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Inwestuj w przyszłość swojej 
Energetyki wykorzystując 

niezawodne rozwiązania dla 
Ochrony Środowiska i Automatyki

Ponad 1000 elektrowni i elektrociepłowni na całym świecie 
zaufało firmie Valmet. Produkty i technologie Valmet - kotły 

energetyczne, rozwiązania dla ochrony środowiska, systemy 
automatyki i aplikacje do zarządzania informacją decydują o 

zrównoważonym rozwoju i zyskowności producentów energii.
Połączenie innowacyjnych technologii i automatyki oraz pełny zakres 

usług serwisowych to skuteczna inwestycja w przyszłość Twojej firmy. 
Dowiedz się więcej na: www.valmet.com
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Szanowni Państwo
Rok 2015 zbliża się ku końcowi. Jaki był ten mijający rok dla polskiej 

elektroenergetyki? Na pewno bogaty w liczne wydarzenia wzbudzające krańcowo 
odmienne emocje: nadzieję – zakończone, realizowane i planowane inwestycje, 
autorefleksję nad bezpieczeństwem energetycznym Polski – 20. stopień zasilania 
w sierpniu br., czy też świadomość ogromu wyzwań, jakim trzeba będzie stawić czoła, 
których lista jest niezwykle długa i na ogół elektroenergetycy są jej w pełni świadomi, 
choć niekoniecznie decydenci gospodarczy.

Rok wyborczy doprowadził do poważnych przemeblowań na krajowej scenie 
politycznej. W konsekwencji należy się spodziewać modyfikacji polskiej polityki 
energetycznej. Między innymi powstania odrębnego ministerstwa energetyki, w którym 
w jednym ręku skupione by zostały, dotychczas rozproszone, potencjały: koncepcyjny, 
nadzorczy oraz decyzyjny wobec energetyki. Ten pomysł należy uznać za ze wszech miar 
trafiony.

Polityka dekarbonizacyjna Komisji Europejskiej staje się, już niemal z dnia na dzień,  
coraz bardziej restrykcyjna, wspierana decyzjami w rodzaju niemieckiej i angielskiej 
o wygaszeniu w perspektywie 4–5 lat energetyki na węglu brunatnym. Tymczasem 
wiadomo, że, w dającej się przewidzieć perspektywie, węgiel kamienny i brunatny 
pozostaną paliwem strategicznym w polskiej elektroenergetyce. Z pełną świadomością 
wagi w mixie energetycznym energetyki odnawialnej, prosumenckiej, jądrowej 
i gazowej spełniającej funkcje ubezpieczające w systemie. Węgiel nie musi być 
synonimem czegoś niekorzystnego, może być paliwem nisko emisyjnym. Dowiodła tego komercyjnie dojrzała technologia na parametry 
nadkrytyczne, a nauka nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Rzecz więc nie w węglu, a w technologii jego przetwarzania 
na energię elektryczną.

Wspomnieliśmy wcześniej o pełnoprawnej roli energetyki jądrowej w polskim mixie energetycznym. Jej budowę, do swego 
programu rozwoju Polski wprowadził Prezydent Lech Kaczyński. Od tamtego czasu, na jej temat trwają niekończące się debaty. 
Wydaje nam się, że nadeszła pora na konkretne decyzje: gdzie, kiedy, z kim, za ile?

Pewnym wstrząsem dla odbiorców energii była decyzja o wprowadzeniu w sierpniu br. 20. stopnia zasilania. „Wstrząsem”, 
bo wydawało się, iż tego typu sytuacje odeszły do lamusa historii, wraz z minionym systemem polityczno-gospodarczym. 
Dla energetyków sytuacja ta zaskoczeniem nie była, przestrzegali przed nią od dawna, nie znajdując posłuchu u decydentów 
gospodarczych. I okazało się, że w sytuacjach szczególnych mamy zbyt małą rezerwę mocy w systemie, a nasze możliwości importowe 
energii elektrycznej są, w takich sytuacjach, znikome. Tego stanu rzeczy nie da się zmienić szybko. Natomiast jak najszybciej należy 
podjąć działania, m.in. wprowadzenie rynku mocy, zmierzające do poprawy sytuacji.

Niewątpliwie wyzwaniem dla zaplecza naukowo-badawczego pracującego na rzecz energetyki, są niezadowalające postępy 
w przetwarzaniu i magazynowaniu energii. Choć wiadomo, że intensywne prace badawcze trwają i, być może, niedługi jest czas, 
gdy pojawią się w tym względzie atrakcyjne rozwiązania-oferty.

Wszystkie te działania będzie wspierała swą aktywnością i doświadczeniem Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, 
która w mijającym, 23. roku działalności skupiała się na tworzeniu korzystnych warunków dla funkcjonowania polskiej 
elektroenergetyki. W dobiegającym końca roku, podobnie jak w latach poprzednich, zorganizowaliśmy także wiele szkoleń 
i konferencji, podczas których poruszane były najbardziej newralgiczne problemy naszej branży. 

Niezwykle ważnym wydarzeniem w roku 2015 było wypracowanie przez nas Katalogu Dobrych Praktyk 
w zamówieniach publicznych i niepublicznych w energetyce, który stanowi istotny krok w stronę poprawy 

przejrzystości procedur, większego partnerstwa w relacji stron, a także eliminacji niezbyt jasnych praktyk 
i procedur. Zapisy Katalogu są uniwersalne i mają zastosowanie nie tylko w energetyce. 

Uczestniczyliśmy również w kilku targach, prezentując naszą działalność oraz firm członkowskich.
W dalszym ciągu będziemy rozwijali współpracę z różnymi organizacjami, środowiskami i organami 

władzy, którym bliskie są problemy sektora. Ich przedstawicielom za dotychczasową, dobrą współpracę 
dziękujemy.

Jesteśmy przekonani, że energetyka upora się skutecznie z pojawiającymi się przed nią wyzwaniami. 
Jednocześnie pragniemy zapewnić Państwa, że Izba będzie, jak dotychczas, godnie reprezentowała 

energetyczne środowisko, pomagając w rozwiązywaniu problemów, z którymi przyjdzie się nam 
zmierzyć w najbliższym czasie. Aby zbliżyć działania Izby do potrzeb jej członków, 

podjęliśmy dyskusję nt. zmiany form jej funkcjonowania, lepszego wykorzystania 
istniejących możliwości prawnych. Owa dyskusja nadal trwa, 
a baczni obserwatorzy poczynań Izby mogą dostrzec jej pierwsze efekty.

Przed nami Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok. 
Z tej okazji pracownikom energetyki, a także firm pracujących 

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

Sławomir Krystek
Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej 

Energetyki i Ochrony Środowiskia
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Polityka energetyczna państwa

• Na jakich zagadnieniach sektora elek-
troenergetycznego skupił się Pan, jako 
premier i kierowany przez Pana gabinet?

– Udało nam się w bardzo krótkim cza-
sie przeprowadzić nieomal rewolucyj-
ne zmiany w rodzimej energetyce. Byli-
śmy do nich przygotowani, wszak w całym 
roku 2005 z Piotrem Woźniakiem, póź-
niejszym ministrem gospodarki i zespo-
łem młodych osób na czele z Piotrem Pielą 
z Ernst&Young przygotowaliśmy reformę 
tej branży, która była pozostawiona sama 
sobie. Obowiązywały „ogromne” kontrak-
ty długoterminowe sprzedaży mocy i ener-
gii elektrycznej (tzw. ustawa KDT), miało 
miejsce wielkie zadłużenie sektora i jego 
rozproszenie, chore umowy społeczne. 
Udało się już w maju 2006 r. uchwalić Pro-
gram dla energetyki i utworzyć cztery duże 
holdingi energetyczne zakładając, że naj-
większy z nich, czyli Polska Grupa Ener-
getyczna pozostanie grupą Skarbu Państwa 
i w przyszłości przejmie Energę. A dwa 
pozostałe, występujący pod obecną nazwą 
Tauron i Enea zostaną sprywatyzowane, 
słowem znajdziemy dla nich inwestorów 
strategicznych. Natychmiast przystąpili-
śmy do jego realizacji, niemniej do chwi-
li obecnej PGE nie została w pełni scalo- 
na, nadal widać wewnętrzne różnice. Ten 
stan rzeczy zapewne wynika z częstej 
zmiany jej prezesów. Pozostałe funkcjo- 
nują bardzo dobrze i co ważne – udało nam 
się w ten sposób zlikwidować problem 
KDT-ów, zbędnych umów społecznych, 
ale najważniejszą sprawą jest zbudowanie 
spółek energetycznych na tyle dużych, że 
nastąpiło znaczące wzmocnienie ich zdol-
ności finansowania inwestycji, a ta kwestia 
była i w znacznej mierze nadal pozostaje 
problemem polskiej energetyki. Od daw-
na nie mieliśmy poważnych i ważnych in-
westycji. Byłem premierem przez dziewięć 
miesięcy, trudno oczekiwać, aby nam się 
udało zrealizować wszystkie zamierzenia.
• Ta zmiana stworzyła nową strukturę 

rodzimej energetyki, skonsolidowała ją.
– Nie tylko, to nie było takie proste. Do-

skonale pamiętam, jak do zespołu musia-
łem wręcz doprosić młodych ludzi, któ-
rych wtedy poznałem, bo wszystkie osoby 
znające się w Polsce na energetyce, inży-
nierowie, nierzadko specjaliści z profesor-
skimi tytułami, byli przeciwni integracji 

pionowej. Nikt nie chciał łączyć wytwa-
rzania z dystrybucją. Zrobiliśmy to; była to 
decyzja zbawienna dla polskiej energetyki, 
dzięki niej postawiliśmy ją na nogi. Dotąd 
leżała, była rozproszona, ogromnie zadłu-
żona, wymagająca modernizacji i inwesty-
cji. Dokonaliśmy tej zmiany bez jednego 
dnia strajku czy protestu.
• Jak ocenia Pan obecną sytuację sek-

tora energetycznego, czy strategia jej 
rozwoju przygotowana przez rząd jest 
właściwa?

– W tym fragmencie, który uporządko-
waliśmy, niewiele jest jeszcze do zrobie-
nia. Uważam, że PGE powinno przejąć 
Energę, fuzja winna nastąpić na zasadach 
komercyjnych, aby ta grupa była jeszcze 
większa, okrzepła i miała większe możli-
wości inwestowania. Tauron i Enea powin-
ny zostać sprywatyzowane, znaleźć strate-
gicznych inwestorów, którzy zasililiby je 
kapitałowo, by mogły inwestować w roz-
wój, unowocześnienie wytwarzania i dys-
trybucji. Energetyka jest w bardzo trudnej 
sytuacji i ona będzie się w nadchodzących 
pięciu latach pogłębiać. W Polsce mamy 
dwa generalne problemy, choć jest ich wię-
cej. Węgiel jest problemem samym w so-
bie, a zbyt niski poziom mocy wytwór-
czych energii elektrycznej, jej niedomiar 
udowodniło tegoroczne lato (problem miał 
się pojawić w 2017 r.). Drugi dotyczy sieci 
przesyłowych, są przestarzałe, niedoinwe-
stowane, a w wielu miejscach ich po prostu 
nie ma. Północ Polski jest odcięta. Energe-
tyka potrzebuje pieniędzy, trzeba pozyski-
wać inwestorów, którzy je dadzą. Rodzimy 
biznes krzepnie, Bogdanka chce inwesto-
wać w energetykę, także Orlen, taki zamiar 
deklarował Jan Kulczyk.
• Chyba jednak z inwestycjami nie jest 

tak źle, skoro w budowie jest obecnie ok. 
7 tys. MW – Kozienice, Opole, Jaworzno...

– Dobrze, że ruszyły, choć z opóźnie-
niem. Produkcja energii nastąpi niepręd-
ko. Wiem, że przygotowywane są kolejne 
przedsięwzięcia polskich inwestorów, ka-
pitał chiński jest zainteresowany wejściem 
w polską energetykę.
• Chce budować nowe bloki, elektrow-

nie?
– Nie, Chińczycy są zainteresowani 

przejęciami i wyłożeniem kapitału na mo-
dernizację, rozbudowę. Wracając do zasad-

niczej kwestii – dostrzegam ruch w naszej 
energetyce, ale brakuje jasno określonych 
celów, obowiązująca strategia jest przesta-
rzała, nieadekwatna do dzisiejszej rzeczy-
wistości, nieopowiadająca obecnym po-
trzebom.
• Mówiliśmy o inwestycjach, czy ich po-

ziom jest zbyt mały wobec wyzwań nie tak 
odległej przyszłości?

– Jest ich zdecydowanie za mało, nie-
zbędne jest rzeczywiste wsparcie dla OZE, 
nowa ustawa ich dotycząca jest absolutnie 
niewystarczająca. Świat pokazuje jak nale-
ży postępować, nie tylko Niemcy, ale tak-
że Wielka Brytania, Dania, Stany Zjed-
noczone mają znakomicie skonstruowane 
programy dotyczące energii odnawialnej. 
Przykład Amerykanów jest szczególnie 
godny uwagi, mają w energetyce „wszyst-
ko”, a jednak przygotowali precyzyjne za-
łożenia dotyczące OZE. Przecież chodzi 
nie tylko o farmy wiatrowe, ale i bioga-
zownie, fotowoltaikę, energię prosumenc-
ką. Technologii OZE jest w świecie bardzo 
dużo, a one są w Polsce rozwijane bardzo 
niemrawo, bo wymagają wsparcia pań-
stwa, tak się dzieje na całym świecie. Ale 
polskie władze tego nie czynią. Gdybyśmy 
wspierali OZE tak jak górnictwo węgla, 
już bylibyśmy bardziej bezpieczni. Taka 
pomoc kreuje miejsca pracy, to idealne 
uzupełnienie tradycyjnych źródeł energii.
• Jak Pan postrzega działania polskich 

władz wobec polityki klimatycznej UE?

Z KAZIMIERZEM MARCINKIEWICZEM, 
Prezesem Rady Ministrów w latach 2005–2006, 

rozmawia Andrzej Uznański

Nie bójmy się prywatyzacji
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Polityka energetyczna państwa

– Pozytywnie, jestem przekonany, że nie 
popełniły one błędów w negocjacjach. Nie 
mamy w Europie na tyle silnych sojuszni-
ków, którzy byliby w stanie powstrzymać 
trend propagowany przez Unię. Ona rze-
czywiście nakłada w kwestii ochrony kli-
matu zbyt duże obciążenia na gospodarkę 
krajów UE, nie dotyczą one jedynie Polski. 
Sami tej sytuacji nie zmienimy, co praw-
da możemy walczyć z Brukselą, niemniej 
uważam, iż należy szukać innych dróg, 
chociażby zwiększając nakłady na bada-
nia dotyczące wytwarzania czystej ener-
gii z węgla. Niemcy zamieniają już energię 
w wodór, by łatwo go składować i wykorzy-
stać energetycznie, gdy zajdzie taka potrze-
ba. Jeszcze niedawno twierdzono, że taka 
technologia jest nierealna. A jednak wybra-
no z sukcesem taki kierunek badań. U nas 
brak takiej woli, politycy myślą o tym, jak 
osiągnąć w starciu z Unią jak najlepsze wa-
runki dla Polski, głównie chodzi o przesu-
nięcie nowych zobowiązań w czasie. Mało 
kto myśli o tym, aby odpowiednie środki 
zainwestować w badania, rozwój, nowo-
czesne technologie. Dostrzegać to, co się 
dzieje w świecie i próbować transferu do 
kraju. UE oferuje ogromne środki na tego 
typu badania, my po nie rzadko sięgamy, 
mówiąc wprost ich nie wykorzystujemy.
• Wyrażane są opinie, że dekarboniza-

cja polskiej energetyki przyczyni się do 
spadku PKB, stanowi zagrożenie dla roz-
woju gospodarczego kraju.

– Dziwne stwierdzenie. Do węgla ciągle 
dokładamy, nie tylko w przypadku kopalni 
państwowych, ale i prywatnych. Bogdanka 
ma relatywnie dobre wyniku m.in. dlate-
go, że całe państwo polskie, każdy obywa-
tel dokłada ze swoich podatków do węgla 
w ten oto sposób: górnicy pracujący w pry-
watnej firmie mają zagwarantowane pań-
stwowe emerytury.
• W polskim miksie energetycznym zde-

cydowanie dominuje węgiel. Trudno ocze-
kiwać szybkiej zmiany.

– Monopol zawsze jest szkodliwy. Trze-
ba zmierzać do dywersyfikacji. Węgiel, 
gaz, energia „zielona”, atom... im różno-
rodniej, tym bezpieczniej. Oto np. za mało 
zużywamy gazu do produkcji energii elek-
trycznej. Mamy w kraju sporo małych po-
kładów, których nie opłaca się eksploato-
wać w skali ogólnopolskiej (wprowadzać 
do sieci), ale są one na tyle duże, że w ska-
li lokalnej mogą zaspokoić potrzeby cie-
płownicze czy energetyczne. Takich inwe-
stycji jest niewiele.
• Mieliśmy upalne, suche lato 2015 r., 

miały miejsce ograniczenia dostaw prądu 
dla przemysłu, słowem przypomniały się 
pamiętne z PRL stopnie zasilania. Czy ta 
sytuacja musiała się pojawić?

– Tak, bo wszystkie inwestycje w energe-
tyce były i są spóźnione. I Kozienice, i Opo-
le, i Jaworzno... Kumulują się braki w ro-

dzimym systemie elektroenergetycznym. 
Dlatego niezbędne było odnowienie mostu 
energetycznego między Polską a Ukrainą, 
który istnieje, choć nie jest duży. Mogliby-
śmy z niego korzystać w nadchodzących la-
tach, gdyby nam zabrakło prądu. Taki im-
port nie jest kosztowny. Dobrze, że otwiera 
się inetrkonektor polsko-litewski. W ener-
getyce jest trochę tak jak w przypadku in-
frastruktury drogowej – im więcej dróg, tym 
łatwiej jest się poruszać po świecie. W sek-
torze energetycznym kwestią drugorzęd-
ną jest to, czy chodzi o energię elektryczną, 
gaz bądź ropę, innymi słowy im więcej jest 
miejsc przesyłu, kanałów, mostów itp. tym 
większe jest bezpieczeństwo. To, że przez 
lata nie budowaliśmy połączeń gazowych 
ze Słowacją, Czechami, z południem było 
poważnym zaniechaniem. Istnieje zaledwie 
jedno, drugie jest w budowie. Ta sytuacja 
dotyczy również energii elektrycznej. Most 
energetyczny może być nieczynny, ale dla 
bezpieczeństwa energetycznego państwa 
jest niezbędny, zarówno w przypadku połą-
czeń ze Wschodem, jak i Zachodem.
• Nowy Pakiet Klimatyczno-Energe-

tyczny Unii na lata 2020–2050 zakła-
da m.in. ograniczenie o 40% emisji CO2 
do roku 2030 w porównaniu do 1990 r., 
i odpowiednio o 60% do 2040 r., o 80% do 
2050 r. Czy będziemy mogli spełnić te wy-
magania?

– Niezmiernie trudno będzie je zreali-
zować, wymagają ogromnych nakładów 
finansowych. Rzecz w tym, że jesteśmy 
w stanie uzyskać kapitał na inwestycje 
w energetykę z UE, ale nie chcemy po nie-
go sięgać.
• Energetyka ma strategiczne znacze-

nie dla gospodarki Polski. Mówił Pan 
o jej prywatyzacji. Decyzje w tej materii to 
nie tylko ekonomia, w znacznej mierze są 
polityczne.

– Nadal ten sektor tak jest traktowany. 
To dobrze i źle. Z jednej strony energetyka 
jest krwioobiegiem państwa i trzeba o nie-
go dbać, ale nie zawsze nie dopuszczając 
prywatnego kapitału. Energetyka potrze-
buje dodatkowych pieniędzy, żeby Pakiet 
nie był dla Polski aż takim obciążeniem. 
Potrzeba ich bardzo dużo, a my nie jeste-
śmy otwarci na kapitał zewnętrzny, podob-
nie jak na prywatny polski.
• Czy rzeczywiście byli chętni?
– Nie udało się, były rozmowy prowa-

dzone na temat spółek Energa i Enea i za-
kończyły się fiaskiem. W latach kryzysu 
różne europejskie grupy energetyczne mia-
ły problemy, być może dlatego tak się sta-
ło. Dziś pojawia się kapitał chiński, także 
inne – Polska musi się otworzyć. Poza tym 
jestem przekonany, że także rodzimy kapi-
tał mógłby stworzyć fundusz, który mógł-
by uczestniczyć w procesie prywatyzacji. 
• Ministerstwo Gospodarki opubliko-

wało projekt Polityki Energetycznej Pol-

ski (PEP) do 2050 r. Mowa jest w nim 
o energetyce jądrowej nad Wisłą. Istnieje 
spółka celowa PGE EJ1 powołana do bu-
dowy polskiej elektrowni jądrowej, która 
przedstawiła Kartę Informacyjną Przed-
sięwzięcia (np. decyzja o lokalizacji za-
padnie w 2019 r.). MG przesunęło plano-
wany termin uruchomienia pierwszego 
bloku z 2025 r. na lata 2027–2029 (za-
kłada się wybudowanie dwóch o łącznej 
mocy 6 tys. MW). Krótko mówiąc jest Pan 
za czy przeciw budowie elektrowni jądro-
wej w Polsce?

