zawiera wystąpienia okolicznościowe 
poświęcone historii, aktualnej problematyce służb dyspozytor-
skich i przyszłości. Wieczorne spotkanie będzie okazją do nie-
formalnych rozmów, wymiany doświadczeń oraz do zacieśnienia 
kontaktów i współpracy.

Konferencja odbędzie się 22–23 października 2015 r., w Cen-
trum Szkoleniowym FALENTY, w Raszynie pod Warszawą. 
W konferencji wezmą udział pracownicy służb dyspozytorskich 
i służb ruchu wszystkich szczebli z zakładów energetycznych, 
elektrowni i elektrociepłowni oraz spółek grupy kapitałowej 
PSE S.A.

Jubileusz 65-lecia 
Służb Dyspozytorskich 

w Polsce
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Instytut powołano w 1956 r. do prowadzenia badań podstawowych 
w dziedzinie podstaw działania, projektowania i budowy maszyn 
służących do konwersji energii w przepływach. Od początku swo-
jego istnienia instytut stanowił kadrowe zaplecze badawczo-roz-

wojowe dla energetyki konwencjonalnej i wodnej. Instytut specjali-
zował się w urządzeniach dedykowanych dla energetyki zawodowej, 
w szczególności miał poważny wkład w rozwój turbin parowych, 
w czym współpracował z firmą Zamech w Elblągu. W instytucie przy-
gotowywano także kadry dla energetyki jądrowej, dla budowanej elek-
trowni w Żarnowcu.

Od ok. 10 lat Instytut rozszerzył krąg swoich zainteresowań w kie-
runku rozproszonej energetyki prosumenckiej, ze względu na możli-
wość wzrostu efektywności wykorzystania źródeł energii pierwotnej 
m.in. poprzez wykorzystanie technologii ko- i poligeneracji. Instytut 
podjął wiele inicjatyw oraz koordynował wiele projektów w tej dzie-
dzinie, w tym największe projekty ekoenergetyczne:
•  Zadanie Badawcze nr 4 „Opracowanie zintegrowanych technolo-

gii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i in-
nych”, w Programie Strategicznym NCBiR „Zaawansowane techno-
logie pozyskiwania energii” – budżet 110 mln PLN;

•  Projekt Kluczowy POIG.01.01.02-00-016/08, Modelowe kompleksy 
agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na 
lokalnych i odnawialnych źródłach energii.
Projekty te mają na celu rozwój technologii dla energetyki zrówno-

ważonej zarówno w jej aspekcie prosumenckim jak i Autonomicznych 
Regionów Energetycznych.

1. Zrównoważona energetyka 
prosumencka

Kiedy mówimy o działalności gospodarczej „zrównoważona” mamy 
na myśli działalność, którą można będzie prowadzić w danych warun-
kach przez nieograniczony czas. Działalność tego typu jest wyrazem 
odpowiedzialności oraz solidarności z pokoleniem naszych dzieci, 
wnuków i wnuków naszych wnuków. Jest to tym bardziej uzasadnione, 
że nasze emerytury zależą od poczucia solidarności przyszłych poko-
leń. Rozwój zrównoważonej energetyki prosumenckiej bierze pod 
uwagę uwarunkowania geofizyczne i polityczno-ekonomiczne. 

Rozwijając energetykę zrównoważoną musimy mieć na uwadze 
oparcie jej na źródłach odnawialnych, potrzebę wzrostu sprawności 
proponowanych rozwiązań (stąd nacisk na energetykę rozproszoną, 
wykorzystującą gdzie można technologie ko- i poligeneracji), wyko-
rzystanie odpadów i malejące zużycie wszelkich surowców kopalnych 
(dotyczy to zarówno surowców energetycznych jak i tych koniecz-
nych do produkcji rolnej i innej). Innym aspektem zrównoważoności 
jest bioróżnorodność – odwrotność monokultury. Szkody środowisko-
we wynikające z monokultury powoli dochodzą do naszej świadomo-
ści, np. w wyniku badań efektów ubocznych monokultury na zdrowie 
pszczół [1]. Innym poważnym zaprzeczeniem idei zrównoważonej 
bioenergetyki jest popularne w Polsce i całej UE współspalanie bioma-
sy w dużych instalacjach energetycznych [2].

Termin prosumencka (obywatelska) zwraca z kolei uwagę na spo-
łeczno-ekonomiczne oblicze energetyki. Otóż dotychczasowy konsu-

ment energii, petent wielkich korporacji, staje się partnerem – współ- 
producentem energii. Rozszerza to zakres jego wolności w społeczeń-
stwie obywatelskim, jak również umożliwia udział w podziale sub-
sydiów (w Polsce reprezentowanych m.in. poprzez system certyfika-
tów). Tym bardziej, że nowe badania Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego [3] pokazują znaczny wzrost subsydiów (post-tax subsi-
dy) dla energetyki po uwzględnieniu kosztów środowiskowych i zdro-
wotnych; tj. ok. $ 5,3 bilionów w 2015 r. lub więcej niż 6% produktu 
globalnego brutto – patrz rys. 1.

Warunkiem szybkiego rozwoju energetyki prosumenckiej jest moż-
liwość łatwego podłączenia do sieci inteligentnej (ang. Smart Grid) 
i możliwości rozliczeń. Pierwsze wdrożenie technologii sieci inteli-
gentnych zostało zapoczątkowane na terenie półwyspu Helskiego jako 
wynik pozytywnej oceny tego typu przedsięwzięcia dokonanej w ra-
mach Zadania 4 PS NCBiR.

Potrzeba rozwoju zrównoważonej energetyki prosumenckiej (cza-
sem też zwanej obywatelską) wynika z wielu istotnych przesłanek na-
tury fizycznej, ekonomicznej i politycznej.