– Opowiadam się za, Polska musi być 
maksymalnie zdywersyfikowana jeśli cho-
dzi o energetykę. Im więcej źródeł, tym 
większe bezpieczeństwo energetyczne kra-
ju. Niezwykle dobitnie udowodniła to Fran-
cja w latach 60., kiedy wybudowała wiele 
elektrowni atomowych. Ta decyzja całko-
wicie uniezależniła ją od źródeł zewnętrz-
nych, co więcej była stymulatorem dyna-
micznego rozwoju francuskiej gospodarki. 
To co robią z energetyką jądrową nasi poli-
tycy jest skandaliczne. Rozumiem, że moż-
na podjąć decyzję na tak, że co prawda 
powstanie, ale nie dziś, niemniej nie wol-
no mamić nas wszystkich, że coś się w tej 
sprawie dzieje. Przez wiele lat nic się nie 
działo. Dopóki szefem PGE EJ1 był Alek-
sander Grad, to było widać postęp prac na 
tym polu. Nie ma go w tej spółce, zapadła 
cicha decyzja, że nic nie robimy.
• Jednak robimy, co wynika z mego po-

przedniego pytania.
– W takim tempie, że nie robimy. Niech 

rząd nie udaje, w tej sprawie musi być 
w pełni konkretny. To jest kwestia spo-
łecznie trudna, rząd musi być wiarygod-
ny, przejrzyście pokazywać kolejne kroki 
w realizacji przedsięwzięcia – dlaczego są 
podejmowane i co z nich wynika. Prowadzi 
grę pozorów, publikuje kolejne dokumenty, 
z których niewiele wynika, w pewnym 
momencie społeczeństwo powie dosyć! To 
jest karygodne.
• Kończąc spytam o dość palącą kwe-

stię ostatnich miesięcy, czyli przejmowa-
nia kopalń przez spółki energetyczne. Czy 
to dobra metoda na ratowanie górnictwa?

– Jestem absolutnie przekonany, że nie 
powinny być łączone grupy energetyczne 
z wydobyciem. Dziś wydaje się, że mają 
one trochę środków, ale są zbyt małe na 
podjęcie własnych inwestycji, niezbęd-
nych w energetyce. Natomiast gdyby mu-
siały pójść na ratowanie kopalń, to ozna-
czałoby, że zatapiamy jednych i drugich. 
Najgorsze co można obecnie zrobić to 
realizować takie fuzje, one zakończyły-
by się w przyszłości blackoutem. Jedynie 
na zasadach w pełni komercyjnych grupy 
energetyczne mogą, czy powinny być za-
interesowane kupnem, posiadaniem wy-
dobycia.
• Dziękuję Panu za rozmowę.
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• Czy po objęciu przez Pana stanowiska 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 
zmienią się priorytety kierowanego przez 
Pana Urzędu?

– Moim celem jest powrót do merytorycznej 
dyskusji o odzespoleniu WIOŚ i zmiana sta-
nu obecnego związanego z zespoleniem woje-
wódzkich inspektoratów z rządową administra-
cją wojewódzką. Obecna organizacja inspekcji 
ochrony środowiska – w zakresie budżetowym 
i kadrowym – osłabia skuteczność kierowania 
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowi-
ska realizacją ustawowych zadań Inspekcji. To 
powinno jak najszybciej ulec zmianie.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację w kraju 
i Europie, realizujemy wszystkie powierzone 
zadania, ze szczególnym naciskiem na walkę 
z tzw. „szarą strefą”, działania na rzecz prze-
budowy systemu zbierania odpadów komunal-
nych w Polsce. Poza tym kontynuacja działań 
w obszarach powietrze i woda: poprawa jako-
ści wód śródlądowych, morza Bałtyckiego oraz 
gospodarowania zasobami wodnymi. 
• Jak Pan ocenia stan środowiska w Polsce? 
– W ciągu ostatnich 20 lat dokonaliśmy 

znacznego postępu w redukcji presji na śro-
dowisko. Niemniej, konieczne są dalsze dzia-
łania na rzecz zwiększania efektywności eko-
logicznej i zazieleniania polskiej gospodarki. 
W szczególności dotyczy to materiałochłonno-
ści i energochłonności, które to wskaźniki dla 
Polski są znacząco wyższe od średniej unij-
nej. O ile dynamika wzrostu finalnego zuży-
cia energii w kraju jest zdecydowanie słabsza 
niż wzrost gospodarczy, to dynamika wzrostu 
konsumpcji materiałów jest zbliżona do dyna-
miki wzrostu PKB. Przewidujemy, że rachunek 
ekonomiczny funkcjonowania przedsiębiorstw 
będzie coraz mocniej dyktował konieczność 
wprowadzania eko-innowacji i oszczędności 
surowców i energii. Ograniczenie zużycia su-
rowców będzie skutkować nie tylko zmniej-
szeniem kosztów funkcjonowania gospodarki 
w przyszłości, ale również zmniejszeniem pre-
sji na środowisko.

Ze względu na położenie geograficzne Pol-
ska charakteryzuje się wyjątkowym bogac-
twem przyrodniczym i krajobrazowym. Fakt 
występowania rzadkich w skali kontynentu ga-

tunków roślin i zwierząt nakłada więc na nas 
szczególną odpowiedzialność za stan ochro-
ny dziedzictwa przyrodniczego. Powiększa 
się liczba obszarów cennych przyrodniczo ob-
jętych ochroną. Powierzchnia projektowanej 
sieci obszarów Natura 2000 tworzonych dla 
ochrony zagrożonych w skali europejskiej ga-
tunków i siedlisk przyrodniczych wynosi 20% 
powierzchni kraju. Mimo wszystko ochrona 
części gatunków i siedlisk przyrodniczych jest 
w skali europejskiej określana jako niezadowa-
lająca.

Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza 
na środowisko jest zagadnieniem szczególnie 
ważnym nie tylko ze względu na ogólną po-
wszechność tego zjawiska, ilość emitowanych 
zanieczyszczeń, rozległy zasięg oddziaływa-
nia (od lokalnego do globalnego), lecz również 
ze względu na fakt, że wpływają one na pozo-
stałe elementy środowiska, w tym zdrowie lu-
dzi. Biorąc to wszystko pod uwagę, podkreślić 
należy, że w celu ochrony powietrza niezbęd-
na jest synergia działań w ramach wielu poli-
tyk i sektorów – zarówno w skali lokalnej, jak 
i globalnej. Istotne jest zwłaszcza zapewnienie 
spójności działań na rzecz ochrony powietrza 
z mającymi na celu przeciwdziałanie zmianom 
klimatu, ponieważ nie wszystkie sprzyjające 
ochronie klimatu prowadzą do poprawy jako-
ści powietrza (np. spalanie biomasy). Jednak 
mimo prowadzenia wielu działań na rzecz po-
prawy jakości powietrza, w Polsce istotnym 
problemem nadal pozostają: w sezonie letnim 
– zbyt wysokie stężenia ozonu troposferycz-
nego, a w sezonie zimowym – ponadnorma-
tywne stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz 
benzo(a)pirenu. Prowadzone od 2010 r. oceny 
zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszo-
nym PM2,5 wskazują ponadto na ponadnor-
matywne stężenia drobniejszych cząstek pyłu 
o średnicy do 2,5 µm.

Polska należy do krajów o niewielkich za-
sobach wodnych: w przeliczeniu na jedne-
go mieszkańca należą do najniższych w Eu-
ropie, dlatego też racjonalne gospodarowanie 
nimi powinno pozostawać jednym z najważ-
niejszych priorytetów krajowych. Pod wzglę-
dem ilości pobieranej wody w przeliczeniu na 
mieszkańca Polska jest krajem o niskim zuży-

ciu wody. Najważniejszymi czynnikami po-
wodującymi presje na wody powierzchnio-
we są: gospodarka komunalna, rolnictwo oraz 
przemysł, zwłaszcza wydobywczy. Istotne jest 
także osiągnięcie i utrzymanie dobrego sta-
nu wód w celu zapewnienia odpowiedniej ja-
kości wody pitnej oraz wykorzystywanej w ce-
lach rekreacyjnych i na potrzeby gospodarcze.

Stan czystości powierzchniowych wód pły-
nących oraz jezior jest wciąż niewystarczający.

Stąd też istotne jest systematyczne monitoro-
wanie stanu środowiska pod kątem identyfika-
cji obszarów zagrożeń.
• Z redukcją jakich zanieczyszczeń będzie 

najtrudniej i dlaczego?
– Są trzy kluczowe obszary. Zacznę od po-

wietrza. Istotnym problemem są wspomniane 
zbyt wysokie stężenia ozonu troposferyczne-
go i pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. Do-
tyczą one przede wszystkim dużych miast 
i aglomeracji, bo najczęściej są efektem emi-
sji pyłu z indywidualnego ogrzewania budyn-
ków i transportu. Przyczyną przekroczeń mogą 
być również niekorzystne warunki meteorolo-
giczne, np. cisze wiatrowe. W przypadku nie-
których polskich miast, np. Krakowa, istotny 

– Polska jest w grupie państw najwyżej rozwiniętych. Głównymi źródłami za-
grożeń dla środowiska są: przemysł, w szczególności energetyka, gospodar-
ka komunalna oraz transport. Zarówno stopień, jak i rodzaj zagrożeń są silnie 
zróżnicowane przestrzennie, przy czym zdecydowanie większa presja obser-
wowana jest na obszarze dużych aglomeracji – uważa JERZY KULIŃSKI, Głów-
ny Inspektor Ochrony Środowiska, w rozmowie z Jerzym Bojanowiczem.

Walka 
z „szarą strefą”

JERZY KULIŃSKi (1971 r.) jest absolwentem Wy-
działu Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia pody-
plomowe m.in. z zakresu ochrony środowiska na 
Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oraz Ban-
kowości Inwestycyjnej na Wydziale Zarządzania 
Uniwersytetu Gdańskiego. Ekspert w dziedzinie in-
westycji i finansów uwzględniając obszar ochrony 
środowiska: przez ponad 10 lat pracował w insty-
tucjach finansowych pełniąc zadania merytoryczne 
i funkcje kierownicze. Od 2007 r. zawodowo zwią-
zany z pracą w administracji publicznej realizującej 
strategie i zadania w zakresie ochrony środowiska. 
Był wiceprezesem Zarządu w Wojewódzkim Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Lublinie, gdzie nadzorował największe inwesty-
cje w regionie w zakresie gospodarki odpadami i go-
spodarki wodno-ściekowej finansowane ze środków 
PO Infrastruktura i Środowisko. Od 2015 r. Główny 
Inspektor Ochrony Środowiska.
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wpływ na poziom zanieczyszczenia powie-
trza ma ich usytuowanie utrudniające rozpra-
szanie zanieczyszczeń. O ile nie mamy wpływu 
na warunki meteorologiczne lub topograficzne, 
to możemy uświadamiać społeczeństwo, co do 
szkodliwości wykorzystywania niskiej jakości 
węgla lub spalania śmieci w domowych pie-
cach. 

Drugim ważnym obszarem jest przebudo-
wa systemu gospodarki odpadami komunalny-
mi i dostosowanie go do standardów Unii Eu-
ropejskiej. Po wejściu do Unii Europejskiej 
metoda „unieszkodliwiania” odpadów poprzez 
ich składowanie stała się najmniej pożądaną. 
W związku z tym rozpoczęto długotrwały pro-
ces legislacyjny mający na celu przyjęcie ta-
kich przepisów, które pozwoliłyby na utworze-
nie w Polsce skutecznego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi. 

Sprostanie tym przepisom sprowadza się do 
konieczności zmiany systemu zbierania odpa-
dów komunalnych, co jest ogromnym wyzwa-
niem logistycznym i finansowym dla gmin, 
które mają obowiązek wybudować infrastruk-
turę niezbędną do prowadzenia właściwego 
procesu odzysku i recyklingu, w tym regional-
ne instalacje do przetwarzania odpadów komu-
nalnych czy punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych.

Trzecia sprawa, to tzw. „szara strefa”. Mimo 
corocznie prowadzonych przez inspekcję kon-
troli w zakresie tzw. „szarej strefy” nadal, do-
chodzą do GIOŚ sygnały od uczestników rynku 
odpadów o znacznym jej zakresie w branżach 
związanych z recyklingiem pojazdów wyco-
fanych z eksploatacji, zużytym sprzętem elek-
trycznym i elektronicznym oraz gospodarką 
odpadami opakowaniowymi. Nielegalne dzia-
łania ujawniane są również w obszarze mię-
dzynarodowego przemieszczania odpadów. 
W ostatnich latach nielegalne praktyki są też 
coraz częściej notowane w gospodarce odpada-
mi komunalnymi. 

Funkcjonowanie „szarej strefy”, które wiąże 
się z istnieniem luk w prawie, przynosi znaczne 
straty. Dla gospodarki kraju – dla budżetu pań-
stwa, z powodu niezapłaconych podatków czy 
opłat środowiskowych. Dla środowiska „szara 
strefa” oznacza coroczne zmniejszenie bezpie-
czeństwa ekologicznego państwa poprzez za-
nieczyszczanie środowiska z powodu niewła-
ściwego postępowania z odpadami. To z tymi 
obszarami najtrudniej będzie się Inspekcji upo-
rać. Podjęliśmy szereg działań, zmierzających 
do zwiększenia efektywności likwidacji „sza-
rej strefy”.
• Jakimi narzędziami kontrolnymi dyspo-

nuje GIOŚ?
– Główny Inspektor Ochrony Środowiska 

opracowuje, nie rzadziej niż raz na 4 lata, ra-
port o stanie środowiska w Polsce uwzględnia-
jący w szczególności dane z Państwowego Mo-
nitoringu Środowiska (PMŚ). Jego celem jest 
prezentacja obiektywnej oceny stanu środo-
wiska w Polsce szerokiemu gronu odbiorców, 
w tym decydentom uczestniczącym w procesie 

zarządzania środowiskiem. Stanowi to wypeł-
nienie zobowiązania zawartego w art. 25b usta-
wy o Inspekcji Ochrony Środowiska.
• Jak działalność GIOŚ wpisuje się w reali-

zację ogłoszonego w grudniu 2013 r. progra-
mu „Czystsze powietrze dla Europy” PCPE 
(A Clean Air Programme for Europe), który 
sięga poza rok 2020?

– Inspekcja Ochrony Środowiska odpowie-
dzialna jest za realizację Państwowego Mo-
nitoringu Środowiska, a w nim monitoringu 
jakości powietrza zgodnie z wymaganiami dy-
rektywy PE i Rady 2008/50/WE oraz dyrekty-
wy 2004/107/WE PE i Rady przetransponowa-
nych do prawa krajowego ustawą z 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska i rozpo-
rządzeniami wykonawczymi. 

Inspekcja Ochrony Środowiska na bieżą-
co monitoruje jakość powietrza, a dane o jego 
jakości dostarcza władzom krajowych (w tym 
Ministerstwu Środowiska) i regionalnym 
(w tym urzędom marszałkowskim), które na ich 
podstawie podejmują działania naprawcze. In-
spekcja jest także odpowiedzialna za przygoto-
wanie raportów o jakości powietrza do Komisji 
Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska 
(EEA), koordynując współpracę z nią na pozio-
mie krajowym w ramach sieci EIONET.

GIOŚ uczestniczy w przygotowaniu opraco-
wań, analiz i innych produktów EEA odpowia-
dających na potrzeby polityki unijnej, w tym 
z zakresu jakości powietrza, a także odpowiada 
za udostępnianie danych społeczeństwu. 
• Czy i na ile wejście w życie ustawy o zmia-

nie ustawy – Prawo ochrony środowiska, tzw. 
antysmogowej, zwiększy zakres waszych obo-
wiązków?

– Nie wprowadza ona nowych zadań dla In-
spekcji Ochrony Środowiska, natomiast daje 
nowe uprawnienia dla organów samorządo-
wych.

W wyjątkowych sytuacjach nowe przepi-
sy umożliwiają sejmikom województw wpro-
wadzenie w drodze uchwały ograniczenia lub 
zakazu w zakresie eksploatacji instalacji i ro-
dzaju lub jakości paliw dopuszczonych do sto-
sowania lub których stosowanie jest zakazane. 
Zaznaczę jednak, że uchwała nie ma zastoso-
wania do instalacji, dla których wymagane jest 
uzyskanie pozwolenia zintegrowanego lub po-
zwolenia na wprowadzanie gazów albo pyłów 
do powietrza lub podlegających obowiązkowi 
zgłoszenia. 

Ponadto ustawa reguluje kwestie umożli-
wiające organom ochrony środowiska udzie-
lenie pozwolenia na wprowadzanie do powie-
trza substancji z instalacji nowobudowanej lub 
zmienianej w istotny sposób w przypadku gdy 
dla tej substancji został przekroczony standard 
jakości powietrza dla strefy, w której zlokali-
zowana jest rozpatrywana instalacja. Takie po-
zwolenie organ ochrony środowiska (wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta) udzieli pod 
warunkiem zapewnienia redukcji ilości tej sub-
stancji z innych instalacji usytuowanych w ob-
szarze gminy, w której planowana jest budowa 

nowej instalacji lub dokonanie istotnej zmiany 
instalacji. 
• Podczas tegorocznego Forum Ekono-

micznego w Krynicy ogłoszono Krajowy Pro-
gram Ochrony Powietrza (KPOP). Na czym 
miałby on polegać i jaki byłby udział GIOŚ 
w jego realizacji?

– To wielopłaszczyznowe przedsięwzięcie, 
którego celem jest poprawa jakości powietrza 
na terenie całego kraju, w szczególności na ob-
szarach o najwyższych stężeniach zanieczysz-
czeń oraz obszarach, na których są największe 
skupiska ludności. 

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska 
określone w Krajowym Programie Ochrony 
Powietrza (KPOP) to monitoring powietrza, 
dokonywanie ocen jakości i informowanie 
społeczeństwa o aktualnym stanie jakości po-
wietrza. Głównym celem KPOP jest popra-
wa jakości życia mieszkańców Polski poprzez 
osiągnięcie w możliwie krótkim czasie do-
puszczalnych poziomów pyłu zawieszonego 
i innych szkodliwych substancji w powietrzu, 
wynikających z przepisów prawa unijnego, 
a w perspektywie do 2030 r. – poziomów wska-
zywanych przez Światową Organizację Zdro-
wia (WHO). 

Wyniki i analizy prowadzanego przez GIOŚ 
monitoringu jakości powietrza będą służyć 
m.in do określenia, czy wprowadzone działa-
nia naprawcze są skuteczne i faktycznie wpły-
wają na poprawę jakości powietrza zarówno 
w perspektywie krótkookresowej, jaki i dłu-
gookresowej. Ponadto GIOŚ będzie prowa-
dził działania mające na celu zapewnienie jak 
najszerszego dostępu społeczeństwa do infor-
macji o jakości powietrza w celu podnoszenia 
świadomości społecznej w tym zakresie m.in. 
poprzez udostępnianie danych o jakości po-
wietrza w trybie on-line poprzez portal GIOŚ 
„Jakość powietrza” i towarzyszącą mu aplika-
cję na urządzenia mobilne.
• I na koniec: co pan sądzie o unijnej poli-

tyce klimatyczno-energetycznej?
– Droga polityki klimatyczno-energetycznej 

UE czyli dążenie do wykorzystywania w coraz 
większym stopniu odnawialnych źródeł energii 
jest dobra. Należy jednak pamiętać, że Polska 
gospodarka oparta jest na węglu. Dlatego po-
lityka klimatyczno-energetyczna Unii powinna 
być także wypadkową realnych możliwości po-
szczególnych jej członków, w tym Polski. 

Węgiel jest najtańszą energią, której Polska 
– jako kraj rozwijający się – potrzebuje. Dlate-
go należy zmieniać i inwestować w technologie 
spalania węgla redukujące wielkość emisji do 
środowiska. Równocześnie konieczny jest dal-
szy rozwój odnawialnych źródeł energii oraz 
powrót do tematu energetyki jądrowej.

Potrzebna jest równowaga czyli dążenie do 
takiego modelu, gdzie źródła dostaw energii 
będą zdywersyfikowane i załamanie w jednym 
obszarze nie spowoduje załamania bezpie-
czeństwa energetycznego dla któregokolwiek 
członka UE. 
• Dziękuję za rozmowę.
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• Szefowie firm energetycznych martwią 
się o kadrę odpowiedzialną za szeroko po-
jęte wytwarzanie. Czy Politechnika War-
szawska kształci im potencjalnych pracow-
ników? 

– Nie tylko oni, bo np. na kolei średnia 
wieku pracowników zajmujących się obsłu-
gą i prowadzeniem taboru wynosi 65+! Jed-
nym z zadań elektroenergetyki jest magazy-
nowanie energii. Jeśli nauczymy się dobrze 
ją magazynować, to przestaniemy się zaj-
mować połową problemów tej branży. Ale… 
Energię można magazynować w ogniwach 
elektrochemicznych, za których rozwój od-
powiadają przede wszystkim chemicy, me-
talurdzy i specjaliści od inżynierii mate-
riałowej. Energią jądrową na Politechnice 
Warszawskiej zajmują się Wydziały: Me-
chaniczny, Energetyczny i Lotnictwa (MEL) 
i Fizyki. 

Fundamentalne kształcenie inżyniera czy 
technika jest międzyobszarowe. Jeżeli in-
żynier podejmuje pracę w zakładzie, w któ-
rym jest przekaz sygnałów światłowodami, 
to musi wiedzieć, że nie może uszkodzić ich 
powierzchni np. toksycznymi gazami, dla-
czego jeden świeci, a drugi nie. Jeśli tego nie 
zrozumie, to będzie popełniać błędy. Zwłasz-
cza w zaskakujących, dziwnych sytuacjach. 

Poza magazynowaniem energii ważne jest 
jej przesyłanie. Ale dziś w środku przewo-
du jest telekomunikacyjny światłowód. To 
się wszystko zazębiło i klasyczne podziały 
jeszcze mają sens, ale powoli go tracą. My-
ślę, jako rektor dużej uczelni technicznej 
na początku XXI w., że musimy studentów 
specjalizować. Ale to nie znaczy, że za 10, 
20 lat nie będzie innego podejścia do kształ-
cenia zawodowego.

Dodam, że absolwenci inżynierii lądowej 
nie mają uprawnień budowlanych, architektu-
ry – projektowych, MEL-u – do projektowa-
nia samolotów. Czy to jest złe? Uważam, że 
dobre, bo nie jesteśmy od tego. Świat się tak 
zmienia, że wydana dziś licencja czy upraw-
nienie, za 5 czy 10 lat będą nieaktualne!

Wracając do Pana pytania, to kadry dla 
energetyki wykuwamy na Wydziałach Elek-
trycznym oraz MEL-u. Na Wydziale Elek-

trycznym kształcenie studentów jest reali-
zowane na kierunkach: elektrotechnika, 
automatyka i robotyka, informatyka. Fir-
my energetyczne prowadzące szeroką dzia-
łalność poszukują specjalistów z różnych 
dziedzin. Dlatego absolwenci Wydziału 
Elektrycznego tych kierunków znajdują za-
trudnienie w przedsiębiorstwach należących 
do szeroko rozumianej energetyki. Niemniej 
jednak największe zainteresowanie energe-
tyki jest absolwentami kierunku elektrotech-
nika, gdzie studenci mogą zdobywać wiedzę 
i umiejętności, m.in. na specjalności elektro-
energetyka. 

MEL prowadzi kierunek Energetyka, któ-
rego absolwenci stanowią podstawową ka-
drę techniczną polskich elektrowni (wszyst-
kich stopni), a także często osiągają pozycje 
kierownicze. Edukacja na MEL-u skupiona 
jest na zagadnieniach wytwarzania energii 
w różnych obiektach energetycznych (elek-
trownie konwencjonalne, energetyka odna-
wialna oraz energetyka jądrowa) – absol-
wenci tej specjalności to zazwyczaj właśnie 
kadra utrzymania ruchu, ale edukacja obej-
muje także problemy racjonalnego zużycia 
energii (energooszczędność, systemy inteli-
gentne, energooszczędne budynki). 
• Jakie jest zainteresowanie tymi kierun-

kami?
– W roku akademickim 2015/2016 na 

19 wydziałach i 36 kierunkach kształcimy 
37 020 studentów, w tym 6400 nowoprzyję-
tych, ale w lutym na niektóre wydziały bę-
dzie drugi nabór. O jedno miejsce ubiegało 
się ponad 7 kandydatów. 

Na MEL-u studiuje ok. 1500 osób – w tym 
roku przyjęliśmy na ten wydział 380 osób, 
a na Elektrotechnice – ok. 2000 osób, z cze-
go ok. 440 na I roku. Dodam, że 50% absol-
wentów Elektrotechniki to studenci specjal-
ności elektroenergetyka. 
• Czy i jakie prace badawczo-rozwojowe 

związane z energetyką realizuje PW?
– Wydział Elektryczny realizuje wie-

le prac uzyskanych w konkursach NCN, 
NCBiR oraz UE. Rocznie wykonywanych 
jest także kilkadziesiąt prac badawczo-roz-
wojowych zlecanych przez firmy związane 

z tym sektorem. W ostatnim okresie doty-
czyły one: Inteligentnego koncentratora za-
bezpieczeń elektroenergetycznych, Systemu 
monitoringu pracy transformatorów mocy, 
Nieinwazyjnego systemu monitorowania 
i analizy zużycia energii elektrycznej w ob-
szarze użytkownika końcowego, Opracowa-
nia koncepcji magazynu energii o zdolności 
magazynowania 50 MWh, Morskich sie-
ci elektroenergetycznych, Integracji źródeł 
OZE z siecią dystrybucyjną oraz Nowych 
rozwiązań w zakresie efektywnego przetwa-
rzania energii, a w szczególności z wykorzy-
staniem przekształtników energoelektronicz-
nych nowej generacji.

Z najważniejszymi problemami polskiej 
energetyki związane są wszystkie prace B+R 
prowadzone na MEL-u. Dotyczą one pod-
wyższenia sprawności wytwarzania ener-
gii (np. optymalizacja procesów spalania 
w kotłach pyłowych czy optymalizacja pra-
cy elektrociepłowni z zasobnikami ciepła), 
a także projektów koncepcyjnych nowych 
układów z turbinami gazowymi, nowych 
koncepcji układów wykorzystujących bio-
masę, zaawansowanych koncepcji ogniw pa-
liwowych albo nowych kierunków rozwoju 
energetyki rozproszonej. W naturalny spo-
sób, badania obejmują także zagadnienia 
systemowe (rozwój systemu, optymalizacja) 
oraz problemy energochłonności i energo-
oszczędnych budynków. 
• Czy w tym obszarze współpracujecie 

z instytutami badawczymi?
– W wielu przypadkach współpraca z in-

nymi jednostkami naukowymi ma duże zna-
czenie przy powodzeniu prac badawczych. 
W zakresie prac badawczo-rozwojowych 
w obszarze energetyki Wydział Elektryczny 
PW współpracuje m.in. z takimi jednostka-
mi, jak Politechnika Wrocławska, Politech-
nika Gdańska, Politechnika Lubelska, Insty-
tut Badań Systemowych PAN, Korporacyjne 
Centrum Badawcze ABB w Krakowie. Tak-
że na MEL-u naturalną formą współpracy są 
porozumienia, konsorcja i wspólne projekty 
badawcze z wieloma innymi uczelniami pol-
skimi i zagranicznymi oraz instytutami ba-
dawczymi, jak np. Instytut Energetyki. 
• Jakie są źródła finansowania tych ba-

dań?
– Prace badawczo-rozwojowe realizo-

wane na Wydziale Elektrycznym są finan-
sowane z NCN, NCBiR, UE, a także bez-
pośrednio przez partnerów przemysłowych 
i biznesowych. Wysoka jakość badań oraz 
innowacyjny charakter proponowanych roz-

– Dziś problemem w sektorach krytycznych dla rozwoju cywilizacji technicznej, 
jak ICT, automatyka i robotyka oraz energia, jest międzyobszarowość (nie inter-
dyscyplinarność). Dlatego kształcąc studentów musimy dać im takie podstawy, 
by ich umysł był sprawny, logicznie myślący, formułujący właściwie problemy 
itd. – wyjaśnia Jego Magnificencja, prof. dr hab. inż. JAN SZMIDT, rektor Poli-
techniki Warszawskiej, w rozmowie z Jerzym Bojanowiczem. 

Stawiamy 
na jakość, a nie ilość
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wiązań sprawiają, że marka, jaką jest Wy-
dział Elektryczny PW, jest wysoko ceniona, 
czego wyrazem są umowy na prace badaw-
cze zawarte z m.in. z PSE S.A., PGE Polska 

Grupa Energetyczna S.A., RWE Stoen Ope-
rator Sp. z o.o., PKP Energetyka S.A.

Grupy badawcze pracowników PW w ob-
szarze energetyka, zdobywają szereg gran-
tów badawczych (zarówno z NCN i NCBiR, 
jak i zagranicznych), ale także szeroko 
współpracują z przemysłem, wykonując ba-
dania oraz prace komercyjne na rzecz pol-
skich koncernów energetycznych lub firm 
związanych z energetyką. 
• Jak wygląda komercjalizacja efektów 

tych badań?
– Istnieje wiele ścieżek komercjalizacji 

prac badawczych i rozwojowych. Na Wy-
dziale Elektrycznym realizowana w praktyce 
jest komercjalizacja bezpośrednia, polegają-
ca na sprzedaży rezultatów prac. W mniej-
szym stopniu jest realizowana przez udzie-
lanie licencji w zakresie opatentowanych 
wynalazków. Ale mam nadzieję, że i ta for-
ma komercjalizacji zyska większe zaintere-
sowanie przedsiębiorców.

Na MEL-u rocznie zgłaszanych jest co 
najmniej kilka patentów związanych z ener-
getyką i właściwie trudno jest znaleźć polską 
elektrownię, w której nie ma jakiegoś roz-
wiązania technicznego lub systemu opraco-
wanego wspólnie z naszą Politechniką. 
• W branży elektroenergetycznej w Pol-

sce mamy obecnie boom. Czy Pana zdaniem 
coś w systemie kształcenia wyższego winno 
ulec zmianie, by nagle nie okazało się, że 
nie potrafimy sobie poradzić z nowymi tech-
nologiami?

– Kształcenie wysokiej klasy specjalistów 
w dobie szybkiego postępu technologiczne-
go jest dużym wyzwaniem dla uczelni tech-
nicznych. Aby temu sprostać, oprócz rozwo-
ju badań naukowych, Wydział Elektryczny 
Politechniki Warszawskiej podejmuje wy-
siłki w celu zwiększenia udziału pracodaw-
ców w kształtowaniu oferty dydaktycznej, 
m.in. poprzez opiniowanie programów stu-
diów, określanie preferowanych kompeten-
cji absolwentów. Inne bardzo ważne działa-
nia kształtujące kompetencje absolwentów 
to organizacja staży i praktyk we współpra-
cy z firmami sektora energetycznego, a tak-
że prowadzenie wybranych zajęć dydak-
tycznych dla studentów przez specjalistów 
pracujących w przemyśle.

Program kształcenia MEL-u jest bardzo 
wysoko oceniany przez pracodawców, bo 
właściwe jest tworzony razem z nimi: cały 
czas modyfikujemy program kształcenia dla 
jak najlepszego dopasowania do współcze-
snego rynku pracy.

Raczej nie powinno być kłopotów z ka-
drą, natomiast problem występuje po stronie 
strategicznych działań w sektorze energe-
tycznym czego przykładem jest np. energe-
tyka jądrowa. Politechnika Warszawska jest 
liderem w kształceniu w tej specjalizacji – 
prowadzi anglojęzyczny program magister-
ski Nuclear Power Engineering, na którym 
rocznie studiuje ok. 30 studentów. W tym 

przypadku kadry są, ale pierwszej elektrow-
ni jądrowej w przewidywalnym horyzoncie 
jeszcze nie ma. 
• PW a energetyka: plany?
– Obszar energetyki, w tym elektroener-

getyki, jest bardzo ważny z punktu widze-
nia gospodarki narodowej oraz uczelni tech-
nicznej, jaką jest Politechnika Warszawska. 
Dlatego przed całą Politechniką Warszaw-
ską stawiane są ambitne cele w obszarze 
energetyki, które są na miarę naszych aspi-
racji. Cele i wynikające z nich plany doty-
czą głównie dalszego rozwoju współpracy 
w sferze badań oraz dydaktyki z przedsię-
biorstwami oraz jednostkami naukowymi 
działającymi w obszarze energetyki.

Politechnika Warszawska, a także po-
szczególne wydziały, w tym Elektryczny, 
zawarły szereg umów o współpracy m.in. 
z takimi firmami jak PGE S.A. i PSE S.A., 
które są podstawą wspólnych działań. Warto 
tu podkreślić jedną z inicjatyw grupy uczel-
ni krajowych oraz przedsiębiorców, w której 
uczestniczy Politechnika Warszawska. Po-
lega ona na utworzeniu Konsorcjum Smart 
Power Grid Polska, które ma olbrzymi po-
tencjał w zakresie badań nad nowoczesnymi 
technologiami dla energetyki. Nasz potencjał 
– jak i wspomnianego konsorcjum – zapew-
ne będzie miał szanse być wykorzystanym 
w ramach projektów badawczych. Spodzie-
wane jest uruchomienie przez NCBiR pro-
gramu sektorowego, który będzie dużym im-
pulsem prorozwojowym w zakresie badań 
oraz innowacji w obszarze energetyki.

Wydział Elektryczny stale rozwija bazę 
naukową i dydaktyczną ukierunkowaną na 
nowe technologie w obszarze energetyki, 
w tym, szczególnie ważne, wysokosprawne 
systemy kondycjonowania energii elektrycz-
nej wykorzystujące przekształtniki ener-
goelektroniczne z łącznikami SiC. Dalszy 
rozwój w tym obszarze jest upatrywany 
w rozbudowie bazy laboratoryjnej, przewi-
dzianej w ramach Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego PW. 

MEL chce pozostać liderem kształcenia 
energetyków w Polsce, a PW – uczelnią, któ-
rej kierunki energetyczne cieszą się najwięk-
szym zaufaniem przedsiębiorców. Chcemy 
z jednej strony zapewnić doskonałe kształ-
cenie profesjonalne, co pozwoli każdemu 
z naszych absolwentów na uzyskanie wyso-
kopłatnej pracy, ale z drugiej także nie za-
niedbywać badań i rozwoju, i wciąż współ-
pracować z przemysłem. Stawiamy więc na 
jakość, a nie na ilość. Chcemy żeby nasi ab-
solwenci, jak i pracownicy (naukowcy), byli 
przystosowani do szybko zachodzących 
zmian na rynku energetycznym, w tym także 
pojawienia się nowych technologii (energe-
tyka rozproszona, energetyka odnawialna), 
które zmienią polski mix-energetyczny. Bę-
dziemy więc w tej transformacji energetycz-
nej Polski bardzo aktywnie uczestniczyć. 
• Dziękuję za rozmowę.

Prof. dr hab. inż. JAN SZMIDT (ur. 3.12.1952 r.), pro-
fesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, jest ab-
solwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informa-
cyjnych Politechniki Warszawskiej (1976). Zaraz po 
studiach rozpoczął pracę w Instytucie Technolo-
gii Elektronowej (obecnie Instytut Mikroelektroniki 
i Optoelektroniki), w którym pracuje po dziś dzień, 
od 2005 r. na stanowisku profesora zwyczajnego. 
W 1985 r. uzyskał stopień doktora nauk technicz-
nych z wyróżnieniem za rozprawę „Właściwości 
elektrofizyczne warstw węglowych z azotku boru 
wytwarzanych metodą reaktywno-impulsowo-pla-
zmową na podłożu krzemowym”, a w 1995 r., na 
podstawie monografii „Diamentopodobne warstwy 
węglowe wytwarzane metodami plazmowymi na po-
trzeby mikroelektroniki”, uzyskał stopień doktora 
habilitowanego. W 2005 r. otrzymał tytuł profeso-
ra nauk technicznych. Specjalizuje się w zagadnie-
niach z zakresu mikroelektroniki oraz technologii 
cienkich warstw. W latach 1985–2002 kierował ze-
społem dydaktycznym oraz zespołem laboratoriów 
„Przyrządy Półprzewodnikowe” w Zakładzie Mikro-
elektroniki. W 1984 r. odbył praktykę zawodową 
w Naukowo-Produkcyjnym Centrum Półprzewod-
ników CEMI w Warszawie, a w 1990 r. – w Carne-
gie Mellon University (USA). Był pełnomocnikiem 
Rektora PW ds. Przedsięwzięcia Centrum Fotowol-
taiki, a także Centrum Zaawansowanych Materia-
łów i Technologii „CEZAMAT” (2006-2008) oraz ini-
cjatorem, kierownikiem i koordynatorem projektu 
badawczego zamawianego „Nowe technologie na 
bazie węglika krzemu i ich zastosowania w elektro-
nice wielkich częstotliwości, dużych mocy i wyso-
kich temperatur” (koszt 20 mln zł), realizowanego 
w latach 2007–2010 przez 19 ośrodków naukowych 
z całej Polski. Współautor lub autor ponad 400 pu-
blikacji naukowych, 11 zgłoszeń patentowych oraz 
ponad 50 prac badawczych zrealizowanymi we 
współpracy z zespołami wielu polskich ośrodków 
naukowych (m.in. ITE, ITME, PWr., PŁ, PG, UMCS, 
AGH) i zagranicznych (m.in. Imperial College Lon-
dyn, JRC Ispra, Uniwersytet Techniczny w Libercu, 
Carnegie Mellon University). W 2012 r. wybrany na 
rektora Politechniki Warszawskiej.
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Dyskusja redakcyjna

• Sądzę, że byłoby dobrze, gdyby na po-
czątku naszej dyskusji przedstawiciel PSE, 
w sposób syntetyczny, zaprezentował nam 
sekwencję zdarzeń jakie miały miejsce 
w sierpniu tego roku. To ukierunkowałoby 
w pewnym sensie naszą dalszą dyskusję.

– J. Dudzik: – Otóż mieliśmy wów-
czas do czynienia z nienormalnymi, jak na 
tę część Europy, warunkami pogodowymi. 
Temperatura dochodziła do 37°C, panowa-
ła ogromna susza. Na skutek tych warun-

ków atmosferycznych pogarszał się bilans 
mocy w systemie, doprowadzając ostatecz-
nie do powstania niedoborów mocy. W naj-
bardziej ekstremalnym momencie ów nie-
dobór mocy w systemie oceniliśmy na 
2800 MW. On w tygodniu poprzedzają-
cym krytyczny moment systematycznie na-
rastał, a składało się na to kilka przyczyn. 
A więc ubytki sieciowe, one zawsze wystę-
pują latem, w warunkach wysokich tempe-
ratur dopuszczalne obciążenie linii przesy-

łowych ulega obniżeniu, w szczególności 
dotyczy to linii przesyłowych 110, wypro-
wadzających moc z elektrowni. Tego ro-
dzaju ubytki osiągnęły poziom od 600 do 
900 MW. Drugą kategorią ubytków były 
ubytki hydrologiczne. One w tygodniu po-
przedzającym szczyt kryzysu rosły niezwy-
kle dynamicznie – stan wody w rzekach 
był niezwykle niski, a jej temperatura prze-
kraczała 25°C, w porywach dochodząc na-
wet do 29°C, w miejscach poboru wody do 

Ograniczenia odbiorców energii elektrycznej, które wystąpiły w sierpniu br., potwierdziły w dobitny sposób koniecz-
ność nadania absolutnego priorytetu bezpieczeństwu dostaw energii elektrycznej w triadzie składników bezpieczeń-
stwa energetycznego (bezpieczeństwo dostaw, koszty energii i ochrona środowiska). Generalną przyczyną konieczności 
ograniczeń poboru energii przez dużych odbiorców była niedostateczna rezerwa mocy dyspozycyjnej w systemie, na co 
złożyły się czynniki doraźne i długoterminowe.

Za sytuację w skali doraźnej odpowiada PSE. Istnieją jednak wątpliwości, czy PSE jako przedsiębiorstwo sieciowe, 
jest w stanie zapewnić długofalowo pełne bezpieczeństwo dostaw w warunkach obecnej struktury rynku tylko energii 
elektrycznej. Struktura ta jest ustanowiona prawem unijnym bez uwzględnienia istotnej wady takiego rynku, a miano-
wicie braku wystarczających sygnałów rynkowych do podejmowania kapitałochłonnych inwestycji w zakresie źródeł 
systemowych, które decydują o bilansie mocy w systemie. W UE nowe inwestycje to przede wszystkim dotowane OZE 
o uprzywilejowanej pozycji na rynku i nieprzewidywalnej pracy w systemie, wymagające istnienia w systemie źródeł re-
zerwowych o odpowiedniej mocy i elastyczności. Zwiększający się udział OZE o niestabilnej pracy powoduje w sposób 
naturalny obniżenie pewności zasilania. 

Wydarzenia sierpniowe pokazały, że występują ograniczone możliwości awaryjnego korzystania z rynku unijnego 
wobec niewystarczającej przepustowości połączeń transgranicznych i blokowania przepływów sieciowych przez nie-
kontrolowane, z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw, transakcje rynkowe w skali europejskiej.

W perspektywie długofalowej istotnym czynnikiem dla poprawy bilansu mocy jest zwiększanie efektywności użytko-
wania energii. Działania w tym zakresie w legislacji UE dopiero ostatnio zostały odpowiednio docenione, natomiast dy-
rektywa efektywnościowa przedstawia wiele do życzenia. Zarządzanie stroną popytową z kolei jest istotne w opanowaniu 
zakłóceń bilansu mocy w systemie. W czasie ostatnich wydarzeń system DSR niewiele pomógł i trzeba było sięgnąć po 
dwudziesty stopień zasilania.

Zastosowanie dwudziestego stopnia zasilania było swego rodzaju szokiem zarówno dla dużych odbiorców, jak i ener-
getyków, i dlatego wymaga wszechstronnych analiz, z których wnioski powinny być wdrożone w legislacji i zarządza- 
niu systemem. W tym procesie warto wysłuchać opinii przedstawicieli energetyki i odbiorców. Z tego względu kolejną 
edycję dyskusji redakcyjnej na łamach „Przeglądu Energetycznego”, organizowanej przez Izbę Gospodarczą Energetyki 
i Ochrony Środowiska, poświęciliśmy tematowi pod tytułem „Dwudziesty stopień zasilania – i co dalej?”