1.1. Uwarunkowania geofizyczne
Choć przesłanka odnośnie możliwości przeciwdziałania zmianom 

klimatycznym wydaje się być w świetle wielu badań naukowych [4] 
co najmniej przesadzona (jeśli nie do gruntu fałszywa), to wiedza 
o ograniczonych zasobach naturalnych jest trudna do podważenia. Na-
wet jeśli zasoby węgla (głównie brunatnego) i gazu łupkowego w Pol-
sce oddalają od nas widmo głodu energetycznego na wiele setek lat, 
prowadzenie polityki „nasza chata z kraja” posiada ograniczone za-
stosowanie szczególnie w kraju szczycącym się „Solidarnością”. Przy-
kładem racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi może być Nor-
wegia, która niezwykle odpowiedzialnie, biorąc pod uwagę solidarność 

Adam Cenian, Piotr Lampart, Kamil Łapiński i Jan Kiciński

Ekoinnowacyjne technologie 
dla energetyki zrównoważonej 

rozwijane w IMP PAN Gdańsk. Część I

Rys. 1. Światowe subsydia energetyki wg rodzaju energii w procentach pro-
duktu globalnego brutto
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z przyszłymi pokoleniami (jeden z atrybutów działalności zrównowa-
żonej), z jednej strony – kontroluje wydobycie, z drugiej – znaczące 
środki pochodzące z eksportu paliw kopalnych przeznacza na akumu-
lację dla przyszłych pokoleń. Czas rozpasanego konsumpcjonizmu 
i polityki „po nas choćby potop” powoli się kończy, a znaczenie tech-
nologii energooszczędnych i energetycznie wysokosprawnych rośnie. 

Dla konsumentów i drobnych producentów te nowe trendy ozna-
czają w praktyce nie tylko zainteresowanie budownictwem energo-
oszczędnym, ale ponadto rozbudzenie aspiracji do bycia aktywnym 
prosumentem na polu produkcji energii. Niskosprawne systemy scen-
tralizowanej energetyki, produkujące energię ze sprawnością rzadko 
przekraczającą średnio 32%, mogą częściowo zastąpić rozproszone 
wysokosprawne instalacje kogeneracyjne (zlokalizowane w pobliżu 
odbiorców energii cieplnej), wiatrowe, fotowoltaiczne i in. w zależno-
ści od warunków i lokalnych zasobów energii. Ze względu na bliskość 
do odbiorców system oparty o rozproszoną produkcję energii ogra-
niczy zapotrzebowanie na sieci wielkich mocy oraz straty związane 
z długodystansowym przesyłem. 

1.2.  Energetyka prosumencka jako źródło 
rozwoju regionu 

Poza względami związanymi z ograniczonymi zasobami i wynika-
jącą z tego koniecznością oszczędności energii istnieją ważne wzglę-
dy ekonomiczne i społeczno-polityczne motywujące do rozwoju ener-
getyki prosumenckiej/obywatelskiej. Jednym z prekursorów tego typu 
myślenia był burmistrz miasteczka Guessing na granicy austrowęgier-
skiej – Peter Vadasz. Obserwując powolny upadek miejscowości, spa-
dek liczby mieszkańców wywołany bezrobociem i brakiem perspek-
tyw rozwoju dla młodych, podjął działania mające na celu odwrócenie 
tego trendu. Analiza budżetów miasta oraz mieszkańców wskazała 
na znaczącą pulę środków wydatkowaną na cele zaopatrzenia miasta 
w energię elektryczną i cieplną. Gdyby środki te można było przezna-
czyć na cele prorozwojowe sytuacja w miasteczku mogłaby zmienić się 
dość radykalnie. Podjęte działania miały więc na celu pobudzenie pro-

dukcji energii w oparciu 
o lokalne zasoby bioma-
sy (kotłownia na bioma-
sę, układ kogeneracji ze 
zgazowaniem, biogazow-
nia – patrz rys. 2.) i inne 
odnawialne źródła ener-
gii (PV, solary, ...). Dzia-
łania te nie tylko pobu-
dziły lokalną gospodarkę, 
ale ponadto pozwoliły za-
oszczędzone środki prze-
znaczyć na rozwój regio-
nu. Dzisiaj Guessing to 
bardzo dobrze prosperu-
jące miasteczko z Cen-

trum Ekoturystyki, Instytutem Technologii OZE oraz rosnącą liczbą 
zakładów pracy i ludności. Doświadczenie Guessing pokazuje poten-
cjał jaki kryje się w odpowiednio stymulowanym rozwoju zrównowa-
żonej (opartej o lokalne zasoby) energetyki prosumenckiej.

1.3.  Rola lokalnych władz i środków publicznych 
jako „first mover” rozwoju

Mówiąc „first mover” (pierwszy poruszyciel) autorzy nie mają za-
miaru nadawać władzom (lokalnym ani centralnym) atrybutów bo-
skich jedynie podkreślić rolę jaką w rozwoju nowych inteligentnych 
technologii powinny odegrać decydenci środków publicznych. Cho-
ciaż pierwszeństwo na rynku nowych technologii daje wiele zysków, 
to nie wszystkie produkty mają szansę przetrwać w wolnej grze podaży 
i popytu. To powoduje dużą ostrożność biznesu w sprawie odważnych 
inwestycji w nowe technologie, na które odpowiedź rynku jest niezna-
na. Pojawiająca się często bariera popytu (lub braku kapitału) na dro-

dze wdrożenia technologii może być przełamana poprzez zamówienia 
publiczne, które kreują lub wzmacniają popyt na początkowym etapie 
rozwoju technologii oraz umożliwiają powstanie pierwszych instalacji 
demonstracyjnych. Zweryfikowany i zoptymalizowany produkt może 
łatwiej znaleźć szerszy rynek i zachęcić inwestorów prywatnych do 
włączenia się do gry rynkowej. Wynika to z ograniczonych możliwości 
ponoszenia ryzykownych inwestycji przez małe podmioty prywatne.

2. Autonomiczne Regiony 
Energetyczne

Autonomiczne Regiony Energetyczne (ARE) to szansa cywilizacyj-
na dla Polski, która powinna wprowadzić Polskę na ścieżkę zmian za-
chodzących z coraz większą intensywnością na całym świecie. Otóż, 
w Europie, w Ameryce Północnej, ale również w Chinach powstają 
„zielone” (bezemisyjne, zero-energetyczne i plus-energetyczne) wio-
ski, osiedla, dzielnice i miasta: Güssing w Austrii, Sztokholm, Malmoe 
i inne miasta w Szwecji, Feldheim i Freiberg w Niemczech, Toronto 
w Kanadzie czy Tangshan w Chinach, będące wcieleniem energety-
ki zrównoważonej.