W dyskusji udział wzięli:
– Adam Dobrowolski – Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła w URE,
– Dr Mirosław Duda – ARE,
– Jerzy Dudzik – Dyrektor Departamentu Usług Operatorskich w PSE S.A.,
– Igor Grela – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny GDF Suez Energia Polska S.A.,
– Daria Kulczycka – Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu, Konfederacja Lewiatan,
– Andrzej Patrycy – Prezes Zarządu, Dyrektor Energoprojekt-Warszawa S.A.,
– Stanisław Poręba – Ernst & Young.
Redakcję reprezentowali: Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski, PW – moderator dyskusji oraz Sławomir Krystek – 

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

Dwudziesty stopień zasilania 
– i co dalej?
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chłodzenia bloków. W trakcie tej operacji 
woda ulega dalszemu podgrzaniu i w miej-
scu zrzutu jej temperatura przekraczała do-
puszczalne standardy środowiskowe, któ-
re wynoszą 35°C. Gdy temperatura wody 
zrzutowej przekracza dopuszczalny stan-
dard, elektrownia jest zobowiązana zmniej-
szyć produkcję energii. Z tego tytułu ubytki 
wynosiły w porywach ok 1200 MW. Trze-
cia kategoria ubytków wynikała ze wzro-
stu awaryjności urządzeń w elektrowniach 
cieplnych, spowodowanego wysoką tempe-
raturą otoczenia. Ubytki z tego niejako ty-
tułu 10. sierpnia wyniosły ok. 3 tys. MW. 
W sumie ubytki nieplanowe osiągnęły tego 
dnia poziom ok. 5 tys. MW. Zapotrzebowa-
nie zaś w tym okresie biło rekordy, przekra-
czając zdecydowanie poziom 22 tys. MW. 
Gdy dokonaliśmy ostatecznego bilansu, to 
10 sierpnia zabrakło nam w systemie ok. 
2800 MW mocy. No i mieliśmy dwudzie-
sty stopień zasilania.
• Myślę, że w ten sposób mamy zaryso-

wany obraz sytuacji, co ułatwi nam dal-
szą dyskusję. Kluczowym parametrem 
w ocenie zagrożenia deficytem mocy w sys- 
temie jest rezerwa mocy dyspozycyjnej 
w systemie, na którą istotny wpływ ma re-
zerwa mocy osiągalnej właściwa dla obec-
nej i przewidywanej struktury źródeł. Czy 
niedobory mocy w sierpniu powinny być 
sygnałem do weryfikacji wymagań w tym 
zakresie?

– M. Duda: – Wydarzenia sierpniowe 
powinny dać impuls do rozważań na temat 
rynku energii elektrycznej, jego projek-
towania i związanej z nim legislacji. Do-
tychczas było tak, że Komisja Europejska 
i następnie wszystkie dokumenty unijne 
zwracały uwagę na: po pierwsze – ochro-
nę klimatu, więc ekologię, po drugie – two-

rzenie europejskiego rynku energii i dopie-
ro na trzecim miejscu było bezpieczeństwo 
dostaw. W polityce energetycznej, w dzia-
łaniach w kraju i na forum unijnym zagad-
nienie bezpieczeństwa dostaw energii musi 
dostać absolutny priorytet. I nie dlatego, że 
ono jest ważne dla nas po doświadczeniach 
sierpniowych. To jest ważne dla wszystkich 
krajów unijnych. Odbiorcy, którym przesta-
no dostarczać prąd, w związku z dwudzie-
stym stopniem zasilania, skarżyli się, że 
absolutnie nie było można wówczas uzy-
skać awaryjnego zasilania z innych źródeł 
w Europie. Dostęp do nich został bowiem 
pozamykany transakcjami, które bezpie-
czeństwa dostaw w ogóle nie uwzględniały. 
Takie sytuacje są nie do przyjęcia. 

Z tego co mówił mój przedmówca, to nie 
problemy sieciowe zadecydowały w głów-
nej mierze o sierpniowym kryzysie. O tym 
zadecydował przede wszystkim brak dosta-
tecznej rezerwy mocy. I wokół tej rezerwy 
mocy potrzebne są dyskusje na szczeblu 
tworzenia prawa oraz realizacji tego prawa 
w skali całego systemu elektroenergetycz-
nego. Musimy poszukać takiej struktury 
źródeł w systemie, która da nam bezpie-
czeństwo dostaw z uwzględnieniem kryte-
rium mocy, w dodatku „taniej” energii. Ta 
struktura musi uwzględniać zagrożenia wy-
łączeniami odbiorców. Optymalizacja ich 
musi zaś uwzględniać koszty niedostarczo-
nej energii, wtedy zakładana obecnie rezer-
wa mocy na poziomie 15%, być może, oka-
załaby się zbyt mała.
• Gdy mówimy o problemie bilansu 

mocy, to niejako automatycznie przywoła-
na zostaje dyskusja by równolegle z ryn-
kiem energii utworzyć rynek mocy.

– S. Poręba: – Rynek mocy jest efek-
tywnym narzędziem, które może zapew-
nić odpowiednią ilość mocy na rynku. Na-
leży jedna zdawać sobie sprawę, że będzie 
to tylko zakontraktowana moc w ilości pro-
gnozowanych potrzeb. Gdy bowiem po-

jawi się splot niekorzystnych czynników, 
takich jak nietypowe warunki atmosfe-
ryczne, podwyższona awaryjność, ogra-
niczone możliwości importu, to także nie 
unikniemy kłopotów z dostawami ener-
gii. Bezpieczeństwo dostaw nie może być 
za wszelką cenę – im bowiem wyższe, 
tym wyższe koszty energii. Optymalizu-
jąc koszty energii i bezpieczeństwo jej do-
staw, trzeba uwzględniać koszty niedostar-
czonej energii, które są co najmniej o rząd 
wielkości wyższe niż energii dostarczo-
nej. Radziłbym spojrzeć na to co dzieje się 
w USA, gdzie zakłada się, że od czasu do 
czasu będą kłopoty z dostawą energii. Jest 
to bowiem znacznie tańsze niż utrzymywa-
nie bardzo wysokiego stopnia niezawod-
ności dostaw energii. Przy wprowadzaniu 
rynku mocy najpierw musimy przesądzić 
na jakim poziomie niezawodności chce-
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Adam Dobrowolski 
– Dyrektor Departamentu 

Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła w URE
Dr Mirosław Duda 

– ARE



Chemorozruch od pond 40 lat jest obecny w polskim przemyśle i kie-
ruje swoją ofertę do klientów z sektorów: chemii, petrochemii i ener-
getyki. Swoją pozycję na rynku i stabilny rozwój opiera na ciągłym 
doskonaleniu: jakości produktów, stale poszerzającej się palety usług, 
oraz zdolności technicznych i organizacyjnych pracowników oraz ka-
dry menadżerskiej. Chemorozruch zatrudnia obecnie 270 wysoko 
wykwalifikowanych pracowników rozlokowanych w oddziałach tere-
nowych w Płocku, Gdańsku, Puławach i Oświęcimiu. Możliwość reali- 
zacji projektów dla największych potentatów na rynku takich jak: 
PKN Orlen, Grupa Azoty, Grupa Lotos, ENEA, EDF, daje nam referencje 
oraz znaczne poszerzenie palety usług, z którymi staramy sie docierać 
do nowych klientów. 

Obecnie nasza oferta obejmuje kompleksowe realizacje:

–  remontów i modernizacji instalacji przemysłowych w czynnych za-
kładach. Posiadamy nowoczesne centra stałe i mobilne służące do 
kompleksowej regeneracji i prób armatury przemysłowej kołnie-
rzowej oraz spawanej, zaworów oddechowych i zaworów bezpie-
czeństwa wraz z ich nastawami. Nasz personel ma ponad 20-letnie 
doświadczenie w realizacji tego typu zadań oraz niezbędne certyfi-
katy, aprobaty UDT i wytwórców armatury;

–  wykonawstwa i montaży konstrukcji instalacji oczyszczania spalin 
takich jak np: odsiarczania, odazotowania i odpopielania;

–  wykonawstwa i montażu rurociągów i urządzeń ciśnieniowych;
–  wykonawstwa i montażu zbiorników ciśnieniowych i bezciśnienio-

wych oraz silosów na media stałe i ciekłe o charakterze neutralnym 
i chemicznie agresywnym;

–  montaży instalacji i rurociągów z tworzyw sztucznych;
–  usługi serwisowe.

Potwierdzeniem jakości naszych usług oraz systemu nadzoru procesów 
w firmie są certyfikaty nadane przez uznane jednostki certyfikujące:

ISO 9001, ISO 14001, ISO OHSAS 18001, ISO EN 1090, EN 3834

Strukturę organizacyjną firmy 
oraz model biznesowy zarządza-
nia oparliśmy na standardach IPMA 
– zarządzanie przez projekty. Ten 
nowoczesny model sprawdziliśmy 
w praktyce otrzymując wyróżnienie 
prestiżowej organizacji w konkur-
sie Polish Project Excellence Award 
za projekt realizowany dla jednego 
z naszych dużych klientów.

Chemorozruch sp. z o.o. 
partnerem na każde żądanie 

 aparaty

 armatura

            silosy
           i zbiorniki

 montaż
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my utrzymywać system. My, w swych ana-
lizach, przyjęliśmy wskaźnik obowiązują-
cy w innych, wysokorozwiniętych krajach 
Europy – a więc 3 godziny przerwy w do-
stawach na rok. To wskaźnik dosyć mocno 
wyśrubowany, w naszych warunkach wy-
nosi ponad 8 godzin. Zależnie od przyjęte-
go wskaźnika, będą różne ilości kupowanej 
mocy i proporcjonalne do niej koszty.

Regulacje UE powiązane z ochroną kli-
matu wymuszają przede wszystkim zmiany 
w strukturze wytwarzania, nie dokonamy 
zmiany w naszym systemie elektroener-
getycznym jednym cudownym ruchem. 
Zmienia się struktura wytwarzania źródeł 
energii, technika, technologie, systemy za-
rządzania energetyką. To wszystko trze-
ba poddać analizie i na nowo zaprojekto-
wać KSE w szerokim rozumieniu – poziom 
i struktura mocy osiągalnej, rezerwy zwy-
kłe i na nietypowe warunki atmosferycz-
ne, sposoby zarządzania systemem itp. To 
trzeba zrobić, a wprowadzenie rynku mocy 
może ułatwić przeprowadzanie zmian i ob-
niżyć koszty zapewniania bezpieczeństwa 
dostaw.

– S. Krystek: – O konieczności stworze-
nia w Polsce rynku mocy mówimy od daw-
na i nic z tego nie wynika. W Polsce bra-
kuje mocy. By nie brakowało, potrzebne 
są pieniądze. W łańcuszku od wytworzenia 
do dostarczenia odbiorcy energii, elektrow-
nie mają dziś najmniej pieniędzy. Rzadziej 
więc odstawiają urządzenia do remontów, 
w konsekwencji wzrasta awaryjność, spada 
więc bezpieczeństwo dostaw. Tymczasem, 
mamy do czynienia ze stałym wzrostem za-
potrzebowania na energię: 2013 r. – 0,5%, 
2014 r. – 0,7%, w br. będzie to prawdopo-
dobnie ponad 2%. Gdy w przyszłym roku 
powtórzą się tegoroczne warunki pogodo-

we, to znów będziemy mieli 20. stopień za-
silania, tylko z o wiele niekorzystniejszy-
mi konsekwencjami. Mówiąc o winnych 
tego stanu rzeczy nie wskazywałbym pal-
cem tylko na władzę. My energetycy mamy 
w tym również swój udział. Widzimy pew-
ne niedociągnięcia, słabości i nic z tym nie 
robimy.

Brakuje nam dziś mocy, równocześnie 
grozi nam wyłączenie elektrowni, poczy-
nając od końca 2017 r., z powodu niespeł-
niania przez nie unijnych warunków emi-
sji zanieczyszczeń. Jakie będą tego skutki, 
zdecyduje się dziś. Energia jest paliwem dla 
gospodarki. Co będzie gdy go zabraknie?
• Gdy mówimy o rezerwach mocy, po-

krywaniu zapotrzebowania na energię 
w sytuacjach awaryjnych, to rodzi się py-
tanie: czy te problemy powinniśmy roz-
wiązywać we własnym zakresie, czy też 
w ramach Unii? Przy tej okazji pojawia się 
dylemat przepustowości połączeń trans-
granicznych, wzrostu przepływów niekon-
trolowanych. 

– J. Dudzik: – Nasze możliwości im-
portowe energii elektrycznej na tzw. profi-
lu synchronicznym, są zerowe. Natomiast 
w okresie sierpniowego kryzysu nie tyl-
ko nie było możliwości importu, ale żeby 
na liniach transgranicznych utrzymać ich 
bezpieczną pracę wymagany był nasz eks-
port operatorski (w ramach dwustronne-
go redispatchingu) na poziomie 1200 MW. 
W sytuacji braku wystarczających zdolno-
ści eksportowych był on zastępowany dzia-
łaniem innych operatorów w regionie jako 
tzw. wielostronny redispatching, a jego 
wartość przekraczała 5000 MW. Suma-
ryczne możliwości importowe są obecnie 
bardzo ograniczone – praktycznie jedynym 
istotnym kierunkiem możliwego importu 

jest połączenie kablowe ze Szwecją o mocy 
600 MW. 

– M. Duda: – Istnieje konflikt między 
transakcjami handlowymi i operacyjnymi, 
wpływający na stabilność, bezpieczeństwo 
systemu, który w Europie nie jest dostrze-
gany.

– S. Krystek: – To co przed chwilą mó-
wił Dyrektor Dudzik wynika głównie 
z praw fizyki i nie jest to łatwe do zrozu-
mienia. Zwłaszcza dla zwykłych odbior-
ców energii. Podobnie niełatwo zrozumieć 
im obecną, trudną sytuację energetyki kon-
wencjonalnej, która reguluje system i po-
winna mieć za to przyzwoicie zapłacone, 
a nie ma. Równocześnie, uważam, mamy 
obecnie w Polsce zbyt drogą energię zielo-
ną. Ona wszędzie jest droższa niż konwen-
cjonalna, ale nie tyle droższa. 
• Skupiamy się, póki co, na roztrząsa-

niu sierpniowego kryzysu z punktu widze-
nia energetyki. Warto by jednak spojrzeć 
nań z punktu widzenia konsumenta ener-
gii oraz regulatora. 

– D. Kulczycka: – Padło tu zdanie, że 
w najgorszej sytuacji są elektrownie pra-
cujące w tzw. podstawie. Sądzę, że w naj-
gorszej sytuacji są odbiorcy energii. Pa-
dło tu też zdanie, że na temat problemów 
energetyki prowadzane są w Państwa śro-
dowisku od dawna jałowe dyskusje, bo nie 
prowadzą do żadnych rezultatów. Myślę, 
że aby ta dyskusja zaczęła być płodna na 
rzecz całą trzeba zacząć patrzeć przez pry-
zmat klientów energetyki. Przecież ener-
getyka nie produkuje tylko po to by spa-
lić węgiel, tylko by uzyskać przychody ze 
sprzedaży energii. Dla odbiorców energii to 
co stało się 10. sierpnia było kompletnym 
zaskoczeniem. Nadal nie rozumieją jak do 
tego doszło i dlaczego konsekwencje pono-

Jerzy Dudzik 
– Dyrektor Departamentu Usług Operatorskich 

w PSE S.A.

 Daria Kulczycka 
– Dyrektor Departamentu Energii i Zmian 

Klimatu, Konfederacja Lewiatan

Igor Grela 
– Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny 

GDF Suez Energia Polska S.A.
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szą tylko oni. Jeżeli dostawcy energii nadal 
nie będą ponosili konsekwencji tego typu 
sytuacji, to dla biznesu wniosek wynika 
z tego jeden – ryzyko inwestowania w Pol-
sce jest bardzo wysokie. Dyskusje jakie to-
czą się na ten temat w środowisku energe-
tyków nie nastrajają optymistycznie. Niby 
wszystko wiadomo, wszystko jest opisane, 
ale nikt nie obiecuje, że będzie lepiej. Ma-
cie Państwo rację, że odbiorcy energii nie 
rozumieją energetyki. No to trzeba się zbli-
żyć do ich poziomu i tłumaczyć. Komu-
nikaty z 10. sierpnia nie były dla odbior-
ców zrozumiałe. No bo co to znaczy, że nie 
będzie energii, że produkcja energii jest 
mniejsza, dlaczego nie można kupić prądu 
płacąc drożej? Komunikaty mówiły, że wy-
łączenia będą dotyczyły dużych odbiorców 
przemysłowych, a potem się okazało, że 
i np. handlu. Żaden z odbiorców nie przewi-
dział takiego załamania systemu. W związ-
ku z tym nikt, by zminimalizować straty, 
nie przewidział środków zaradczych. Od-
biorcy byli wściekli na samozadowolenie 
sektora, który zakomunikował, że ponie-
waż w terminie wydał stosowne rozporzą-
dzenie, to zdejmuje to z niego całkowicie 
odpowiedzialność za zaistniałą sytuację. 
Nikt dokładnie nie poinformował też, jak 
długo to może trwać, informacje i rzeczy-
wistość były sprzeczne. Co z zarządzaniem 
popytem? 
• Może się nam to podobać lub nie, 

ale taki jest nasz obraz, czyli energetyki, 
w oczach odbiorców energii. To powinno 
nas skłonić do autorefleksji i uwzględnie-
nia w dyskusji o energetyce także opinii 
odbiorców energii. Warto także aby sami 
odbiorcy zaczęli rozmawiać o energetyce. 
Mówi się, że model przyszłościowy ener-
getyki to energetyka prosumencka – każdy 

sam będzie sobie produkował energię. A co 
z przemysłem – autogeneracja?

– D. Kulczycka: – Jeżeli przemysł, han-
del podejmą decyzję o produkcji energii 
we własnym zakresie, będą to ich decyzje. 
Chcę tylko przypomnieć, że zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego jest obo-
wiązkiem państwa. Mimo to Orlen, Puław-
skie Azoty, a także inne zakłady przemysłu 
chemicznego postanowiły być energetycz-
nie samowystarczalne. Budowa energetyki 
na gazie jest biznesowo trochę dziwna, ale 
po sierpniowych doświadczeniach przesta-
je być zaskoczeniem.

– A. Dobrowolski: – W dniu, w którym 
rozmawiamy, nie mamy jeszcze pełnej wie-
dzy o tym, co stało się w sierpniu. Za parę 
dni dostaniemy pełny raport na ten temat 
z PSE i wówczas rozpoczniemy dogłęb-
ne analizy. Od czasu uzyskania wolności, 
był to pierwszy przypadek gdy mieliśmy do 
czynienia z ograniczeniami dostaw i pobo-
ru prądu. Trochę, ale tylko trochę podob-
ną sytuację (nie było przerw w dostawach 
prądu) mieliśmy w 2006 r., która była po-
chodną stanu awaryjnego. Nie jest prawdą, 
że są systemy, w których w każdej sytuacji 
jesteśmy w stanie zapewnić w 100% dosta-
wy energii elektrycznej, gazu, ciepła. Sy-
tuacje awaryjne mogą się zawsze zdarzyć. 
Faktem jest też, że kiedyś wiele firm mia-
ło Głównego Energetyka, czyli kogoś od-
powiedzialnego za kontakty z dostawcami 
energii. Ta instytucja zaniknęła. W związku 
z tym dziś umowy z dostawcami energii za-
wierają różne nieaktualne, albo nieoddają-
ce istniejącego stanu rzeczy zapisy, których 
po stronie odbiorców nie miał kto „przypil-
nować”. PTPiREE prowadzi obecnie prace 
nad tym, aby tego typu sprawom nadać ra-
cjonalny kształt. Jeszcze 10 lat temu, budu-
jąc różne budynki, przewidywano instala-

cję agregatów prądotwórczych na wypadek 
przerw w dostawie prądu. Biznes optyma-
lizuje koszty i wiadomo z jakim skutkiem. 
Trzeba by się jednak zastanowić nad tym 
ile będzie go kosztowała 100% pewność 
w dostawach prądu bez względu na oko-
liczności, a ile sytuacja, w której będzie 
się musiał liczyć z przerwami w dostawach 
prądu. Co zaś tyczy rynku mocy, to Prezes 
URE już od dawna apeluje, aby prace nad 
tym projektem stały się bardziej konkret-
ne i szybsze. Operacyjnie URE podejmo-
wało działania, które zmierzają do zapew-
nienia bezpieczeństwa dostaw. Mam tu na 
myśli modyfikację modelu operacyjnej re-
zerwy mocy, zawarcie przez PSE umów 
na interwencyjną rezerwę zimną. Te dzia-
łania poprawiają sytuację. Każdy problem 
wymaga jednak kompleksowego podejścia 
i rozwiązania, adekwatnego do naszych 
konkretnych warunków. Nie każde bowiem 
rozwiązanie z innych warunków da się im-
plementować do naszych. Prace koncepcyj-
ne nadal trwają, dopóki jednak nie ma go-
towego modelu, nie mamy z czym pójść do 
Komisji Europejskiej. 

– M. Duda: – W zdumienie wprawiła 
mnie publiczna wypowiedź wiceministra 
gospodarki, że rynek mocy, to jest zawra-
canie głowy. To dowodzi, że potrzebna jest 
także praca u podstaw, polegająca na prze-
konaniu decydentów do pewnych koncep-
cji, rozwiązań.