ARE obejmuje wydzielony obszar: gmina, o ukształtowanym już 
w ostatnich latach modelu gospodarki energetycznej, ukierunkowanym 
na energetykę rozproszoną OZE, lub powiat – obszar adekwatny dla 
rozwiązywania problemów z zakresu ochrony środowiska (utylizacja 
odpadów), Smart Grid’u i innych. Zakłada się, uwzględniając zwłasz-
cza Mapę Drogową 2050, że samowystarczalność energetyczna ARE 
i bezemisyjność (w aspekcie CO2) zostaną osiągnięte do 2050 r. 
Z kolei uwzględniając dyrektywę 2009/28/WE należy założyć, że do 
2020 r. zostaną spełnione przez ARE wszystkie cele Pakietu 3 × 20.

Pierwsze ARE będą posiadać z konieczności charakter demonstra-
cyjny, z celem przedstawienia modelowych rozwiązań w całym ob-
szarze przebudowy strukturalnej polskiego rolnictwa i obszarów wiej-
skich. Nieuchronną konsekwencją realizacji tych przedsięwzięć będą: 
partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), kształtowane na drodze ewo-
lucyjnej, oraz zmiany zachowań ludzi i całych społeczności na obsza-
rze ARE. W kolejnych dekadach będzie się to przekładać na zmiany 
życia codziennego mieszkańców – odbiorcy energii będą się zmieniać 
w prosumentów. Ponadto wyzwoli to duży potencjał alokacji zasobów 
poprzez zmianę obecnej struktury wydatków przeciętnej polskiej ro-
dziny, w której 25% stanowią wydatki na dom i media (głównie na pa-
liwa i energię), 25% – na żywność, 15% – na samochód, 5% – na tele-
fon (i internet). Mniejszy udział wydatków na samochód, a większy na 
dom będzie miał związek z przebudową ekonomiki klienckiej w pro-
sumencką. 

Przedsięwzięcia ARE są ukierunkowane na energetykę, ale pobu-
dzą one rozwój innowacji (na obszarze ARE) w wielu innych dziedzi-
nach. Wynika to w szczególności z przyjętego holistycznego podejścia 
do koncepcji ARE. Mianowicie, istotą tego podejścia jest synergety-
ka, tzn. synteza długoterminowych przemian strukturalnych (techno-
logicznych, ekonomicznych i społecznych) obejmujących energetykę 
OZE, budownictwo (inteligentny dom plus-energetyczny, inteligent-
ne plus-energetyczne gospodarstwo rolne), transport (samochód elek-
tryczny, transport elektryczny na terenach wiejskich) i rolnictwo (rol-
nictwo energetyczne: uprawa roślin energetycznych, biogazownie, 
mobilne peleciarnie…). Synteza ta będzie się dokonywać w środowi-
sku Smart Grid i z zachowaniem bezpieczeństwa ekologicznego.

3. Technologie
W ramach projektu strategicznego rozwijany jest cały szereg in-

nowacyjnych technologii dopasowanych do potrzeb energetyki 
zrównoważonej zarówno w zakresie potrzeb ARE jak i energetyki 
prosumenckiej. Jednym z najważniejszych gospodarczo zagadnień pod-
jętych w ramach Zadania 4 Programu Strategicznego (uhonorowanym 
w 2012 r. Nagrodą Premiera dla zespołu wykonawców projektu) jest 
modernizacja gminnych czy powiatowych ciepłowni z wykorzysta-
niem kogeneracji na układzie organicznego cyklu Rankina (ORC – ang. 
Organic Rankin Cycle) opisana poniżej. 

Rys. 2. Magazyn biometanu w Guessing. Cre-
dit: Gerfriedc
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3.1. Modernizacja obiektów ciepłowniczych

Jednym ze sztandarowych etapów programu strategicznego Zad. 4 
jest opracowanie koncepcji modernizacji obiektów ciepłowniczych 
i przykładowa modernizacja lokalnej ciepłowni węglowej w Żychli-
nie o mocy cieplnej ok. 23 MWc, zakładająca nadbudowę istniejącej 
infrastruktury ciepłowniczej układami kogeneracji energii elektrycz-
nej i ciepła oraz dywersyfikację paliw. Dla zwiększenia udziału energii 
odnawialnej w bilansie energii pierwotnej modernizowanej ciepłowni 
przyjmuje się, że część nowej infrastruktury wytwórczej będzie zasila-
na biomasą stałą. Planuje się także zasilanie części infrastruktury wy-
twórczej gazem ziemnym. Przewiduje się też, iż część z istniejących 
kotłów wodnych uruchamiana będzie w czasie szczytowego zapotrze-
bowania na energię cieplną. Z uwagi na wiek pracujących obecnie 
urządzeń, konieczne będą również inwestycje w istniejącą infrastruk-
turę wytwarzania energii cieplnej. 

Analiza pracy ciepłowni wykazuje znaczne różnice w wielkościach 
zapotrzebowania odbiorców na energię cieplną w ciągu doby i tygo-
dnia. Widać wyraźną dysproporcję pomiędzy zapotrzebowaniem od-
biorców na energię cieplną w sezonie grzewczym i poza nim. Nowy 
system wytwórczy podobnie jak istniejący powinien być układem ka-
skadowym pozwalającym na załączanie kolejnych urządzeń w miarę 
rosnącego zapotrzebowania na ciepło. Z drugiej jednak strony nowe 
urządzenia powinny pracować jak największą ilość godzin w roku, aby 
uzyskiwać przychody ze sprzedaży energii. Poniżej przedstawione zo-
staną główne założenia koncepcji modernizacji ciepłowni w Żychlinie, 
rys. 3. Koncepcja ta obejmuje cztery etapy modernizacji:
1.  Budowa pilotażowego biomasowego układu kogeneracyjnego 

ORC obejmującego: 
–  kocioł olejowy o mocy cieplnej 1,8 MW opalany biomasą w posta-

ci zrębków i peletów, 
–  układ oleju termalnego jako układ odbierający ciepło spalin, 
–  siłownię ORC o mocy elektrycznej 0,24 MWe, grzewczej 1,20 MWc,
–  akumulator ciepła – zbiornik buforowy wody grzewczej o pojem-

ności 200 m3, 
–  przyłącze do sieci energetycznej i ciepłowniczej.
 Moc cieplna bloku ORC została dostosowana do niskiego zapotrze-
bowania na ciepło w okresie letnim. Przewiduje się, że blok ten bę-
dzie pracował przez cały rok – z mocą nominalną w sezonie grzew-
czym oraz w częściowym obciążeniu poza sezonem. 