– S. Poręba: – Pojawia się problem kosz-
tu niedostarczonej energii, padają różne 
dane. Najprostszą metodą jego wyliczenia 
jest podzielenie PKB przez ilość zużywanej 
energii. I wtedy brak 1 MWh skutkuje utra-
tą około 17 tys. zł, a w przemyśle jeszcze 
więcej. Utracone korzyści przedsiębiorców 
w wyniku przerw w dostawach prądu kal-

Andrzej Patrycy 
– Prezes Zarządu, Dyrektor 

Energoprojekt-Warszawa S.A.
Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski 

– PW

Stanisław Poręba 
– Ernst & Young
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kulowane wg wartości dodanej z uwzględ-
nieniem rzeczywistych warunków wyno-
szą około 8 tys. zł/MWh. Sądzę, że biorąc 
uśrednione dane, rzeczywisty wpływ na 
PKB jednej niedostarczonej MWh wynosi 
około 11 tys. zł. Oczywiście między sekto-
rami są ogromne różnice. Są bowiem i ta-
kie gdzie koszt niedostarczonej MWh wy-
nosi kilkadziesiąt tysięcy złotych. Musimy 
zmienić podejście do zarządzania syste-
mem. Po prostu ci, którzy chcą mieć wyż-
szą pewność dostaw energii, będą musieli 
za nią zapłacić więcej. Z rozmów z przed-
siębiorcami wynika, że są na to gotowi, na 
sierpniowym kryzysie stracili bardzo wiele. 
Przy istnieniu rynku tylko energii wmonto-
wanie weń tego typu rozwiązań byłoby nie-
zwykle trudne. Mamy przykład USA, gdzie 
rynek mocy rozwiązał tego typu problemy, 
po kilkunastu latach można jednoznacznie 
stwierdzić, że bezpieczeństwo dostaw ener-
gii jest utrzymywane a koszty/ceny łączne 
spadają.
• Co można zrobić w elektrowniach aby 

złagodzić skutki sytuacji jaka powstała 
w sierpniu? To po pierwsze. Po drugie – je-
śli problemem były rzeki, to co z kolei moż-
na z nimi zrobić?

– I. Grela: – Zanim o tym co jest zawar-
te w pytaniu, parę zdań o tym co było wcze-
śniej. Nasza elektrownia nie ma odbiorców, 
tylko klientów. Z wieloma konsultowali-
śmy, co w tym trudnym okresie mogą zro-
bić, czego mają się spodziewać. Rozumiem 
frustrację rynku. My trochę też ulegliśmy 
frustracji. Od wielu bowiem lat chodzili-
śmy po różnych decyzyjnych instytucjach 
Państwa i zwracaliśmy uwagę na ewentual-
ne skutki podejmowania pewnych decyzji 
i braku podejmowania innych.

 Padło tutaj zdanie, że w związku z postu-
lowanym powstaniem rynku mocy, energe-

tyka chce dokonać „skoku na kasę”. Otóż 
Minister Środowiska, podczas spotkania 
z prezesami wytwórczych firm energetycz-
nych wiosną bieżącego roku, przy okazji 
próby wprowadzania kolejnego para-po-
datku, przywitał nas słowami – „witam kre-
zusów”. Zapytany dlaczego nas tak nazy-
wa, przytoczył wyniki z 2012 r. – proszę 
sobie wyobrazić jego niepomierne zdziwie-
nie, gdy w czasie spotkania pokazaliśmy 
wyniki tych samych firm za rok 2014, były 
już one ujemne, tak wielka jest skala prze-
cen na hurtowym rynku energii i mocy oraz 
Zielonych Certyfikatów.

Kwestie techniczne, o których tu rozma-
wiamy, dotyczące projektu rynku są cał-
kowicie pozbawione podtekstu politycz-
nego. Unia Europejska postawiła klienta 
na szczycie piramidy i Komisja Europej-
ska, słusznie, w pierwszej kolejności dba 
o klienta. Rodzi się pytanie: czy o tego 
klienta dba też System (System rozwiązań 
prawnych i regulacji) i czy dzięki temu za 
jakiś czas System nie zostanie wytrącony 
z równowagi? System musi być kompa-
tybilny, muszą być skalkulowane ryzy-
ka i między jego segmentami muszą ist-
nieć kanały komunikacji. Tego nie ma, to 
rodzi chaos, bezsiłę, frustrację. Równocze-
śnie, brakuje odwagi by w tej materii pod-
jąć stosowne decyzje. Dziś nie ma sektora 
elektroenergetycznego tylko jest parę pod-
sektorów – przesył, handel hurtowy, dys-
trybucja, wytwarzanie w OZE łącznie z za-
rządzaniem portfelem w tym podsektorze 
i wytwarzanie konwencjonalne łącznie z za-
rządzaniem portfelem. W ramach relacji 
między tymi podsektorami jest wiele bez-
silności. Równocześnie, nie ma właścicie-
la tego co stało się w sierpniu.

Mieliśmy wówczas do czynienia z ko-
niunkcją dwóch zdarzeń – niedyspozycyj-
nością techniczną części jednostek oraz ze 
zdarzeniami przewidywalnymi, ale nieza-
rządzalnymi – wysokie temperatury powie-
trza i wody, susza, stan wody w rzekach, 
brak wiatru. Ja odpowiadam za dyspozy-
cyjność elektrowni. I w tych krytycznych 
dniach wszystkie osiem bloków mojej elek-
trowni było dyspozycyjne, ale dwóch nie 
mogłem uruchomić, bo nie miałem wody. 
W tym czasie kanały informacji z PSE były 
wzorcowe, i dzięki nim koledzy z Tauron 
Ekoenergia – Elektrownia Wodna Rożnów 
przez dwa tygodnie, w rannych godzinach 
formowali nam falę na Wiśle, byśmy mogli 
„pociągnąć” produkcję energii. Wspaniale 
i bezinteresownie w tym czasie współpra-
cowały także inne firmy wytwórcze z PSE 
– tu chciałem podkreślić wsparcie kolegów 
z Tauron Ekoenergia – Elektrownia Wodna 
Rożnów, którzy całkowicie bezinteresow-
nie, świadczyli nam ogromną pomoc.

– A. Patrycy: – Gdyby nie było klien-
ta na energię elektryczną i ciepło, to po 
co byłby system energetyczny? Potrze-

bą klienta jest określona moc postawiona 
w czasie. Jeśli tego nie ma, nie ma również 
bezpieczeństwa energetycznego. Przed laty 
kalkulowaliśmy koszt energii niedostarczo-
nej, a w zasadzie mocy nie postawionej do 
dyspozycji. Było to kilkadziesiąt razy wy-
żej niż koszt energii wyprodukowanej. 
W związku z tym, bezpieczeństwo ener-
getyczne w dawnych czasach było stawia-
ne na bardzo wysokim poziomie. Dlatego 
dziwi mnie, że nie istnieje taki oto mecha-
nizm. Otóż odbiorca chce mieć do dyspo-
zycji określoną moc, ale pewną jej część 
chce mieć zapewnioną bezwzględnie i go-
tów jest za nią zapłacić nawet bardzo dużo. 
To dlaczego mu tego nie umożliwić? Moż-
na wprowadzić segmentację rynku mocy: 
niezbędna – cena mocy najwyższa, możli-
we krótkie wyłączenia – cena średnia, moż-
liwe długie wyłączenia – cena najniższa. 
W ten sposób można by uzyskać środki na 
wzmocnienie bezpieczeństwa energetycz-
nego kraju. A więc dla producenta energii 
dwuczłonowa cena: za moc i energię.

To co wydarzyło się w sierpniu, to kla-
syczne zdarzenie techniczne. Nie zaś poli-
tyczne, rynkowe, legislacyjne. W zdarze-
niach sieciowych trudno tu znaleźć jakąś 
radę, nie przeskoczy się praw fizyki. Co 
się zaś tyczy technologii produkcji ener-
gii przy wysokich temperaturach i niskich 
stanach wody: w sytuacji niskiej wody 
w rzekach dobrym rozwiązaniem są jazy 
piętrząco-regulacyjne w okolicach ujęć 
wody dla elektrowni. Np. Elektrownia Poła-
niec ma taki jaz przeponowy. Niestety, jest 
on w istniejącym kształcie trudny do eks-
ploatacji i utrzymania. Jednak dwie elek-
trownie są zdeterminowane by takie jazy 
budować. Kolejne rozwiązanie to chłodnie 
rozbryzgowe – doskonały sposób, bo pro-
sty, na schłodzenie wody przed zrzutem. 

Sławomir Krystek 
– Dyrektor Generalny Izby

Marian Bosowski 
– zastępca Dyrektora Generalnego Izby
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Układy zamknięte chłodzenia, niestety, nie-
bywale drogie. Dla nowych bloków można 
rozważyć ich budowę. W starych, eksplo-
atowanych od kilkudziesięciu lat, nie mają 
sensu. Wreszcie, awaryjność urządzeń – na 
remontach najłatwiej zaoszczędzić i potem 
jest, co jest – wzrasta awaryjność.

– I. Grela: – Rzeczywiście, teoretycznie 
najłatwiej ciąć koszty remontów. Nie zapo-
minajmy jednak, że mamy również okre-
ślone zobowiązania koncesyjne. Zgadzam 
się, że najważniejszy jest klient. W kontak-
tach z nim oraz interesariuszami powinni-
śmy przestać się oszukiwać i uświadamiać 
według jakich mechanizmów powinna być 
wynagradzana moc i energia elektryczna 
by mieli pewność dostaw i które elementy 
są tutaj bardzo kosztotwórcze.

– D. Kulczycka: – Mam nadzieję, że 
energetyka przejdzie wreszcie od debat 
do decyzji. Przysłuchiwałam się wielo-
krotnie tego typu debatom i w pełni rozu-
miem frustrację środowiska energetyków. 
Równocześnie, odbiorcy energii są w sta-
nie zrozumieć, że energia musi być droż-
sza, natomiast komunikaty, iż energii nie 
będzie, są dla nich nieakceptowalne. Przed-
siębiorcy nie rozumieją dlaczego jeśli na 
coś jest popyt to tego nie można wyprodu-
kować, dostarczyć. W Ministerstwie Go-

spodarki jest jeden departament zajmujący 
się innowacjami w przemyśle i pięć zajmu-
jących się energetyką. Być może tu jest pies 
pogrzebany.

– S. Poręba: – Trzeba zacząć od stwo-
rzenia właściwego modelu. W Polsce rów-
nolegle funkcjonuje dość liberalny rynek 
energii i dość mocno scentralizowana fi-
zycznie realizacja zawartych transakcji 
handlowych. W efekcie jedziemy na dwóch 
koniach nie będąc woltyżerami. Więc albo 
należy się przesiąść na jednego konia zcen-
tralizowanego, państwo będzie odpowiada-
ło za bezpieczeństwo energetyczne, a koszt 
tego będzie określony, zależnie od poziomu 
pewności dostaw jakiego zażyczy sobie od-
biorca. Albo przesiadamy się na konia zde-
centralizowanego, wtedy każdy odbiorca 
lub jego dostawca odpowiada za siebie, jak 
jest w USA – musi sobie zakupić moc, jeśli 
jest dostawcą lub odbiorcą. Unia popełnia 
duży błąd nie korzystając z doświadczeń 
amerykańskich.

– J. Dudzik: – Nie ma już centralnego 
planisty z poprzedniego systemu, który de-
cydował co, kto, gdzie, kiedy ma budować 
w energetyce. Rynek energii, który miał 
wszystko załatwić, nie załatwia wszyst-
kiego. Wszyscy w Europie mają problemy 
z mocą. Z tym, że na Zachodzie mają pro-

blem jak utrzymać nowe, sprawne bloki, 
a my mamy problem jak utrzymać stare blo-
ki i zapewnić budowę nowych. W tej sytu-
acji należałoby wprowadzić mechanizm, 
który wypełniłby funkcję centralnego pla-
nisty. Takim mechanizmem mógłby być np. 
rynek mocy. Utrzymanie obecnego stanu, 
w perspektywie kolejnych lat, może grozić 
bezpieczeństwu dostaw energii elektrycznej. 

– D. Kulczycka: – Z punktu widzenia 
odbiorców energii, rzeczą niezwykle waż-
ną są dobre praktyki, o których tu wspo-
mniano. Żeby odbiorca wiedział co go cze-
ka, jak się powinien zachować itd. Myślę 
także, że do przeprowadzenia jest to, że jak 
chce się mieć zagwarantowaną moc, trzeba 
więcej zapłacić. Wreszcie, ludzie często nie 
rozumieją zawartych z dostawcami energii 
umów, nie identyfikują zawartych w nich 
ryzyk. 
• Uznając swego czasu energię za towar, 

jak każdy inny, oderwaliśmy od siebie czas 
dostawy od ilości dostawy.

– I. Grela: – Ja bym nie potępiał w czam-
buł rynku energii. To było dobre rozwiąza-
nie, gdy go wprowadzono, odegrało swo-
ją rolę. Ale świat się zmienia, zmieniła się 
cała baza rynku i potrzebne jest nowe roz-
wiązanie.
• Dziękujemy za rozmowę.
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Współpraca energetyczna: włochy – polska

• Na ile Włochy są krajem samowystarczalnym energetycznie? 
– Włochy nie są samowystarczalne pod względem energetycz-

nym. Wręcz przeciwnie, nie mając znaczących surowców ener-
getycznych, nasz kraj jest w dużym stopniu uzależniony od im-
portu paliw kopalnych. Import ropy naftowej do Włoch pokrywał 
w 2014 r. 93,5% krajowego zapotrzebowania, zaś import gazu 
90% zużycia krajowego. Naszymi głównymi dostawcami ropy 
są Azerbejdżan i Rosja, których udział wynosi odpowiednio 17% 
i 16%. Jeżeli chodzi o gaz, to w 2014 r. naszym głównym dostaw-
cą była Rosja, pokrywając 47,1% całkowitego importu, następne 
w kolejności były Norwegia, Holandia i Algieria, które łącznie do-
starczają 32,9% całkowitego importu. Nasz bilans energetyczny 
w 2014 r. odnotowuje po stronie pasywów kwotę ok. 45 mld euro. 
• Czy i jak w ostatnich 15–20 latach zmieniało się zapo-

trzebowanie przemysłu i Włochów na energię elektryczną, bo 
np. w Polsce jest ono zdecydowanie poniżej średniej unijnej? 
Jakie są perspektywy na najbliższe lata?

– Zapotrzebowanie na energię elektryczną we Włoszech ule-
gło głębokiej transformacji w ciągu ostatnich dwóch dziesię-
cioleci. Mówiąc ogólnie, przez ostatnie 15 lat wzrosło z 298 do 
309 mld kWh, ale w 2008 r., wraz z nasileniem się międzynarodo-
wego kryzysu ekonomicznego, odnotowano istotny spadek zuży-
cia (–5,7% w stosunku do 2007 r.). W latach 2013–2014 popyt na 
energię elektryczną w dalszym ciągu malał, średnio o 3% rocznie. 
Terna, główny włoski operator sieci przesyłowych energii, opraco-
wał prognozę na lata 2014–2024, nakreślając dwa możliwe scena-
riusze. Pierwszy zakłada zwiększenie popytu na energię elektrycz-
ną przy średniej stopie rocznego wzrostu równej 1,0%, natomiast 
drugi przewiduje spadek o kolejne 0,5% skorelowany z możliwym 
wzrostem wydajności energetycznej.

• Jaki jest obecnie mix energetyczny Włoch i czy zmienił się 
w ostatnich 15–20 latach?

– Włoski mix energetyczny w dalszym ciągu charakteryzu-
je przewaga paliw kopalnych jako głównego źródła energii: ropa 
naftowa i gaz ziemny zaspokajają 67% zapotrzebowania Włoch na 
energię, zaś źródła odnawialne oraz paliwa stałe dają odpowied-
nio 19% i 9%. Jednak w ciągu ostatnich 15–20 lat w istotny spo-
sób wzrósł udział zielonej energii. Wzrasta wykorzystanie zaso-
bów energii odnawialnej: w 2014 r. miała 33% udział w produkcji 
energii elektrycznej netto, choć głównym źródłem pozostają elek-
trownie cieplne, które pokrywają 52,9% całkowitego zapotrzebo-
wania (165,5 mld kWh).

Najpowszechniej wykorzystywanym paliwem pozostaje ropa 
naftowa. To podstawowe źródło energii, której udział w ogólnym 
zużyciu energii pierwotnej wynosi 34,4%. Następny w kolejności 
jest gaz ziemny z udziałem 33% oraz odnawialne źródła energii 
– 19%. Wśród paliw kopalnych wykorzystanie ropy naftowej do-
minuje w sektorze transportu, odbiorcy prywatni natomiast naj-
częściej korzystają z gazu ziemnego. Natomiast źródła odnawial-
ne i paliwa stałe są prawie w całości użytkowane do wytwarzania 
energii elektrycznej.
• Jaki typ odnawialnych źródeł energii (OZE) jest najbardziej 

popularny?
– Najczęściej wykorzystywanym we Włoszech odnawialnym 

źródłem energii są elektrownie wodne, które w 2014 r. wytworzy-
ły 58 mld kWh, następnie ogniwa fotowoltaiczne (23 mld kWh), 
wiatr (15 mld kWh) i wreszcie źródła geotermiczne (5,5 mld kWh). 
• A jacy są najwięksi producenci energii elektrycznej?
– Włoski rynek energii elektrycznej wyróżnia się wysokim stop-

niem liberalizacji działań dotyczących produkcji, importu, ekspor-

– Współpraca włosko-polska w sektorze energetycz-
nym z pewnością jest na dobrym poziomie, ale wciąż 
istnieje szeroka przestrzeń do jej polepszenia i zwięk-
szenia liczby włoskich spółek w Polsce. W ostatnich 
latach zainteresowanie tą współpracą, zwłaszcza ze 
strony spółek z branży energii odnawialnej, było bardzo 
wysokie z uwagi na przesycenie rynku we Włoszech, jak 
i na proces legislacyjny, który doprowadził do przyję-
cia w Polsce nowej ustawy – mówi Jego Ekscelencja 
ALESSANDRO De PEDYS, Ambasador Włoch w Polsce, 
w rozmowie z Jerzym Bojanowiczem.

Zliberalizowany rynek energii

ALESSANDRO De PEDYS (ur. 26 września 1961 r. w Rzymie), od 30 lipca 2014 r. 
Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Włoskiej w Polsce, jest absol-
wentem Uniwersytetu w Rzymie (w 1986 r. uzyskał dyplom z ekonomii i handlu). Od 
lutego 1989 r., po zdaniu egzaminu konkursowego, jego kariera zawodowa zwią-
zana jest z dyplomacją. W tym samym roku, po ukończeniu kursu kształcenia za-
wodowego w Instytucie Dyplomacji, zostaje mianowany na Pierwszego Sekretarza 
Legacji, a następnie zaczyna pracę w Sekretariacie Departamentu Prawno-Trakta-
towego oraz Legislacyjnego. Od 1992 r. pełnił funkcje m.in. Drugiego Sekretarza 
Handlowego w Seulu, Pierwszego Sekretarza w Londynie, Szefa Biura II (prasa za-
graniczna) w Biurze Informacyjno-Prasowym, Zastępcy Szefa Biura ds. Organiza-
cji Prezydencji włoskiej w Radzie Unii Europejskiej, Konsula Generalnego w Hong 
Kongu. W styczniu 2010 r. mianowany na Ministra Pełnomocnego, a w marcu objął 
stanowisko Szefa Sekretariatu Wiceministra Spraw Zagranicznych, Marty Dassù. 
W 2005 r. został Komandorem Orderu Zasługi Republiki Włoskiej.
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tu, zakupu i sprzedaży energii elektrycznej. 
Rozpoczęty w 1999 r. proces liberalizacji 
w kolejnych latach stopniowo się rozwi-
jał. Od 1 lipca 2007 r. wszyscy klienci mają 
możliwość wyboru dostawcy energii elek-
trycznej na wolnym rynku, który charakte-
ryzuje się obecnością wielu operatorów.

Jeśli chodzi o sektor wytwarzania ener-
gii, głównymi producentami są Enel (89,9 
TWh), Edison (18,7 TWh), Eni (10,4 TWh) 
i Acea (9,9 TWh). Dalej mamy siedem 
grup spółek, których produkcja wynosi od 
5 do 10 TWh: Hera, Green Network Luce 
& Gas, A2A, Sorgenia, Axpo group, E.On 
i Gala.
• Włochy nie mają energetyki nuklear-

nej, ponieważ w 1987 r. – w drodze refe-
rendum – zablokowano jej rozwój. Czy ta 
informacja jest wciąż aktualna ?

– Tak, to prawda, choć właściwie były 
dwa referenda. Pierwsze w 1987 r., w któ-
rym Włosi zadecydowali o odłożeniu pro-
jektu wytwarzania energii jądrowej. W la-
tach 2005–2008 ponownie rozpoczęto 
debatę na temat możliwości wprowadzenia 
krajowego programu nuklearnego, która  
doprowadziła do rozpropagowania projektu  
wytwarzania energii w elektrowniach ją-
drowych. W lutym 2010 r. przyjęto ustawę regulującą tworzenie 
i działanie we Włoszech zakładów produkujących energię jądrową 
oraz zakładów produkcji paliwa jądrowego. Kolejne referendum 
przeprowadzone w 2011r. uchyliło przepisy przyjęte w 2010 r., zaś 
projekt jądrowy został ponownie odłożony.
• Jak Włochy zamierzają wdrażać ambitny Pakiet Klimatycz-

no-Energetyczny Komisji Europejskiej, zobowiązujący kraje UE 
do redukcji emisji?