2.  Instalacja układu kogeneracyjnego zasilanego gazem ziemnym 
obejmującego:
–  dwa silniki spalinowe SSG w kontenerach z generatorami o łącz-

nej mocy elektrycznej 4 MWe,
–  układ wody grzewczej z odzyskiem ciepła chłodzenia i ciepła spa-

lin z silników o mocy 3,75 MWc,
–  przyłącze do sieci energetycznej i ciepłowniczej. Układ kogenera-

cyjny z silnikami spalinowymi przewidziany jest jedynie do pra-
cy sezonowej.

3.  Budowa kogeneracyjnego bloku energetycznego opalanego bio-
masą obejmującego:
–  kocioł parowy o mocy cieplnej 11 MW opalany biomasą w posta-

ci zrębków i peletów, 
–  siłownię parową z turbozespołem upustowo-kondensacyjnym 

TUK o mocy elektrycznej 2,7 MWe i grzewczej 5,2 MWc,

–  układ uzdatniania wody obiegowej, chłodnię wentylatorową,
–  przyłącze do sieci energetycznej i ciepłowniczej.
 Blok parowy przewidziany jest do pracy całorocznej. W sezonie 
grzewczym pracował będzie w trybie ciepłowniczym (upustowym), 
natomiast poza sezonem w trybie kondensacyjnym z maksymalną 
sprawnością w zakresie produkcji energii elektrycznej. 

4.  Modernizacja kotłów węglowych poprzez instalację układu od-
pylania spalin i remont części ciśnieniowej.
 Przewiduje się deinstalację dwóch węglowych kotłów wodnych 
o mocy 5 MWc oraz modernizację dwóch pozostałych kotłów. Roz-
wiązanie to pozwoli na uruchomienie węglowych kotłów wodnych 
KW jedynie dla pokrycia szczytowego zapotrzebowania na ciepło 
w sezonie grzewczym. 
Czteroelementowa koncepcja modernizacji ciepłowni wpisuje się w 

uporządkowany wykres mocy grzewczej, rys. 4 dla zmodernizowane-
go układu z siłownią ORC, blokiem parowym (z turbiną upustowo-
-kondensacyjną i wariantowo z turbiną przeciwprężną), silnikami spa-
linowymi gazowymi (SSG) oraz szczytowymi kotłami węglowymi 
(KW). W zakresie mocy grzewczej do 1,2 MW pracuje kogeneracyjnie 
blok ORC oraz blok TUK w trybie kondensacyjnym. W zakresie mocy 
grzewczej 1,2–5,0 MWc pracują silniki spalinowe oraz blok TUK 
w trybie kondensacyjnym. W zakresie mocy grzewczej 5,0–10,2 MWc 
pracują wszystkie powyższe bloki, przy czym blok parowy TUK pra-
cuje już w trybie ciepłowniczym. Powyżej mocy grzewczej 10,2 MW 
uruchamiane są także kotły węglowe.

Budowa bloku ORC powiązana jest z realizacją Zad. 4. Przewiduje 
się instalację zespołu kotła na biomasę firmy Sugimat o mocy nominal-
nej w oleju termalnym 1480 kW, mocy w paliwie 1800 kW, sprawno-
ści 82,5%, temperaturze oleju na zasilaniu 310°C, na powrocie 250°C. 
Przewidziany do instalacji moduł ORC z turbiną firmy Turboden pra-
cuje na czynniku MDM (olej silikonowy) pobierającym ciepło z pętli 
oleju termalnego, rys. 5 [9, 10]. Praca pompy obiegu ORC (pomiędzy 
punktami 1 i 2) wykorzystywana jest na podniesienie ciśnienia cieczy 
czynnika roboczego do wymaganej wartości. Ciecz czynnika robocze-
go pobiera najpierw ciepło od przegrzanej pary czynnika roboczego 
w rekuperatorze (2-8), a następnie w podgrzewaczu od oleju termalne-
go pracującego w obiegu pośrednim (8-3). Następnie czynnik jest od-
parowany w parowniku pobierając ciepło od oleju termalnego (3-4). 
Para czynnika roboczego podlega ekspansji w turbinie (4-5), która na-
pędza generator synchroniczny. Z wylotu turbiny czynnik roboczy – 
para przegrzana oleju silikonowego trafia do rekuperatora, gdzie od-
daje swoje ciepło przegrzania cieczy czynnika powracającej do obiegu 
(5-9). Z rekuperatora czynnik roboczy trafia do kondensatora, gdzie 
oddaje pozostałe ciepło przegrzania i kondensacji (9-1) dla podgrzewu 
wody sieciowej. Ciecz czynnika roboczego z kondensatora powraca Rys. 3. Schemat blokowy modernizacji ciepłowni w Żychlinie

Rys. 4. Uporządkowany wykres mocy grzewczej dla układu z siłownią ORC 
(ORC), silnikami spalinowymi gazowymi (SSG), blokiem parowym z turbiną 
upustowo-kondensacyjną (TUK) oraz kotłami węglowymi (KW)
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następnie do obiegu do punktu 1 i zaczyna się kolejny cykl pracy. Po-
niżej zebrano podstawowe parametry pracy rozważanego układu ORC:
–  turbina od 9,5 bar/265°C do 0,2 bar/226°C,
–  rekuperator – para czynnika 226°C/127°C, ciecz 100°C/186°C,
–  podgrzewacz – 186°C/265°C,
–  parownik – 265°C,
–  kondensator – 100°C,
–  woda ciepła (zima) – 80°C/60°C.

Powyższy wariant modernizacji zapewnia realizację zapotrzebowa-
nia na energię grzewczą w Żychlinie na poziomie ponad 40 GWhc 
rocznie oraz charakteryzuje się dużą wartością produkcji energii elek-
trycznej na poziomie ponad 39 GWhe rocznie, przy czym układy ORC 
i SSG spełniają warunek wysokosprawnej kogeneracji w całym okre-
sie ich pracy, natomiast układ TUK tylko w okresie pracy z maksymal-
ną mocą grzewczą. Średnioroczna wyprodukowana ze wszystkich re-
komendowanych układów moc grzewcza kształtuje się na poziomie 
4,66 MWc, moc elektryczna 4,5 MWe.