– Włochy będą negocjować wraz ze wszystkimi partnerami 
z Unii Europejskiej sposób rozdziału wysiłków (tzw. Effort Sha-
ring) między poszczególne sektory przemysłu i inne branże (trans-
port, budownictwo, rolnictwo) aby osiągnąć cele przewidziane na 
rok 2030, jak tylko Komisja przedstawi odpowiednią propozycję. 
W międzyczasie Włochy aktywnie uczestniczą w debacie w ra-
mach konsultacji rozpoczętych przez Komisję. Chodzi o szczegól-
nie złożoną i delikatną kwestię, w której potrzeby poszczególnych 
państw znacznie się różnią, zaś emocje są bardzo silne. Należy 
również wspomnieć, że Pakiet Klimatyczno-Energetyczny nie jest 
pakietem Komisji Europejskiej, ale owocem porozumienia osią-
gniętego przez szefów wszystkich państw i rządów na szczycie 
Rady Europejskiej w październiku zeszłego roku, podczas wło-
skiej prezydencji. To porozumienie osiągnięte z wielkim trudem, 
które jednak – przy pozytywnym kompromisie wypracowanym 
pomimo odmiennych stanowisk Państw członkowskich – otwie-
ra perspektywy reorientacji gospodarki europejskiej. Jest również 
mocnym przesłaniem, potwierdzającym zaangażowanie Unii w tej 
dziedzinie w przededniu konferencji COP21 w Paryżu, w której 
uczestniczyć będą wszystkie państwa świata z zamiarem dopro-
wadzenia do porozumienia w sprawie takiego ograniczenia emisji, 
które pozwoli zatrzymać globalne ocieplenie na poziomie poniżej 
dwóch stopni Celsjusza. 
• Co Włochy zaproponują w Paryżu na Konferencji Stron Ra-

mowej Konwencji Klimatycznej – COP21?
– Licząc na jednolite stanowisko Europy, w Paryżu Włochy 

będą naciskać na to, by wszystkie państwa, zgodnie z zasadą 
wspólnej, ale zróżnicowanej odpowiedzialności, ze swojej strony 
zaproponowały narodową strategię redukcji emisji gazów cieplar-
nianych, tak jak to robią kraje członkowskie UE, silnie zaangażo-

wane w osiągnięcie ambitnych celów, jakie sobie postawiły. Po-
rozumienie w sprawie środowiska jest z definicji porozumieniem 
globalnym, ponieważ na nic się nie przyda wysiłek kilku krajów 
przy jednoczesnej obojętności pozostałych. Jako dobry znak Wło-
chy postrzegają porozumienie podpisane ostatnio przez dwie go-
spodarki światowe emitujące największe zanieczyszczenie, czyli 
Stany Zjednoczone i Chiny. Ale droga do Paryża jest jeszcze dłu-
gai Włochy zrobią wszystko co w ich mocy, aby kraje szczególnie 
im bliskie ze względu na związki historyczne i gospodarcze wnio-
sły pozytywny wkład w proces negocjacyjny i przedstawiły wła-
sne strategie narodowe.
• Jak Pan Ambasador ocenia włosko-polską współpracę w za-

kresie szeroko pojętej energetyki i czy widzi możliwość jej zwięk-
szenia, np. wejście do Polski koncernu Enel?

– Na początku tego roku ERG Renew zawarło porozumienie 
z Grupą Kapitałową PAI (Polish Alternative Investments) w spra-
wie zakupu spółki Hydro Inwestycje, mającej już wszystkie nie-
zbędne pozwolenia na realizację farmy wiatrowej w Polsce. Far-
ma będzie miała moc 14 MW, produkcję szacowaną na ponad 
36 GWh rocznie, zaś przybliżony koszt inwestycji miałby wynieść 
23 mln euro. 

W sektorze gazowym włoskie konsorcjum, kierowane przez Sa-
ipem, kończy budowę terminalu regazyfikacyjnego w Świnouj-
ściu. Wartośc tej inwestycji przekracza 700 mln euro. 

Natomiast SIME Polska, należąca do Grupy Kapitałowej SIME, 
zajmuje się dystrybucją i sprzedażą gazu ziemnego w Polsce. 
W województwie mazowieckim zbudowała gazociąg zaopatrują-
cy gminy: Teresin, Sochaczew, Brochów, Kampinos i Nowa Su-
cha. Gazociąg obsługuje obszar zamieszkiwany przez 60 000 osób 
i rozpoczął pracę we wrześniu 2009 r.

Z kolei polski projekt jądrowy zainteresował niektóre znaczą-
ce spółki włoskie, które dysponują wiedzą i zaawansowaną tech-
nologią. Na przykład Ansaldo Nucleare jest zainteresowana udzia-
łem w projekcie budowy jednego lub kilku obiektów nuklearnych 
w Polsce pod kierownictwem PGE EJ1. Jeżeli chodzi o Grupę 
ENEL, to na razie nie wykazuje zainteresowania wejściem na ry-
nek polski. 
• Dziękuję za rozmowę.
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• Pani Ambasador, w Królestwie Belgii połowa wytwarzanej ener-
gii elektrycznej pochodzi z elektrowni atomowych. Jaki jest udział in-
nych źródeł (paliw) w jej produkcji, innymi słowy, jak kształtuje się 
tzw. miks energetyczny?

– Sytuacja jest następująca. Należy rozróżnić pomiędzy podstawo-
wą konsumpcją energii, którą jest cała energia zużywana w Belgii a zu-
życiem energii elektrycznej jako takiej. Energia elektryczna stanowiła 
16,7% całkowitego zapotrzebowania na energię w 2013 r. i pochodziła 
z następujących źródeł:

▪ atom: 51,1%,
▪ gaz ziemny: 25,1%,
▪  OZE: 13,9% (systemy solarne, energia wiatrowa, paliwa odnawial-

ne i hydroelektrownie przepływowe),
▪ paliwa kopalne oraz gaz przetworzony: 6,2%.
Wytwarzanie energii elektrycznej z innych źródeł, takich jak hydro-

elektrownie ze zbiornikami retencyjnymi, odpady, produkty ropopo-
chodne, będzie rosło. Należy podkreślić, że udział węgla w całkowitym 
miksie energetycznym od ponad 15 lat stale maleje.
• Czy Belgia zamierza rozwijać energetykę jądrową, czy stopniowo 

z niej rezygnować?
– Obecnie Belgia posiada dwie elektrownie atomowe. Jedna mieści 

się w Doel i ma 4 reaktory o łącznej mocy 2911 MW, druga znajduje 
się w Tihange i ma 3 reaktory o mocy 3016 MW. W roku 2003 belgij-
ski parlament uchwalił ustawę zobowiązującą do stopniowego wygasza-
nia naszych elektrowni atomowych w latach 2015–2025. Wprowadze-
nie tej decyzji zostało rozłożone na etapy. W 2013 r. rząd zdecydował 
o kontynuacji pracy reaktora „Tihange One” (o mocy 895 MW, co sta-
nowi ok. 15% całkowitej produkcji z atomu), m.in. w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego. Wcześniej zapadła decyzja o jego wy-
łączeniu w 2015 r. W lutym br., zgodnie z ustawą o stopniowym elimi-
nowaniu energii atomowej, pierwszy reaktor w Doel został wyłączony 
przez operatora.

Rząd federalny zapowiedział objęcie takimi działaniami jeszcze dwa 
reaktory, Doel Jeden i Dwa (produkujące 866 Mwh, czyli około 14% na-
szej całkowitej krajowej energii pochodzącej z atomu). Ta decyzja wy-
wołała ożywioną debatę w parlamencie, a projekt ustawy został osta-
tecznie przyjęty 26 maja 2015 r.

Latem 2012 r., po przeprowadzonej szczegółowej inspekcji technicz-
nej, Electrabel, operator energetyki jądrowej, wykrył obecność floke-
nów w zbiornikach ciśnieniowych dwóch reaktorów (Doel III i Tihange 
II, o mocy 2 tys. MW). Operator podjął decyzję o czasowym zamknięciu 
tych reaktorów do momentu otrzymania wyników z pogłębionej anali-
zy przeprowadzonej pod nadzorem Federalnej Agencji ds. Kontroli Ato-
mowej. Okres eksploatacji reaktorów został przedłużony przez operato-
ra do 1 listopada 2015 r. W rezultacie trzy reaktory zaprzestały produkcji 
energii elektrycznej.
• Jakie jest stanowisko obywateli Królestwa wobec energetyki ato-

mowej?
– O energii atomowej trwają otwarte dyskusje. Trudno jest scharakte-

ryzować stanowisko opinii publicznej. Kiedy wyłoniła się kwestia prze-
dłużenia pracy reaktorów atomowych trwały ożywione debaty w me-
diach i parlamencie na temat bezpieczeństwa energetycznego Belgii 
i roli, jaką ma odgrywać energia atomowa w naszym miksie energe-
tycznym. Lecz dla wielu Belgów, sektor atomowy oznacza więcej niż 
same elektrownie atomowe – społeczeństwo jest coraz bardziej świado-
me cywilnego, codziennego zastosowania technologii atomowej. Belgia 
uczestniczyła w wielu projektach B+R (Badania i Rozwój).

Belgia osiągnęła szeroką wiedzę w dziedzinie wykorzystania ener-
getyki jądrowej dzięki pracom prowadzonym w centrum badawczym 
SKC-CEN. Obejmują one zastosowanie energii jądrowej nie tylko 
w elektrowniach atomowych, ale także w codziennym życiu, w medycy-
nie, rolnictwie, w dziedzinie uzdatniania gleby czy wody itp.

Można dać jeden konkretny przykład wykorzystania tej wiedzy: Bel-
gia jest drugim światowym producentem izotopów radioaktywnych wy-
korzystywanych w medycynie. Po rozpoczęciu produkcji w reaktorze 
badawczym ośrodka SKC-CEN, były one rozpracowywane w Instytu-
cie Izotopów (IRE) we Fleurus, który dostarcza 25% światowej produk-
cji izotopów medycznych.

SKC-CEN jest także zaangażowany w projekt nowego, innowacyjne-
go reaktora badawczego Myrrha, który jest wielofunkcyjnym, hybrydo-
wym reaktorem badawczym do zastosowań w wysokich technologiach 
(high-tech). Wspomniana wyżej infrastruktura badawcza umożliwia pro-
wadzenie badań nuklearnych w dziedzinie fizyki, przetwarzania odpa-
dów, inżynierii atomowej, badań i produkcji izotopów itd. Belgia poszu-
kuje międzynarodowych partnerów do współpracy przy tym projekcie, 
w celu zapewnienia środków finansowych, których jak dotąd dostarcza-
ły nasz kraj i UE. Wraz z projektem Myrrha, Belgia pozostanie w awan-
gardzie badań jądrowych i będzie nadal źródłem kluczowych innowacji.
• Czy Belgia jest importerem bądź eksporterem energii elektrycznej, 

czy też jest na tym polu w pełni samowystarczalna?
– Belgia jest tradycyjnie importerem netto energii elektrycznej. Zna-

czący wpływ na ten stan rzeczy miało nieplanowane zamknięcie, już 
przeze mnie wskazanych reaktorów. Ilustrują to statystyki importu ener-
gii elektrycznej: w latach 2012–2013 wyniósł on netto ok.12% całko-
witej konsumpcji energetycznej, w porównaniu do zaledwie 3% w roku 
2011. W 2014 r. był jeszcze wyższy.

Rozmowa z Jej Ekscelencją, COLETTE TAQUET, 
Ambasadorem Królestwa Belgii w Polsce

Akceptujemy politykę energetyczną UE

COLETTE TAQUET urodziła się w 1963 r. Ukończyła studia wyższe w zakresie 
nauk politycznych i specjalistyczne z prawa międzynarodowego na Université Li-
bres de Bruxelles. 1987 r. – początek kariery dyplomatycznej. 1999–1992 r. – Stras-
bourg, Rada Europy. 1992–1995 r. – Rzym: FAO, PAM i FIDA. 1995–1996 r. – Am-
basada Belgii w Rzymie. W latach 1996–1999 pracuje w administracji rządowej, 
reprezentuje Belgię w Komisji Śledczej dotyczącej grabieży mienia żydowskiego 
podczas drugiej wojny światowej. Następnie dołącza do zespołu Ministra Spraw 
Zagranicznych w charakterze doradcy ds. wielostronnych. W latach 1999–2003 – 
Ambasada Belgii w Londynie, na stanowisku zastępcy szefa Placowki i jako Mini-
ster Radca ds. politycznych. W roku 2003 dostaje misję otwarcia pierwszej Amba-
sady Belgii na Cyprze, krótko przed jego akcesją i próbą reunifikacji. W roku 2004 
zostaje Ambasadorem Belgii na Cyprze. W latach 2007–2011 – korespondent euro-
pejski, a nastepnie dyrektor wydziału Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeń-
stwa. Poświęca się poszukiwaniu koncensusu 27 odnośnie głównych kwestii poli-
tyki zagranicznej (proces pokojowy na Bliskim Wschodzie, Bałkany, Afganistan…) 
i aspektom transformacji instytucjonalnych, takich jak wdrażanie reform wpro-
wadzonych Traktatem Lizbońskim oraz uruchomienie ESDZ (Europejskiej Służby 
Działań Zewnętrznych). Od września 2011 r. do 2014 r. – Ambasador Belgii w Liba-
nie. Od 15 września 2014 r. – Ambasador Belgii w Polsce.
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• Jak przedstawia się kwestia energii odnawialnej (OZE), czy ma 
miejsce jej rozwój? Które z tych źródeł odgrywa główną rolę?

– Produkcja i konsumpcja energii ze źródeł odnawialnych na prze-
strzeni ostatnich lat nieustannie rośnie. Wedle danych opublikowanych 
przez Belgijskie Obserwatorium ds. Energii, w 2013 r. udział energii od-
nawialnej w zużyciu energii sięgnął 8%. Mój kraj jest na drodze do osią-
gnięcia 13% udziału OZE do 2020 r.

W tej dziedzinie istotną rolę odgrywa rosnące zużycie biomasy – 
z jej spalania wytwarza się 6% energii elektrycznej. Jednak najbardziej 
spektakularnie, wręcz imponująco wzrosła produkcja energii wiatrowej 
z morza i lądu (offshore i onshore); w latach 2002–2013 roczny wzrost 
sięgał ponad 45,9%. Belgia nadal dysponuje dużym potencjałem rozwo-
ju na tym polu. W przypadku energii wiatrowej (offshore) Belgia peł-
ni rolę europejskiego lidera w ramach NSCOGI (North Seas’ Countries 
Offshore Grid Initiative). Jest to inicjatywa państw Morza Północnego 
w sprawie morskiej sieci przesyłowej, zarządzana przez sekretariat Be-
neluksu, często cytowana, jako przykład „najlepszych praktyk” w UE. 
Mamy obecnie trzy czynne morskie farmy wiatrowe, dostarczające 712 
MW mocy. Stawia nas to na trzecim miejscu w Europie pod względem 
produkowanej energii wiatrowej na morzu, tuż za Wielką Brytanią i Da-
nią. Pięć kolejnych morskich farm wiatrowych znajduje się w budowie, 
do roku 2020 osiągną moc 2200 MW, pokrywając w 10% potrzeby ener-
getyczne Belgii.

Dysponujemy w tej dziedzinie know-how na światowym poziomie, 
specjalistyczną wiedzą, której wykorzystanie możemy zaoferować in-
nym krajom. W kwestii energetyki odnawialnej polityka Belgii i Polski 
jest bardzo podobna, cele nieomal tożsame, toteż chcielibyśmy tworzyć 
przyjazny klimat dla wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych, promo-
wać projekty oparte na najlepszym know-how i doświadczeniu.
• Czy Belgia zamierza wydobywać gaz z łupków?
– Nie dysponujemy do tej pory danymi określającymi możliwości 

geologiczne i techniczne eksploatacji złóż łupkowych. Dotyczy to także 
opłacalności ekonomicznej. Rząd Regionu Flamandzkiego jest obecnie 
przeciwny ich wydobyciu, władze Walonii nie podjęły jeszcze decyzji. 
Złoża łupkowe są zapewne cenne, jednak ocena racjonalności ich wydo-
bycia wymaga dalszych analiz.

Chciałabym podkreślić, że udział gazu ziemnego w belgijskim mik-
sie energetycznym jest o wiele wyższy niż węgla, chociaż z kilku powo-
dów wykorzystanie gazu ostatnio zmalało. W najbliższych latach dowie-
my się czy ten trend ulegnie zmianie. Gaz w całości jest importowany, 
głównie z sąsiedniej Holandii, a także Norwegii i Kataru do jednego 
z największych terminali LNG w Europie, zlokalizowanego w Zeebrug-
ges – to wielki hub handlu gazem na Starym Kontynencie. Prawa ryn-
ku i konkurencji sprawiają, iż koszty jego zakupu przez zakłady prze-
mysłowe w Belgii są atrakcyjne, niższe od obowiązujących u naszych 
sąsiadów.
• Komisja Europejska proponuje czy wręcz narzuca ograniczenie 

emisji CO2 o 80% do 2050 r. W przypadku Polski jest to nie do przyję-
cia. A w przypadku Belgii?

– Belgia uważa, ze UE powinna przedstawiać ambitne cele dotyczą-
ce redukcji tej emisji przed Konferencją Klimatyczną w Paryżu, która 

odbędzie się w grudniu 2015 r. Cele klimatyczne, energetyczne i doty-
czące konkurencyjności muszą być traktowane na równi, jako problemy 
ze sobą powiązane. Dlatego też Belgia z zadowoleniem akceptuje nowe 
cele klimatyczne 2030, przyjęte przez państwa członkowskie UE na jej 
szczycie w październiku 2014 r., zakładające co najmniej 40% redukcję 
emisji gazów cieplarnianych. Stanowią one kolejny etap już wcześniej 
ustalonych założeń dotyczących polityki energetycznej Unii, czyli Pa-
kietu Klimatyczno-Energetycznego – przynajmniej 20% redukcji emi-
sji gazów cieplarnianych w porównaniu z poziomem roku 1990; zwięk-
szenie udziału energii produkowanej ze źródeł odnawialnych w zużyciu 
energii końcowej do 20%; zwiększenie efektywności wykorzystania 
energii o 20% w porównaniu do prognozy zapotrzebowania na paliwa 
i energię. Jesteśmy świadomi, że osiągnięcie tych celów będzie kosz-
towne i niełatwe, ale warto te działania podjąć. Co do tego w Belgii pa-
nuje powszechna zgoda, jesteśmy winni to przyszłym pokoleniom.

Belgia przyjmuje także z zadowoleniem polską inicjatywę w ramach 
pakietu energetycznego, która może przyczynić się do dalszej dywer-
syfikacji i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Europie. Pa-
kiet ten łączy się z celami klimatycznymi 2030, lecz może także pokazać 
w nowym świetle liczne propozycje poczynione w innych obszarach. 
W istocie, jeśli Europa chciałaby osiągnąć swoje cele energetyczne, po-
trzebuje kompleksowego i ambitnego podejścia: obniżenia emisji po-
przez poprawę efektywności oraz kształtowanie popytu, ale także po-
prawy konkurencyjności na rynku energetycznym, pełne wdrożenie 
trzeciego pakietu energetycznego, utworzenie lepszych połączeń tran-
sgranicznych itd. Jest to wyzwanie, które koniecznie należy podjąć, by 
ograniczyć niekorzystne zmiany klimatu.

Zmiany klimatyczne są wyzwaniem dla zbiorowości światowej. Wy-
magają one zmiany naszego sposobu wykorzystywania energii idącego 
w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. W tym względzie, unijna poli-
tyka klimatyczno-energetyczna winna stanowić wzór dla innych krajów 
czy regionów świata. Energetyczna mapa drogowa 2050 i jej cele dłu-
goterminowe (tzn. 80 do 95% redukcji emisji gazów cieplarnianych), 
przedstawione przez Komisję Europejską w roku 2010, muszą zostać 
zawarte w jej ramach.
• Czy ma miejsce belgijsko-polska współpraca w dziedzinie energe-

tyki?
– Wewnątrz rynku UE staramy się współpracować i wdrażać reali-

styczne, aczkolwiek ambitne cele, aby osiągnąć pięć priorytetów unii 
energetycznej. Istnieje wiele obszarów współpracy poza sferą produk-
cji i także one powinny być jej przedmiotem. Wspólny dla Belgów i Po-
laków jest zmysł przedsiębiorczości, w wielu dziedzinach są dla siebie 
godnymi zaufania partnerami. Istnieje w Polsce duży popyt na inno-
wacyjne projekty urządzeń codziennego użytku, zużywających mało 
energii. Weźmy także pod uwagę domy energooszczędne, inteligentne 
sieci przesyłowe, nowe projekty w architekturze biurowej, redukowa-
nie energii pobieranej przez urządzenia w budynkach użyteczności pu-
blicznej… Istnieje zatem wiele możliwości w tworzeniu nowych pro-
jektów innowacyjnych, a liczne są już w trakcie realizacji. Sądzę, że 
można uczynić jeszcze więcej dzięki uwolnieniu rynku, przejrzystości 
w przetargach (publicznych), skutecznemu zarządzaniu przez władze 
państwowe.
• Proszę powiedzieć, jak postrzega Pani stosunki gospodarcze po-

między Królestwem Belgii a Rzeczpospolitą Polską?
– Stosunki gospodarcze pomiędzy Belgią i Polską dotyczą wielu dzie-

dzin. Belgia jest na 10 miejscu wśród największych inwestorów zagra-
nicznych w Polsce, a Polska jest 12 krajem, do którego najwięcej eks-
portują belgijskie firmy. Część z największych firm belgijskich działa 
na polskim rynku. Belgia jest dumna z bycia aktywnym uczestnikiem 
w polskim sektorze budowlanym i nieruchomościach, we flagowych 
przedsięwzięciach w Warszawie, Gdańsku i innych miastach. Dzięki 
zmianom w Polsce i jej przystąpieniu do UE, związki gospodarcze po-
między naszymi krajami stale się rozwijają, także w dziedzinie nowych, 
innowacyjnych projektów.
• Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Andrzej Uznański



Sympozjum zostało zorganizowane przy współpracy z TAURON 
Wytwarzanie S.A., EDF Polska S.A., PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna S.A. oraz Towarzystwem Gospodarczym Pol-
skie Elektrownie. Urząd Dozoru Technicznego po raz kolejny 
objął Sympozjum Honorowym Patronatem.