Dzięki realizacji koncepcji przedsiębiorstwo pozyska dodatkowe 
źródła przychodów z tytułu produkcji energii elektrycznej, praw ma-
jątkowych do świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzo-
nej z odnawialnych źródeł energii i w wysokosprawnej kogeneracji, 
redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery i obniżenia opła-
ty środowiskowej. Realizacja koncepcji modernizacji ciepłowni po-
zwoli na uzyskanie szeregu pozytywnych efektów o wymiarze spo-
łecznym m.in.: poprawę bezpieczeństwa energetycznego w gminie 
Żychlin, zwiększenie zatrudnienia w elektrociepłowni, powstanie no-
wych miejsc pracy w sektorze związanym z logistyką biomasy oraz ak-
tywizację lokalnej społeczności wiejskiej wokół upraw roślin energe-
tycznych na potrzeby elektrociepłowni.

Dzięki zastosowaniu ekologicznych paliw jakimi są biomasa i gaz 
ziemny, modernizacja ciepłowni przyniesie znaczne ograniczenie emi-
sji szkodliwych substancji do atmosfery, mimo uruchomienia dodat-
kowej produkcji energii elektrycznej. Można pokazać, że sumarycz-
ne wartości emisji z proponowanych nowych układów są znacznie 
mniejsze niż w dotychczasowym układzie, co prowadzi do zmniejsze-
nia opłat środowiskowych z tytułu unosu do atmosfery szkodliwych 
substancji. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na uniknięcie kosztów 
związanych z zakupem praw do emisji CO2, uwzględniając założenia 
schematu ETS na lata 2013–2017.
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Rys. 5. Schemat obiegu termodynamicznego ORC firmy Turboden

Międzynarodowe gremia 
wobec zbliżającego się szczytu 

klimatycznego
Liderzy G7 (Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Wielkiej 

Brytanii i USA) wyrazili jednoznaczne poparcie dla międzynaro-
dowych wysiłków w celu osiągnięcia porozumienia klimatyczne-
go na zbliżającym się szczycie COP 21 w Paryżu. Uznali, że to 
porozumienie jest niezbędne, aby zapewnić ograniczenie wzrostu 
temperatury atmosfery ziemskiej pod koniec XXI wieku poniżej 
2°C. Wskazali, że w tym okresie potrzebna będzie całkowita de-
karbonizacja energetyki. Zadeklarowali współpracę w zapewnie-
niu potrzebnych środków na ten cel w wysokości ok. 100 mld $ do 
2020 r. Również Międzynarodowa Agencja Energetyczna w swo-
im dokumencie „World Energy Outlook Special Report on Ener-
gy and Climate Change” wskazała energetykę jako kluczową dzie-
dzinę dla klimatu globalnego. Wskazano na potrzebne działania 
w tym obszarze, a więc zwiększenie efektywności wykorzystania 
energii w przemyśle, budownictwie i transporcie, redukcję wyko-
rzystania istniejących źródeł węglowych i całkowity zakaz ich bu-
dowy. Wprawdzie w w/w dokumentach nie wykazuje się potrze-
by intensyfikacji rozwoju energetyki jądrowej, ale taka potrzeba 
wynika z bilansu skutków działań w zakresie efektywności ener-
getycznej i rozwoju OZE. Nadal dokumenty polityczne stronią od 
wyraźnego poparcia dla rozwoju energetyki jądrowej mimo wy-
raźnej przewagi tej technologii w realizacji ograniczenia emisji ga-
zów cieplarnianych.

Chiny rozpoczęły budowę EJ 
wg rodzimego projektu, 
która ma być obiektem 

demonstracyjnym na eksport
W Chinach rozpoczęto budowę piątego bloku EJ Fuqing z reak-

torem wodnym ciśnieniowym o mocy ok. 1000 MW, w której pod-
stawowe urządzenia będą bazować na rodzimych projektach ją-
drowego układu wytwarzania pary i części konwencjonalnej. Blok 
ten będzie jednostką demonstracyjną dla chińskich obiektów eks-
portowych.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości 
uznaje podatek od wykorzystywania 

paliwa jądrowego za zgodny 
z legislacją UE

Wprowadzony w Niemczech podatek od wykorzystywania pa-
liwa jądrowego został zaskarżony przez przedsiębiorstwa ener-
getyczne do Sądu Finansowego w Hamburgu. Sąd ten skierował 
oficjalne zapytanie do ETS w kwestii zgodności tego podatku 
z prawem UE. Postanowieniem z 4 czerwca ETS uznał ten poda-

dr Mirosław Duda

Energetyka 
jądrowa 

na świecie
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tek za zgodny z legislacją UE, co może stanowić precedens dla 
innych krajów UE zamierzających ograniczyć konkurencyjność 
źródeł jądrowych. 

Brytyjscy regulatorzy badają 
bezpieczeństwo jądrowe reaktora 
ABWR oferowanego przez koncern 

Hitachi-GE
Brytyjskie instytucje nadzoru jądrowego i ekologicznego (The 

Office for Nuclear Regulation i The Environment Agency) wszczę-
ły procedurę badania bezpieczeństwa jądrowego EJ z reaktorem 
wodnym wrzącym typu ABWR (Advanced Boiling Water Reac-
tor), który jest oferowany przez koncern Hitachi-GE. U regula-
torów pojawiły się wątpliwości dotyczące struktury i poziomu 
uwolnień radionuklidów dla rozpatrywanych w analizie bezpie-
czeństwa awarii projektowych (source terms). Przedstawiciele Hi-
tachi-GE twierdzą, że wszelkie wątpliwości zostaną wyjaśnione. 
Wynik tych badań będzie miał znaczenie w rozpatrywaniu perma-
nentnego sporu zwolenników reaktorów wodnych ciśnieniowych 
((PWR) i wrzących (BWR).

Europejscy przeciwnicy energetyki 
jądrowej podejmują prawne kroki 
przeciwko Komisji Europejskiej 
w sprawie EJ Hinkley Point C

Grupa dostawców zielonej energii razem z niektórymi władza-
mi municypalnymi Niemiec zamierza wnieść skargę do Europej-
skiego Trybunału Sprawiedliwości na decyzję Komisji Europej-
skiej uznającą pomoc publiczną dla EJ Hinkley Point C za zgodną 
z prawem UE. Chodzi o wprowadzenie kontraktów różnicowych 
na sprzedaż energii na rynku konkurencyjnym, zapewniających 
gwarantowane przychody elektrowniom w ciągu całego okresu 
eksploatacji. Uzasadnieniem tej skargi jest zagrożenie obniżeniem 
ceny energii na europejskim rynku hurtowym w przypadku roz-
woju energetyki jądrowej w Europie w oparciu o te zasady. Może 
to wprowadzić utrudnienia w sprzedaży zielonej energii na rynku, 
co zagraża realizacji rozwoju odnawialnych źródeł zgodnie z po-
lityką energetyczną Niemiec. Analogiczny wniosek do Trybunału 
ma złożyć Austria. 

Japonia zainteresowana współpracą 
z Polską przy budowie EJ

Jak wynika z komunikatu z rozmów japońskiego wiceministra 
gospodarki, handlu i przemysłu, Yosuke Tanagi, z polskim wice-
ministrem skarbu, Zdzisławem Gawlikiem, Hitachi, Mitsubishi 
i Toshiba oraz inne japońskie koncerny są bardzo zainteresowane 
współpracą w budowie EJ w Polsce. 

Czeska strategia energetyczna 
przewiduje rozwój energetyki jądrowej 

bez subsydiów
Strategia energetyczna Czech (SEK Státní energetické koncep-

ce), opublikowana 19 maja, przewiduje, że udział EJ w strukturze 
wytwarzania energii elektrycznej w tym kraju wzrośnie z obec-
nego poziomu 35% do 46–58% w 2050 roku. Udział elektrow-
ni na węgiel brunatny w produkcji energii spadnie do poziomu 
11–15%, udział OZE wzrośnie do ok 25%, a elektrowni gazowych 
do 5–15%. Mają być zbudowane dwa nowe bloki jądrowe w EJ 
Dukovany i EJ Temelin, i to bez stosowania subsydiów lub gwa-
rancji budżetowych. Taką możliwość wykazano w analizach fi-
nansowych dzięki istniejącej infrastrukturze w tych dwu lokaliza-
cjach i w skali krajowej. 

Hiszpańskie EJ dostarczają 33,4% 
bezemisyjnej energii

Siedem hiszpańskich EJ wytworzyło w 2014 roku 57,3 TWh 
energii elektrycznej, co stanowi ok 20% całości wyprodukowa-
nej energii w tym kraju i 33,4% energii bezemisyjnej. Udział 
elektrowni węglowych w produkcji energii elektrycznej stano-
wi 16,6%, wodnych 12,8%, parowo-gazowych 9,2% i gazowych 
2,4%. Pozostałe 38,5% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych 
i odpadowych, w tym 18,6% z elektrowni wiatrowych. EJ w Hisz-
panii należą do najbardziej niezawodnych źródeł energii. Ich dys-
pozycyjność wyniosła w 2014 r. 88, 4%. Sektor hiszpańskiej ener-
getyki jądrowej daje zatrudnienie dla ok. 30 000 pracowników.

Przedłużenie eksploatacji EJ Krško
W wyniku uzgodnień słoweńskich i chorwackich właścicieli 

EJ Krško uwzględniających wyniki stosownych badań, przedłu-
żono okres eksploatacji tej elektrowni o 20 lat. Uzgodniono rów-
nież bydowę suchego przechowalnika paliwa wypalonego dla tej 
elektrowni.

Węgry i Chiny zawarły porozumienie 
w sprawie szkolenia kadry jądrowej

 Obok Rosji Węgry będą współpracować w rozwoju energety-
ki jądrowej również z Chinami. Ostatnio na szczeblu rządowym 
Węgier i Chin podpisano porozumienie o współpracy w szkole-
niu kadry jądrowej i prac naukowo-badawczych w tej dziedzinie. 
Wcześniej Węgry podpisały również porozumienie z Wietnamem 
w sprawie szkolenia na Węgrzech kadry wietnamskich specjali-
stów jądrowych.

EJ Vogtle otrzymała pełne gwarancje 
rządu USA

Amerykańskie Ministerstwo Energetyki (Department of Ener- 
gy) opublikowało informację o udzieleniu gwarancji finansowych 
na budowę 3. i 4. bloku z reaktorami AP1000 w EJ Vogtle, co roz-
wiało wszelkie wątpliwości o wspieraniu przez rząd federalny roz-
woju nowoczesnej energetyki jądrowej i OZE. Na te cele DoE po-
siada fundusz ok 30 mld $. Dodatkowo 12,5 mld $ wynosi fundusz 
wsparcia innowacyjnych projektów jądrowych w ramach progra-
mu Advanced Nuclear Energy Projects Solicitation, utworzonego 
w 2014 r.
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POROZUMIENIE DOTYCZĄCE 
DYREKTYWY WS. ŚREDNICH 

OBIEKTÓW SPALANIA
23 czerwca br. negocjatorzy Parlamentu Europejskiego oraz 

Prezydencji Rady Unii Europejskiej osiągnęli wstępne porozu-
mienie do Dyrektywy w sprawie ograniczenia wybranych zanie-
czyszczeń powietrza ze średnich obiektów spalania. 

Projekt Dyrektywy został przedstawiony przez Komisję 
w grudniu 2013 r., jako element programu „Czyste powietrze dla 
Europy”. Celem Programu jest wypełnienie luki w przepisach 
prawnych dotyczących jakości powietrza w odniesieniu do emi-
sji SO2, NOx oraz cząstek stałych, wytwarzanych przez instala-
cje spalania o mocach od 1 do 50 MW. Po akceptacji generalne-
go podejścia przez Radę UE ds. Środowiska w grudniu 2014 r., 
oraz po pierwszym czytaniu przez Komisję Parlamentu Europej-
skiego ds. Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicz-
nego i Bezpieczeństwa Żywności w maju tego roku, Komisja 
i Parlament rozpoczęły negocjacje w celu uzyskania wspólne-
go stanowiska.