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

Partnerem jednej z  sesji i  organizatorem panelu dyskusyjnego 
poświęconego bezpieczeństwu systemów informatycznych było 
czasopismo Computerworld. Jednym z  powodów nawiązania ta-
kiej współpracy był fakt otrzymania przez Pro Novum tytułu Lidera  

Informatyki 2015 przyznawanego corocznie przez to renomowane 
w świecie informatycznym czasopismo. 

W  Sympozjum wzięło udział ponad 170 przedstawicieli elek-
trowni, firm remontowych i diagnostycznych, Urzędu Dozoru Tech-
nicznego oraz innych firm i instytucji związanych z energetyką.

W pięciu sesjach wygłoszono 22 referaty.
Sympozjum towarzyszyła wystawa, gdzie oprócz Przedsiębior-

stwa Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z  o.o. stoiska 
wystawowe przygotowały: Conco East sp. z o.o., Ecol sp. z o.o., Ener-
gomontaż-Północ Technika Spawalnicza i  Laboratorium sp. z  o.o. 
Grupa Inspecta, EthosEnergy sp. z  o.o., Pentair Valves & Controls 
Polska sp. z o.o., Romic Aparatura Elektroniczna i Śląskie Centrum 
Szkoleniowe sp. z o.o.

W dniach 8–9 października 2015 r. w Hotelu Qubus w Katowicach 
odbyło się zorganizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o. o. 

XVII Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

DIAGNOSTYKA I REMONTY 
URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI
Diagnostyka jako źródło wiedzy wspierające zarządzanie majątkiem



Tematyka Sympozjum koncentrowała się wokół aktualnych dla 
krajowej energetyki spraw:
•  Zarządzanie wiedzą o stanie technicznym urządzeń,
•  Zarządzanie utrzymaniem stanu technicznego wg strategii 

CBM, RCM, RBM,
•  Przedłużanie eksploatacji bloków 200 MW i 360 MW,
•  Standaryzacja badań i  oceny stanu technicznego majątku 

w grupach energetycznych,
•  Wykonywanie diagnostyki w zdalnym trybie,
•  Innowacyjne metody badań i oceny stanu technicznego urzą-

dzeń energetycznych,
•  Technologie zwiększające trwałość urządzeń.

Dominującym tematem XVII Sympozjum było jednak zarzą-
dzanie majątkiem produkcyjnym elektrowni. To dziedzina po-
wiązana ściśle z  zagadnieniami bezpieczeństwa technicznego 
w  skali elektrowni, biznesu w  skali grup energetycznych oraz 
bezpieczeństwa energetycznego w skali państwa. Polityka ener-
getyczna UE, zmiany organizacyjne w  grupach energetycznych 
oraz osłabienie kompetencji technicznych, spowodowane m.in. 
naturalną wymianą pokoleniową, przysparzają ciągle wiele pro-
blemów:
•  polityka i ekonomia zdominowały technikę,
•  brakuje jednolitych standardów oceny stanu technicznego 

urządzeń,
•  brakuje narzędzi do systemowego zarządzania wiedzą o stanie 

technicznym urządzeń,
•  przedłużaniu eksploatacji długoeksploatowanych bloków nie 

towarzyszą powszechnie obowiązujące standardy,
•  dostęp do informacji i wiedzy technicznej na nowych blokach 

jest bardzo utrudniony.
Kilka lat temu Pro Novum zaproponowało kompleksowe po-

dejście do badań, oceny stanu technicznego, prognozowania 
trwałości oraz zarządzania wiedzą wśród użytkowników JWCD 
wyposażonych w bloki 200 MW i 360 MW. Te prace są kontynu-
owane. Należy je przyspieszyć.

Koszty i jakość zarządzania majątkiem zależą ściśle od jakości 
zarządzania wiedzą o stanie technicznym urządzeń. Nadal wielu 
nie dostrzega, że głowa i szuflada przestały być jedynym i najlep-
szym miejscem dla baz informacji i wiedzy. Uświadomienie sobie 
tego nie wystarczy, trzeba to jeszcze zrealizować. 

Pro Novum od 10. lat udostępnia platformę informatyczną 
LM System PRO+® pozwalającą:
–  tworzyć bazy danych procesowych, diagnostycznych, remonto-

wych oraz produkcyjnych,
–  generować automatycznie wiedzę o bieżącym stanie technicz-

nym urządzeń oraz wskaźniki dotyczące awaryjności, niezawod-
ności, dyspozycyjności i ryzyku uszkodzeń.

LM System PRO+® może być wykorzystywany w  trybie SaaS 
(Software as a Service) oraz być odpowiednio integrowany z do-
wolnym programem ERP. 

Uwzględniając opinie wielu uczestników tegorocznego Sym-
pozjum mamy podstawy sądzić, że stworzyło ono warunki do 
wymiany poglądów i doświadczeń oraz mieć nadzieję, że zainspi-
ruje do podjęcia konkretnych działań potrzebnych energetyce, 
a z wielu powodów dotąd opóźnionych.
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– Choć 3 elektrociepłownie dawały komfort technologiczny, to 
już kilka lat temu zaczęliśmy myśleć o wyłączeniu „Dwójki”, szcze-
gólnie w kontekście zaleceń dyrektywy IED i środków jakie musie-
libyśmy zainwestować w modernizacje w EC2 (ok. 150 mln zł) przy 
jednoczesnych nakładach na inwestycje środowiskowe w młod-
szych EC3 i EC4 w najbliższych 3–4 latach na poziomie kilku-
set milionów zł. Po drugie, nie tylko w Łodzi stosowanie energo-
oszczędnych technologii w budownictwie powoduje spadek ilości 
ciepła zużywanego na ogrzanie powierzchni mieszkaniowej – za-
równo w nowym, jak i w starym budownictwie. Wartości współ-
czynnika energochłonności w mieszkalnictwie w nadchodzących 
latach będą dalej spadać. Do tego dochodzi wzrost świadomości 
odbiorców, którzy ciepło po prostu oszczędzają – mówi Andrzej 
Szymanek, Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu Veolii Energii 
Łódź S.A. 

– Analizy techniczne wykazały, że wystarczą dwa źródła, któ-
re są korzystnie zlokalizowane: na południowym wschodzie i pół-
nocnym zachodzie miasta: EC4 (Widzew) i EC3 (Bałuty). Niemniej 
wyłączenie EC2 wymusiło wybudowanie kilku kilometrów sieci 
magistralnej, którą będzie dostarczane ciepło systemowe z EC3 
i EC4 do odbiorców z obszaru m.in. Retkini i Karolewa. Oczywi-
ście zrobiliśmy też testy: wiosną cały system ciepłowniczy miasta 
zasilała EC4, a we wrześniu – EC3. 

Krótka historia
Łódzka energetyka za 2 lata będzie obchodzić 110-lecie istnie-

nia. Już pod koniec 1948 r. powstała koncepcja uciepłownienia 
miasta poprzez budowę czterech elektrociepłowni i adaptację uru-
chomionej w 1907 r. Elektrowni Łódzkiej do pracy ciepłowniczej 
– w 1953 r. EC1 rozpoczęła dostawy pary dla przemysłu. 

W 1957 r. utworzono Zakład Sieci Cieplnej, a w styczniu 1960 r. 
EC1 (w 2001 r. została zamknięta i przekazana miastu) i urucho-
mioną w 1958 r. EC2 połączono w jedno przedsiębiorstwo: Ze-
spół Elektrociepłowni w Łodzi, którego majątek powiększył się 
o oddaną do eksploatacji w 1968 r. EC3 (4 kotły, 4 turbozespoły, 
668 MWt, 206 MWe) i EC4 (1977) – miał być jedną z najwięk-
szych elektrociepłowni w Polsce (6 kotłów, 3 turbozespoły, 2 wy-
twornice pary, moc 1403 MWt i 404 MWe).

1 października 1993 r. Zespół Elektrociepłowni został prze-
kształcony w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa: Zespół Elek-
trociepłowni w Łodzi S.A. 11.08.2005 r., po 5-letnim przygoto-
wywaniach do prywatyzacji, Minister Skarbu podpisał umowę 
sprzedaży 85% akcji francuskiej spółce Dalkia Polska S.A. Od 
stycznia 2015 r. spółka kontynuuje działalność pod nazwą Veolia 
Energia Łódź S.A.

– Francuski inwestor wprowadził swoje know-how w dziedzi-
nie zarządzania i organizacji, poprawił efektywność. Dla nas były 
to rzeczy nowe, ale zwiększyły nasze możliwości rozwojowe. Za-

kup łódzkiej spółki zagwarantował również kilkuletnie tzw. inwe-
stycje gwarantowane w modernizację sieci i urządzeń oraz insta-
lacji produkcyjnych – przypomina Andrzej Szymanek.

Biomasa i pompy ciepła
Obecnie w skład zajmującej się wytwarzaniem ciepła i ener-

gii elektrycznej w kogeneracji oraz dostawą ciepła Veolii Energii 
Łódź wchodzą dwie elektrociepłownie EC3 i EC4 oraz Zakład Sie-
ci Cieplnej, zajmujący się obsługą drugiej co do wielkości w kra-
ju infrastruktury ciepłowniczej: ok. 791 km sieci i 9209 węzłów.

– Aktualnie moc zamówiona przez odbiorców to 1750 MWt: 
ok. 1720 MW w wodzie i tylko 30 MW – w parze, gdy jeszcze 15 lat 
temu – w parze było ok. 600 MW, bo w Łodzi był największy w Pol-
sce system parowy. Dziś odbiorcami pary technologicznej jest kil-
ka zakładów przemysłowych zlokalizowanych w pobliżu EC4, do 
których prowadzą sieci parowe o długości zaledwie kilku km. Ten 
system nie będzie rozbudowywany. Natomiast 10 odbiorcom prze-
mysłowym w innych rejonach miasta dostarczamy parę wytworzo-
ną przez lokalne kotłownie gazowe.

EC3 i EC4 wytwarzają także energię elektryczną: ok. 500 MWe. 
A ponieważ potrzeby Łodzi wynoszą 700–800 MWe, więc jesteśmy 
istotnym dostawcą energii elektrycznej.

Sieć pozwala na dostawy ciepła systemowego do ok. 60% od-
biorców w Łodzi. Jest to w pewnym sensie uzależnione tzw. zasię-
giem sieci ciepłowniczej, poza który biorąc pod uwagę względy 
ekonomiczne nie zawsze możemy wyjść. Nie oznacza to, że w mie-
ście nie mamy konkurencji, czy to ze strony ogrzewania gazowe-
go czy z lokalnych kotłowni, których jakiś czas temu pracowało 
ok. 120, a obecnie jest ok. 30. 

W wielu miejscach miasta pomimo istnienia sieci cieplnej nie 
jest ona wykorzystywana ze względu na brak instalacji wewnętrz-
nych w budynkach, jest to poważny problem powodujący niską 
emisję poprzez funkcjonowanie różnorodnych lokalnych źródeł 
ciepła. Ale mamy nadzieję, że Łódź otrzyma poważne środki na re-
witalizację centrum miasta. Tam gdzie są sieci magistralne współ-
pracujemy z miastem nad zasilaniem poszczególnych kwartałów 
w ciepło systemowe. Potencjał rozwoju naszego systemu w tym ob-
szarze szacujemy nawet na ok. 200 MW – wyjaśnia skalę proble-
mu prezes Szymanek. 

W EC4 jest jeden z największych w Polsce bloków dedykowa-
ny do spalania biomasy, o mocy 100 MW. Rocznie spala jej ok. 
360 tys. t: 80% leśnej i 20% agro, kupowanej w skali Grupy Veolia 
u kilku sprawdzonych krajowych dostawców. Podobnie jest z wę-
glem z polskich kopalń. – Czekamy na nowe regulacje w zakre-
sie odnawialnych źródeł energii ponieważ interesuje nas, nie tylko 
w Łodzi, co będzie dalej. Dla bloku biomasowego w EC4 uzyskali-
śmy wsparcie z NFOŚiGW i przez 5 lat od rozruchu musimy wyka-
zać tzw. trwałość projektu. Na razie odczuwamy na rynku nadmiar 
zielonych certyfikatów, które - zamiast przewidywanej w biznespla-
nach ceny 180–200 zł – kosztują ok. 100 zł. Choć jest to nadal opła-
calna produkcja, to jednak stanowi to bardzo poważne odchylenie 
od założeń, na podstawie których podjęto decyzję o budowie bloku.

Jeśli chodzi o kogenerację opartą na węglu, to wiemy co nas 
czeka do 2018 r. Co będzie dalej – trudno powiedzieć. Zastanawia-
my się też co będzie z żółtymi certyfikatami – gazowymi. W Wiel-
kopolsce Veolia ma małe instalacje wykorzystujące gaz, ale one 
nie pracują, bo przy obecnej cenie gazu działalność bez wsparcia 

31 marca 2015 r. tuż przed godz. 12:00 wydano polecenie 
o wyłączeniu ostatnich urządzeń produkujących ciepło 
i energię elektryczną (turbozespołu nr 7 i dostarczające-
go do niego parę kotła nr 9) w EC2, najstarszej elektrocie-
płowni w Łodzi. Pracę rozpoczęła na przełomie 1956/1957 
i kotły parowe, zaprojektowane na 200 000 godz., przepra-
cowały średnio 25% więcej czasu.

Dostosowanie systemu 
ciepłowniczego do rynku
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jest mało efektywna. O gazie w Łodzi myślimy nie tylko w aspek-
cie produkcji energii elektrycznej i dywersyfikacji przychodów, bo 
w 2021 r. będziemy musieli odpowiedzieć sobie na pytanie: co 
zrobić z kotłami wodnymi, szczytowymi w EC4, którym wówczas 
skończy się derogacja. Naturalne byłoby wybudowanie gazowego 
układu kogeneracyjnego. I właściwie już dziś powinniśmy podjąć 
decyzję, by w latach 2018–2019 taką instalację uruchomić – słusz-
nie zauważa prezes.

W minionych latach łódzkie elektrociepłownie uzyskały 
61,2 mln zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej na kosztującą 132,2 mln zł budowę 
instalacji odsiarczania dla kotłów parowych EC3 zgodnie ze stan-
dardem dyrektywy IED oraz 9,2 mln zł dofinansowania z Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 na reali-
zację kosztującego 48,3 mln zł projektu „Redukcja emisji tlenków 
azotu z kotła K7 w EC4 zgodnie ze standardem dyrektywy IED”.

– Staramy się o wszelkie możliwe sposoby finansowania, zarów-
no z programów unijnych, jak i WFOŚiGW. Spore środki, bo kil-
kanaście mln zł w ciągu ostatnich 5 lat, udało nam się pozyskać  
z NFOŚiGW na modernizację sieci ciepłowniczych. Obecnie, 
wspólnie z miastem, zwróciliśmy się o dofinansowanie, w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, rozbudowy i moderni-
zacji sieci. Liczymy na ponad 200 mln zł, które sfinansują rozwój 
sieci ciepłowniczej w rewitalizowanych obszarach miasta – infor-
muje prezes.

Gospodarka cyrkularna
Jeszcze w tym roku zaplanowano podłączenie do sieci 44 budyn-

ków z programu „Mia100 kamienic” (m.in. famuły przy ul. Ogro-
dowej) oraz odnowionych domów na Księżym Młynie. To wyjąt-
kowo dużo, bo w poprzednich latach z tego programu podłączano 
rocznie od 12 do 14 nieruchomości. 

Mniejsze zapotrzebowanie na ciepło Veolia Energia Łódź re-
kompensuje nowymi przyłączeniami na poziomie ok. 40 MW 
rocznie, więc system się bilansuje, a nawet rozwija. Do sieci cie-
płowniczej podłączane będą nowe miejskie obiekty, jak dworzec 
Łódź Fabryczna i stadion Miejski czy klubu Widzew, a także prze-
mysłowe: hala produkcyjno-magazynowo-biurowa na Widzewie 
i zakłady producenta wyrobów włókien naturalnych na Teofilowie. 

Ponieważ potrzeby miasta i klientów się zmieniły to również do 
tych zmian dostosowuje się Veolia Energia Łódź, w której myślą 
o ciepłowniczym systemie aglomeracyjnym. Łódź otaczają miasta 
satelickie: Pabianice, Konstantynów Łódzki, Aleksandrów i Zgierz, 
oddalone od miejskiego systemu ciepłowniczego o 3–7 km. Każ-
de z nich ma swój mini system ciepłowniczy, ale to się już zmienia.

W 2014 r. łódzka spółka podpisała z Przedsiębiorstwem Komu-
nalnym Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. umowę na do-

stawy ciepła systemowego (10 MWt). Jest to pierwszy tego typu 
projekt realizowany w rejonie Aglomeracji Łódzkiej. Niedługo 
rozpocznie się budowa magistrali o długości ok. 4 km, a rozpoczę-
cie dostaw zaplanowano na wiosnę 2016 r. I wówczas mieszkań-
cy 80 budynków zaczną płacić o 20% mniej za ogrzewanie aniże-
li teraz. 

Do 2015 r. firma była wybitnie energetyczna, ale Veolia zajmu-
je się też tzw. gospodarką cyrkularną, a więc wodą, ściekami, za-
gospodarowaniem odpadów. I w kontekście rozwoju Veolia Ener-
gia Łódź spogląda też na te obszary. 

– Ponieważ w Łodzi są tereny, na których budowa sieci ciepłow-
niczej jest nieopłacalna, więc wdrożyliśmy usługę dzierżawy pomp 
ciepła, w ramach której dostarczamy energię elektryczną i sprze-
dajemy wytworzone z pomp ciepło. Działają dwie instalacje pilo-
tażowe o mocy 200 kW: jedna w spółdzielni mieszkaniowej, druga 
na Uniwersytecie Łódzkim, zbudowane na miejscu kotłowni ole-
jowych. Odbiorcy, nawet uwzględniając spłatę w czynszu dzierża-
wy urządzenia, zyskali ponad 20% oszczędności. Na większą ska-
lę planujemy to zrobić w Konstantynowie Łódzkim, gdzie powstaje 
osiedle ok. 100 domków jednorodzinnych. Chcemy, we współpracy 
z deweloperem, by w każdym z nich była zasilana przez nas pompa 
ciepła – mówi prezes Szymanek. 

– Przyszłość to także geotermia, bo obszar łódzki ma spore za-
soby geotermalne: na głębokości 2 km jest woda o wystarczają-
cej temperaturze 70°C. Mamy już dwa rozpoznane miejsca: Zgierz 
i Konstantynów Łódzki, w których instalacje mogłyby osiągać moc 
cieplną nawet rzędu kilkunastu MW. Ze względu na konieczność 
ograniczenia emisji CO2, dołączenie odnawialnych źródeł, na-
wet niewielkiej mocy w skali systemu łódzkiego, obniża emisję i… 
koszty działalności.

Koszty działalności obniży też pozbywanie się zbędnych nieru-
chomości. Największą jest położona prawie w centrum działka po 
EC2 o powierzchni 20 ha, z której już usunięto paliwa, oleje, che-
mikalia. Drugą jest biurowiec w centrum miasta, zwolniony przez 
administrację, która przeniosła się do budynków na terenie EC4. 
Ponadto na sprzedaż wystawiono dwie lokalizacje służb eksplo-
atacyjnych. 

W ub.r. Veolia Energia Łódź uzyskała 897 mln zł przychodów. 
– W tym roku będzie mniej, bo zima była lekka i nie sprawdziły się 
nasze prognozy odnośnie do ceny zielonych certyfikatów. Ale dzię-
ki działaniom optymalizacyjnym udaje nam się utrzymać rentow-
ność – mówi prezes. – Ze sprzedaży ciepła mamy 99% przychodów 
i tak chyba będzie nadal, ale – jako część Veolii – musimy rozwi-
jać także inne obszary tzw. gospodarki cyrkularnej. W Łodzi od 
6 lat aktualny jest temat spalarni odpadów i osadów pościeko-
wych. Dla nas jest to kwestia bloku energetycznego na specyficzne 
paliwo, ale decyzję musi podjąć samorząd.

Z partnerami przemysłowymi Spółka myśli o kogeneracji na 
biogazie powstającym w oczyszczalni ścieków przemysłowych, 
a także o poprawie efektywności energetycznej u klientów. Spół-
ka ma wysokie kompetencje w pozyskiwaniu białych certyfikatów 
– w rozstrzygniętym niedawno przez URE przetargu uzyskała bli-
sko 60% skuteczność.

Warto dodać, że Veolia Energia Łódź prowadzi akcję edukacyj-
ną „Niska emisja – wielka sprawa” uświadamiając mieszkańcom 
miasta czym jest niska emisja i jakie są jej skutki dla środowiska. 
Raz do roku firma otwiera bramy elektrociepłowni EC4, aby za-
prezentować cały cykl produkcji energii. W tym roku zwiedziło ją 
ok. 1000 osób ciekawych skąd mają ciepło w domowych grzejni-
kach. A w ramach realizowanego z Izbą Gospodarczą Ciepłow-
nictwo Polskie programu promującego Ciepło Systemowe adresu-
je edukację energetyczną również do najmłodszych. Opowiadając 
o dalszych losach Czerwonego Kapturka, który z babcią mieszka 
w mieście, zwraca uwagę na zalety centralnego ogrzewania w po-
równaniu z lokalnymi piecami. 