Nowe zasady mają obowiązywać od 2025 r. – działające in-
stalacje o mocy powyżej 5 MW, natomiast od 2030 r. – istnieją-
ce obiekty o mocy pomiędzy 1 a 5 MW. Wydłużone terminy, do 
2030 r., mogą zostać zastosowane w stosunku do lokalnych elek-
trowni cieplnych opalanych głównie biomasą oraz elektrow-
ni będących częścią małych lub mikro izolowanych systemów 
(SIS/MIS). Zwolnione z przestrzegania nowych limitów mogą 
zostać obiekty pracujące poniżej 500 godzin rocznie średnio 
w okresie pięciu lat. Kryterium pracy może zostać zwiększo-
ne do 1000 godzin w przypadku istniejących elektrowni zapa-
sowych dla połączonych wysp, w sytuacji przerwania zasilania 
z głównego źródła, lub elektrowni wykorzystywanych do pro-
dukcji ciepła w wyjątkowo zimnych okresach. Limity emisji 
nie będą obowiązywały na Wyspach Kanaryjskich, w zamor-
skich departamentach Francji, na Maderze i Wyspach Azor-
skich.

Eurelectric Daily News – 13.07.2015 

NOWA PROPOZYCJA KOMISJI 
W SPRAWIE ETYKIET 

ENERGETYCZNYCH I REJESTRACJI 
PRODUKTÓW

Zgodnie ze strategią Unii Energetycznej, Komisja Europejska 
opublikowała projekt rewizji obowiązujących regulacji praw-
nych, dotyczących informowania o efektywności energetycznej 
produktów związanych z energią. Wraz z rozwojem tych pro-
duktów, przyjęty system oznaczania efektywności stał się zbyt 
złożony, a konsumenci mają trudności w rozróżnianiu katego-
rii urządzeń. 

Wprowadzanie na rynek europejski produktów mających 
wpływ na zużycie energii realizowane jest poprzez dwie podsta-
wowe regulacje – Dyrektywę ustanawiającą ogólne zasady usta-
lania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów zwią-

zanych z energią (2009/125/EC), oraz Dyrektywę w sprawie 
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje 
o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produk-
ty związane z energią (2010/30/EU). Dyrektywa 2009/125/EC 
określa wymogi, jakie muszą spełniać produkty związane z ener-
gią, aby mogły zostać wprowadzone do obrotu lub użytkowania. 
Dyrektywa 2010/30/EU ustanawia ramy dla harmonizacji kra-
jowych przepisów dotyczących informowania użytkowników 
końcowych, w szczególności w formie etykiet oraz standardo-
wych informacji o produkcie, na temat zużycia energii i innych 
podstawowych zasobów, umożliwiając tym samym nabywcom 
wybór bardziej efektywnych produktów. 

Zasady oznakowywania produktów mają zostać zweryfikowa-
ne i zmienione przed rokiem 2016. Skala ocen efektywności ma 
zostać ujednolicona – będą to litery od A do G. Przeskalowane 
mają być istniejące etykiety, co budzi kontrowersje wśród zain-
teresowanych stron. Dodatkowo proponowane jest utworzenie 
elektronicznej bazy danych produktów, w celu ułatwienia mo-
nitorowania rynku władzom krajowym i egzekwowanie stoso-
wania przepisów. W ocenie Komisji, do 25% produktów do-
stępnych obecnie na rynku nie spełnia wymagań dotyczących 
oznakowania. 
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FRANCJA ZMNIEJSZA 
WYKORZYSTANIE ENERGII 

NUKLEARNEJ
Francuski parlament przyjął projekt ustawy dotyczącej trans-

formacji energetyki, realizując w ten sposób jedną z głównych 
obietnic wyborczych kampanii prezydenckiej Francois Hollan-
de’a. Marie-Ségolène Royal, francuska Minister ds. Energii, 
określiła projekt jako ambitny i mobilizujący, a także najbardziej 
zaawansowany i kompletny w Europie.

Nowe uregulowania dotyczą okresu do 2050 r. Główne cele 
obejmują: redukcję poziomu emifsji gazów cieplarnianych do 
2030 r. o 30% w porównaniu do 1990 r.; zmniejszenie wyko-
rzystania kopalnych źródeł energii do 2030 r. o 30% w stosun-
ku do 2012 r.; uzyskanie do 2030 r. 32% zużycia energii ogółem 
i 40% produkcji energii z odnawialnych źródeł energii; ograni-
czenie zużycia energii do 2050 r. o 50% w porównaniu z 2012 r.; 
dywersyfikację miksu energetycznego, w tym redukcję udziału 
energii nuklearnej do 50% do 2025 r.; oraz zmniejszenie o 50% 
do 2050 r. ilości odpadów na składowiskach.

Projekt ustawy zawiera ramowe przepisy dotyczące konsu-
mentów, dotyczące m.in. upowszechnienia inteligentnych urzą-
dzeń pomiarowych dla gazu i energii elektrycznej. W obszarze 
transportu, Francja zamierza do 2030 r. stworzyć 7 milionów 
punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Dla gospodarstw 
domowych, które zechcą utworzyć taki punkt, przewidywane 
jest wsparcie finansowe. Planuje się ponadto wzrost podatku wę-
glowego do 56 EUR za tonę w 2020 r. i do 100 EUR w 2030 r.

Francuski rząd ocenia, że wprowadzenie planów w życie po-
zwoli stworzyć w okresie kolejnych trzech lat 100 tys. miejsc 
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pracy związanych z „zielonym wzrostem”, głównie w sektorach 
budownictwa i energetyki. Nowe podejście ma stanowić przy-
kład dla innych krajów celem zwiększenia innowacji na potrze-
by dekarbonizacji, w okresie poprzedzającym Konferencję Kli-
matyczną, zaplanowaną na grudzień tego roku w Paryżu. 
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DECYZJE WS. FINANSOWANIA 
DEFICYTOWYCH KONTRAKTÓW 
ENERGETYCZNYCH W BUŁGARII

W okresie ostatnich kilku lat, bułgarski sektor energetyczny 
doświadczał poważnych problemów finansowych, które dopro-
wadziły do pogorszenia sytuacji spółki NEK EAD, pozostają-
cego w państwowych rękach hurtownika. W wyniku prac nad 
nowymi stawkami opłat za energię elektryczną, bułgarski parla-
ment przyjął projekt ustawy zmieniającej Prawo energetyczne.

Projekt wprowadza fundusz na zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego, który ma kompensować braki w przychodach 
na pokrycie kosztów działalności NEK EAD. Chodzi o kosz-
ty obowiązkowych zakupów energii elektrycznej produkowa-
nej na podstawie kontraktów długoterminowych, nabywanej po 
cenach regulowanych, również we wcześniejszych okresach re-
gulacyjnych. Wszystkie podmioty zajmujące się w Bułgarii wy-
twarzaniem energii elektrycznej zostaną zobligowane do prze-
kazywania do funduszu środków w wysokości 5% miesięcznych 
przychodów netto ze sprzedaży energii elektrycznej. Podobne 
zasady mają dotyczyć importerów energii elektrycznej. W oce-
nie obserwatorów decyzje w Bułgarii zapadają zbyt szybko – za-
brakło czasu na publiczną debatę oraz ocenę skutków wprowa-
dzenia nowych rozwiązań. 

Zanim prace nad nowym prawem nabrały rozmachu, bułgarski 
Instytut Zarządzania Energią, pozarządowa organizacja będąca 
członkiem Eurelectric, zorganizował konferencję poświęconą 
przyszłej roli spółek dystrybucyjnych na bułgarskim rynku ener-
gii elektrycznej. Celem było stworzenie forum do efektywnej 
dyskusji, która miałaby przywrócić zaufanie partnerów strate-
gicznych do bułgarskiej polityki energetycznej i zasad regulacji. 
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Agencji ds. Współ-
pracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), Wspólnoty Ener-
getycznej i krajów partnerskich, a także urzędnicy UE oraz wy-
słannicy międzynarodowych instytucji finansowych.
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KOMISJA PRZEDSTAWIA 
NAJLEPSZE PRAKTYKI DOTYCZĄCE 

PROSUMENTÓW ENERGII ZE 
ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

Komisja Europejska opublikowała najlepsze praktyki po-
święcone wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych, pro-
dukowanej przez odbiorców na potrzeby własne (ang. self-
-consumption). Wytyczne dla krajów członkowskich obejmują 
zagadnienia dotyczące m.in. zapewnienia elastyczności oraz 
obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów projektowania 
taryf sieciowych. 

Przygotowany przez Komisję dokument zawiera przegląd 
systemów produkcji energii ze źródeł odnawialnych na własne 
potrzeby konsumentów w różnych państwach, w szczególno-
ści koncentrując się na systemach skali mikro i małej, o zain-

stalowanej mocy poniżej 500 MW. W opinii Komisji, znaczący 
spadek kosztów stosowania technologii wykorzystujących źró-
dła odnawialne – głównie ogniw fotowoltaicznych – stopniowo 
przeistacza biernych odbiorców w prosumentów. Nowe podej-
ście umożliwia zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycz-
nej, szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. 
Wobec braku dostępności elastycznych rozwiązań – takich jak 
magazynowanie energii, zarządzanie popytem, domowych sys-
temów zarządzania energią, czy pojazdy elektryczne – stopień 
samowystarczalności gospodarstw domowych jest dużo niż-
szy niż mógłby być. Konsumpcja własna energii produkowanej 
w gospodarstwach domowych ma pozwolić na dostęp do ela-
stycznych narzędzi oraz ułatwić integrację jednostek wytwarza-
nia z odnawialnych źródeł energii.

Komisja wskazuje na potrzebę przeglądu obowiązujących ta-
ryf oraz przedyskutowania zalet i wad różnych rozwiązań, bez 
formułowania konkretnych rekomendacji. Mając na względzie, 
iż koszty sieciowe zależą głównie od zapotrzebowania na moce 
szczytowe, Komisja naciska, żeby struktura taryf właściwie od-
zwierciedlała wpływ odbiorców na system. Zapewnione powin-
ny zostać także wystarczające środki na pokrycie kosztów in-
frastruktury oraz usług systemowych. Według Komisji możliwe 
przyszłe reformy taryf sieciowych powinny wspierać odnawial-
ne źródła energii i efektywność energetyczną.
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NOWY ZASADY RYNKOWE 
DLA KONSUMENTÓW ENERGII

15 lipca Komisja Europejska opublikowała komunikat w spra-
wie konsumentów i rynków detalicznych. Komunikat dotyczy 
propozycji zmian na rynkach konsumenckich, przedłożonej 
przez Komisję w lutym tego roku.

Komunikat spotkał się z chłodnym przyjęciem Eurelectric, 
organizacji zrzeszającej podmioty europejskiego rynku energii 
elektrycznej. Nie wszystkie wcześniejsze postulaty środowiska 
zostały uwzględnione, krytycznie oceniane są też pewne nowe 
pomysły. O ile w ostatniej dekadzie sektor energetyczny w Eu-
ropie bardzo się zmienił, to rynki detaliczne już nie. Wizja no-
wej organizacji rynków energii elektrycznej nakierowana jest na 
określenie nowych zasad dostaw energii do odbiorców detalicz-
nych. Eurelectric popiera pomysł zniesienia cen regulowanych, 
przy czym uznaje, iż kwestia braku dostępu do usług energetycz-
nych (ang. energy poverty) powinna być rozpatrywana w sze-
rokim kontekście bezpieczeństwa socjalnego. Organizacja jest 
również za zagwarantowaniem technicznej interoperacyjności 
i otwarciem interfejsów zaawansowanej infrastruktury pomia-
rowej oraz inteligentnych urządzeń, tak aby konsumenci mogli 
w pełni korzystać z innowacji. Co do nowych pośredników, ofe-
rujących przykładowo porównywarki cen czy strony interneto-
we do zmiany dostawcy, postuluje się żeby zostali oni objęci 
nadzorem regulatorów, podobnie jak jest to realizowane w przy-
padku dostawców.

Rozczarowujące dla sektora było zgrubne potraktowanie pro-
blemów wynikających z rosnącego udziału podatków oraz kosz-
tów wspierania polityki rynkowej w cenach energii. Eurelectric 
opowiada się za wycofaniem opłat, które zawyżają ceny ener-
gii elektrycznej i w sposób sztuczny czynią ją niekonkurencyjną 
względem innych źródeł energii.
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