Jerzy Robert

ANDRZEJ SZYMANEK (1963 r.) od same-
go początku zawodowo związany z cie-
płownictwem. Doświadczenie zdobywał 
w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Ener-
getyki Cieplnej w Poznaniu (obecnie 
Veolia Energia Poznań). Zajmował się 
wszystkimi zagadnieniami o tematyce 
ciepłowniczej: od projektowania, przez 
programowanie pracy systemów, przy-
gotowanie i realizację inwestycji, rozwój 
techniczny i technologiczny, rozwój han-
dlowy aż do zarządzania systemami cie-
płowniczymi. Następnie pełnił funkcję Dy-
rektora Generalnego przedsiębiorstwa 
ciepłowniczego w Zielonej Górze, prezesa 
Zarządu czterech spółek ciepłowniczych 

(w Świebodzinie, Wrześni, Wągrowcu, Krotoszynie) oraz członka Zarządu dostaw-
cy ciepła systemowego dla Poznania (obecnie Veolia Energia Poznań S.A.), a od 
listopada 2011 r. Członka Zarządu obecnej Veolii Energii Warszawa S.A. – opera-
tora największej sieci ciepłowniczej w Polsce. 1 września 2013 r. objął stanowisko 
Dyrektora Generalnego, Prezesa Zarządu Veolii Energii Łódź.



Eliminujemy straty energii wykonując:
– izolacje zimno- i ciepłochronne
– zabezpieczenie powierzchni
– izolacje akustyczne
– pasywną ochronę przeciwpożarową
– roboty fasadowe
– rusztowania
– demontaż i utylizację azbestu

 Wspieramy sukces naszych Klientów, 

         dostarczając na całym świecie 

              najbardziej profesjonalne, zintegrowane 
     rozwiązania izolacyjne dla przemysłu. 
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• Jak ocenia Pan ostatni rok w KAEFER S.A.? 
– Rok 2015 stanowi podwalinę dla dalszej, stabilnej działalności KAEFE-

RA w Polsce. W odpowiedzi na potrzeby rynku oraz wewnętrzne potrze-
by KAEFERA S.A., podjęliśmy szereg działań mających dostosować naszą 
spółkę do zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz przygotować organizację 
pod względem struktury i optymalizacji procesów do efektywnego działa-
nia w kolejnych latach. Wymagało to od nas w drugiej połowie ubiegłego 
roku zdecydowanych, jednak niezbędnych zmian restrukturyzacyjnych we-
wnątrz firmy oraz zainicjowania zmian na poziomie kultury organizacyjnej. 
Odnotowywany przez KAEFER S.A. dodatni wynik operacyjny od listopa-
da 2014 r. świadczy o słuszności podjętych decyzji.
• W jakich nastrojach KAEFER S.A. rozpoczyna drugi rok pod kierow-

nictwem obecnego Zarządu?
– Biorąc pod uwagę obiecujące trendy rynkowe związane choćby z regu-

lacjami unijnymi, w samym tylko sektorze ciepłowniczym i elektroenerge-
tycznym nie musimy martwić się o brak projektów w najbliższych latach. 
A przecież KAEFER S.A. obecny jest również w wielu innych sektorach, 
które na bieżąco monitorujemy. Wspomniane zmiany wewnątrz KAEFERA 
S.A. oraz działania zgodne z nową globalną strategią KAEFERA pozwala-
ją nam dobrze przygotować się do okresu kilkuletniej koniunktury na inte-
resujących nas rynkach. 
• Nie są Państwo jedynym graczem na wspomnianych przez Pana ryn-

kach. Co stanowi o przewadze KAEFERA nad konkurencją?
– Zdecydowanie elementem dającym nam przewagę nad konkurentami 

są oferowane naszym klientom korzystne warunki cenowe przy zachowaniu 
dotychczasowej, najwyższej jakości wykonywanych usług i terminowości 
prac. Pracujemy również nadal nad zwiększeniem efektywności we wszyst-
kich obszarach. 
• Korzystne warunki cenowe wiążą się chyba z mniejszym przychodem 

firmy?
– Otóż nie w naszym przypadku. Zaplanowane przez nas marże reali-

zujemy zwiększając efektywność pracy i optymalizując nasze procesy, nie 
zaś kosztem ceny oferowanej klientowi. KAEFER S.A. jako pierwszy na 
obsługiwanych przez nas rynkach wdrożył narzędzia LEAN na poziomie 
operacyjnym swojej działalności. To narzędzia umożliwiające organizacji 
analizę procesów pod kątem ich optymalizacji, identyfikację strat oraz po-
dejmowanie działań w celu ich eliminacji. Celem nadrzędnym natomiast jest 
zwiększenie wydajności pracy. W chwili obecnej KAEFER S.A. realizuje 
kilka pilotażowych projektów z zastosowaniem filozofii LEAN. Efekty są 
spektakularne. Co więcej sama idea zastosowana w praktyce uruchamia we 
wszystkich osobach zaangażowanych w realizację zadania autentyczną kre-
atywność. Wyniki w zakresie optymalizacji pracy widoczne są niemal na-
tychmiast. LEAN wdrażamy nie tylko na poziomie działań operacyjnych 
związanych z projektami. Dotyczy to zarówno realizacji projektów, stano-
wiących trzon naszej działalności jak również tzw. infrastruktury czyli służb 
KAEFERA wspierających główne działania firmy. W najbliższym czasie 
LEAN obejmie także struktury administracyjne w KAEFER.

Nawiązując do Pańskiego wcześniejszego pytania o przewagę KAEFE-
RA S.A. nad konkurentami mogę odpowiedzieć z pełnym przekonaniem, że 
elementem mającym kluczowe znaczenie jest właśnie LEAN, który poprzez 
poprawę wydajności i co za tym idzie rentowności firmy, ma bezpośredni 
wpływ na naszą konkurencyjność. 
• Słuchając Pana odnoszę wrażenie, że LEAN nie jest wyłącznie na-

rzędziem.
– Rzeczywiście. To filozofia, która staje się integralną częścią globalnej 

świadomości KAEFERA i sposób w jaki KAEFER chce i będzie działać na 
całym świecie, nie tylko w Polsce. Wdrożenie LEAN to zmiany na poziomie 
kultury organizacyjnej, dotyczące nie tylko realizowanych projektów, ale 

sposobu myślenia i działania całej organizacji, zmiany mentalności pracow-
ników. LEAN wymaga weryfikacji codziennych przyzwyczajeń i zachowań. 
To proces. Oczekujemy, że za maksimum cztery lata LEAN stanie się DNA 
KAEFERA na całym świecie.
• Wspomniał Pan, że wdrożenie LEAN ma w KAEFERZE wymiar glo-

balny. 
– Tak, ponieważ LEAN wpisuje się w aktualną, globalną strategię KA-

EFER – strategię RED. Strategia RED zakłada nasze dążenie do osiągnięcia 
poprawy wydajności, tak aby wyróżniać się na tle konkurencji i poprawić 
naszą rozpoznawalność oraz uznanie w oczach klientów.

RED koncentruje się na trzech aspektach: R – recognized, tj. byciu fir-
mą rozpoznawalną z uwagi na zbiór cech charakterystycznych tylko dla 
KAEFERA, E – efficient – dążeniu do ciągłego doskonalenia w każdym aspek-
cie naszej działalności. Trzecim aspektem strategii RED jest D – different, 
czyli bycie odmiennym, pozytywnie wyróżniającym się na tle konkurencji 
i przez to docenionym przez klienta.

Rozpoznawalność KAEFERA na rynku jest oparta na kreatywności i ela-
styczności w spełnianiu oczekiwań klienta. Niejednokrotnie zaproponowane 
przez KAEFER rozwiązania nie tylko spełniały, ale i przewyższały stawia-
ne nam wymagania. Do stawianych kolejnych zadań podchodzimy z otwar-
tymi umysłami opierając się zarówno na naszej fachowości, doświadczeniu 
jak i pomysłowości.

Wdrażając ideę LEAN KAEFER zwiększa swoją efektywność na wielu 
płaszczyznach – terminowości, jakości, wykorzystania zasobów etc.

KAEFER wyróżnia się na tle konkurencji poprzez nieustanną poprawę 
naszych procesów, stawianie potrzeb klienta na pierwszym miejscu, tworze-
nie przejrzystej struktury organizacyjnej oraz dynamiczne wprowadzanie in-
nowacji w świadczonych przez nas usługach.
• Jakie cele krótko i długoterminowe stawia sobie KAEFER w Polsce? 
– Głównym celem krótkoterminowym jest finalizacja przekształcenia 

KAEFER S.A. w organizację działającą bardzo efektywnie i oferowanie 
dzięki temu wymiernej wartości dodanej naszym klientom. W skali daleko-
siężnej interesuje nas przede wszystkim utrzymanie dotychczasowej prze-
wagi konkurencyjnej i pozycji lidera na rynku typowych izolacji przemy-
słowych oraz stały wzrost wartości spółki. Na tym się skupiamy. Okres 
bardzo dużych inwestycji w polskiej energetyce, który właśnie się rozpoczął 
stwarza doskonałe warunki dla realizacji naszych celów. Tę koniunkturę 
KAEFER z pewnością wykorzysta.

Stawiając tak ambitne cele przed organizacją, szczególną wagę przywią-
zujemy do utrzymania stałego zespołu fachowców, których umiejętności 
i doświadczenie stanowią fundament firmy. Dlatego jednym z priorytetów 
KAEFERA S.A. jest zapewnienie naszym pracownikom bezpiecznych i sa-
tysfakcjonujących warunków pracy i płacy. KAEFER S.A. jest i będzie po-
żądanym pracodawcą na rynku.

Rozmowa z TOMASZEM KALEJTĄ, Prezesem Zarządu 
KAEFER S.A. wykonującą m.in. izolacje ciepłochronne.

Narzędzia LEAN w KAEFER S.A.
TOMASZ KALEJTA jest doświadczonym 
managerem, w tym roku obchodzi 23-lecie 
swej pracy zawodowej. W 1995 r. ukończył 
Wydział Inżynierii Lądowej na Politechnice 
Warszawskiej, specjalizacja: Mosty i Bu-
dowle Podziemne. Pięć lat później rozpo-
czął studia podyplomowe z zakresu Mar-
ketingu i Zarządzania. W latach 2007–2008 
uczestniczył w Harvard’ Management Co-
urse organizowanym przez Instytut ICAN. 
Pierwsze doświadczenia zawodowe zdo-
bywał jako asystent projektanta w war-
szawskiej spółce Stolica Sp. z o.o. Na-
stępnie został Kierownikiem Działu Izolacji 
Termicznych w R & M Izomar Sp. z o.o. Po 
sześciu latach objął stanowisko Prezesa 
Zarządu spółki Izomar. W roku 2012 rozpo-
czął pracę w KAEFER S.A. jako COO Region EEU & Caspian. Prócz dotychczasowej 
funkcji od września 2014 r. jest Prezesem Zarządu KAEFER S.A.
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Historia Doosan Babcock Energy Polska rozpoczęła się w 1992 
roku, kiedy to w wyniku restrukturyzacji Elektrowni „Rybnik” po-
wstała spółka Energo Inwest Sp. z o.o. Po przejęciu Elektrow-
ni „Rybnik” przez EDF, rozpoczął on wyprzedaż swoich udzia-
łów w „przyelektrownianych” spółkach i w 2006 r. sprzedał swoje 
udziały w spółce koncernowi japońsko-brytyjskiemu, firmie Mit-
sui-Babcock. W 2007 r. brytyjski biznes spółki Mitsui razem ze 
spółkami polską i niemiecką został kupiony przez Doosan Heavy 
Industries.

W Polsce i za granicą
– Naszymi klientami są grupy energetyczne, na których zapotrze-

bowanie odpowiadamy. Szczycimy się możliwością realizacji prac 
remontowych i modernizacyjnych w całym obszarze elektrowni – 
począwszy od układów rozładunku paliwa po układy wyprowadza-
nia mocy. W przypadku zmian regulacji prawnych, np. ochrony 
środowiska, oferujemy nowe instalacje oparte na zasobach Gru-
py Doosan, jak również modernizujemy istniejące obiekty – mówi 
Ryszard Siwoń-Olszewski, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny 
Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o.

– W ramach Grupy, Doosan Babcock Energy Polska odpowia-
da za serwis na rynku polskim i coraz bardziej w Europie Konty-
nentalnej. Do Grupy Doosan należą także czeski Doosan Škoda 
Power – producent turbin, który jest dostawcą m.in. turbozespołu 
ciepłowniczo-kondensacyjnego dla Tauron Ciepło Zakład Wytwa-
rzania Nowa w Dąbrowie Górniczej (była EC Tychy) oraz turbiny 
i generatora dla Mondi Świecie S.A., oraz niemiecki Doosan Lent-
jes, obecny w Polsce w przetargach na spalarnie odpadów – obec-
nie dostarcza kluczowe technologie kotłowe dla nowego zakła-
du termicznego przekształcania odpadów w Krakowie. Pomiędzy 
poszczególnymi spółkami w Grupie ustalamy, która składa ofertę 
w ogłoszonym przetargu. W ramach Grupy Doosan Babcock Ener-
gy Polska wspomaga pozostałe spółki, np. obecnie wspólnie reali-
zujemy z Doosan Lentjes, Doosan Babcock i Doosan Skoda projekt 
Gardanne we Francji, gdzie nasi pracownicy zostali zaangażowa-
ni do prac montażowych i rozruchowych. 

W kwietniu br. Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o. wygrała  
w rybnickiej elektrowni EDF Polska przetarg wartości ponad 
30 mln zł netto na modernizację kotłów: kotła K4 w zakresie urzą-
dzeń pomocniczych kotła i kotła K6 w zakresie części ciśnienio-
wej, instalacji palników rozpałkowych, pyłoprzewodów, kanałów 
powietrza i spalin, wentylatorów i odżużlaczy oraz urządzeń po-
mocniczych kotła. Ponadto spółka wykonała remont kapitalny ko-
tła parowego fluidalnego OFz-450A w Elektrociepłowni Żerań 
(wartość kontraktu ok. 14 mln zł netto). 

Prefabrykacja, remonty, serwis, 
montaż i diagnostyka

Kamieniem milowym w rozwoju firmy było oficjalne otwarcie 
20 maja 2015 r. nowej siedziby wraz z centrum serwisowym, lo-
gistycznym i technologicznym w Rybniku, w obszarze Katowic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Koszt inwestycji – prawie 
50 mln zł – firma pokryła z własnych środków, na co pozwolił do-
bry standing finansowy. Od 2000 r. spółka działała również na ryn-
ku europejskim, lecz dopiero na przełomie 2009/2010, zaczęła być 
– jako część Doosan Babcock – wyraźnie obecna na świecie. To 
była duża rewolucja dla pracowników, którzy przedtem pracowa-
li w większości tylko w Polsce. Obecnie są nie tylko w całej Euro-
pie, lecz również w Azji.

– Naszym największym atutem jest kompleksowość usług i do-
staw. Obecnie możemy serwisować energetykę w pełnym zakresie. 
Jesteśmy do tego przygotowani w branży mechanicznej, elektrycz-
nej jak i automatyki, zarówno pod względem wykonawstwa jaki 
i dostaw. Zainwestowaliśmy przede wszystkim w maszyny do ob-
róbki wielkogabarytowej, co umożliwia nam wykonanie remontu 
dowolnego urządzenia pracującego w polskiej energetyce, cemen-
towniach oraz chemii i petrochemii. Przy zakupie maszyn uwzględ-
nialiśmy również możliwości transportowe remontowanych ele-
mentów.

Naszą wartością dodaną jest również położenie inwestycji. Ma-
jąc lokalizację w pobliżu dwóch głównych autostrad Polski, je-
steśmy w stanie łatwo świadczyć usługi nie tylko w Polsce, ale 
także w krajach Europy centralnej oraz krajach niemieckojęzycz-
nych. Centrum serwisowe to nie tylko maszyny. Bardzo dużą wagę 
przywiązujemy też do szkolenia i rozwoju naszych pracowników. 
W związku z tym, opracowaliśmy nasz autorski program szkolenia 
spawaczy i monterów – mówi prezes.

Nowa siedziba powstała na działce o powierzchni ponad 2,7 ha. 
Powierzchnia zabudowy to 8,5 tys. m2. Część socjalno-biurowa 
to 3-kondygnacyjne zaplecze, w którym mieszczą się także: labo-
ratoria, warsztaty i narzędziownia. Natomiast część produkcyjno-
-magazynowa obejmuje halę produkcyjno-remontową z wydzie-
lonymi 3 nawami o łącznej powierzchni 3810 m2, wyposażonymi 
w suwnice pomostowe o udźwigu 50 t, 12,5 t i 30 t, hale przygo-
towania (382 m2), magazyn drobnicowy (566 m2) i hale warsztatu 
naprawy siłowników i AKPiA (786 m2).

Park maszynowy umożliwia wytworzenie siłami własnymi 
większej części realizowanych przez Doosan Babcock Energy 
Polska dostaw elementów ciśnieniowych oraz części zamiennych 
urządzeń, jak również wykonanie remontów i modernizacji. 

Domeną Działu Kotłów i Urządzeń Pomocniczych jest prefa-
brykacja elementów części ciśnieniowej kotła i palników oraz re-
monty, modernizacje i montaż części ciśnieniowej kotła, walcza-
ka, armatury, palników i dysz powietrza. Ponadto, prefabrykacja 
części zamiennych do urządzeń pomocniczych kotła oraz remon-
ty, modernizacje i montaż młynów węglowych (kulowo-misowe, 
rolkowe i wentylatorowe), przekładni dużych mocy (łącznie z szy-
ciem korpusów), wentylatorów, podajników węgla (ślimakowych, 
zgrzebłowych), obrotowych podgrzewaczy powietrza, odżużla-
czy, kanałów powietrza i spalin, przewodów mieszanki pyłowo-
-powietrznej. Dział ten zajmuje się również prefabrykacją części 
zamiennych do urządzeń i instalacji pozablokowych, jak: instala-

Doosan Babcock Energy Polska od ponad 20 lat realizuje 
prace serwisowe i montażowe w zakresie branż mechanicz-
nej, elektrycznej i automatyki. Zajmuje się serwisowaniem, 
utrzymywaniem ruchu, remontem i modernizacją obiektów 
przemysłowych, przede wszystkim w energetyce. Wyko-
nuje i dostarcza części zamienne urządzeń, remontuje, 
modernizuje i diagnozuje urządzenia oraz całe instalacje. 
Specjalizuje się również w montażu nowych urządzeń i in-
stalacji. W zakresie usług ma też reverse engineering.

Dostosowywanie się 
do otoczenia
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cje nawęglania (wywrotnice wagonowe, ładowarki i zwałowarki 
węgla), wózki wygarniające, urządzenia przetokowe, przenośniki 
taśmowe, elektrofiltry, instalacje odpopielania, odsiarczania, po-
dawania biomasy, odżużlania, mazutu oraz układy przygotowania 
wody a także dźwignice i windy towarowo-osobowe.

Doosan Babcock Energy Polska – wraz z Doosan Skoda – w za-
kresie technologii i usług w obszarze turbin, ma możliwość za-
oferowania rozwiązań dla energetyki, które pozwalają osiągnąć 
najwyższy stosunek efektywności do kosztów oraz osiągnięcia 
optymalnej wydajności i sprawności turbin na wszystkich etapach 
okresu ich eksploatacji. 

Dział Turbin, Armatury i Pomp zajmuje się modernizacjami, re-
montami i montażem turbozespołów parowych, a także montażem 
turbozespołów gazowych. Dział ten realizuje również moderniza-
cje, remonty i montaże wszystkich urządzeń i instalacji pomocni-
czych turbozespołów takich jak pompy, wymienniki ciepła, stacje 
redukcyjno schładzające zbiorniki, rurociągi z armaturą będą-
ce częścią układów chłodzenia, olejowych, kondensatu, próżnio-
wych i regulacji. Oprócz tego wykonuje prefabrykację rurociągów 
i wkładów wymienników wysokoprężnych oraz rewitalizację kor-
pusów turbin i zaworów.

W Dziale Automatyki i Elektryki Doosan Babcock Energy Pol-
ska oferuje kompletną prefabrykację szaf sterowniczych, aparatu-
rowych i rozdzielni NN i SN. W ramach remontów, moderniza-
cji a także budowy nowych instalacji dział wykonuje okablowanie 
instalacji obiektowych, montaż instalacji zasilających i sterowni-
czych NN. Oferuje również montaż układów zasilania urządzeń 
oraz układów sygnalizacji i zabezpieczeń. Ponadto wykonuje in-
stalacje oświetlenia i gniazd remontowych, a także instalacje elek-
tryczne NN, SN i WN elektrofiltrów. Do szerokiego spektrum 
usług należą również przeglądy, konserwacje i usuwanie usterek 
generatorów, wzbudnic i transformatorów, jak również remonty 
silników elektrycznych.

Doosan Babcock Energy Polska w zakresie AKPiA wspiera 
klientów kompleksową i zintegrowaną obsługą oferując projek-
towanie, kompletację i montaż nowych instalacji AKPiA wraz 
z układami sterowania elektrycznego i pneumatycznego oraz z in-
stalacjami pneumatyczno-hydraulicznymi, kalibracją aparatury. 
Ponadto, oferuje oprogramowanie sterowników oraz remonty si-
łowników regulacyjnych, elektrycznych i pneumatycznych.

Dział obróbczo-technologiczny dysponuje m.in. tokarką ciężką 
kłową, która umożliwia toczenie elementów o średnicy 3 m nad ło-
żem, 2,7 m nad suportem i długości 7 m w kłach i maksymalnej ma-
sie elementu 50 t, tokarką karuzelową ze stołem o średnicy 2 m, 
mocowaniem 4-szczękowym i maksymalną średnicą toczenia 2,3 m 
(wysokość obrabianego detalu – 2,2 m, masa detalu – 8 t), tokar-
ką karuzelową (stół o średnicy 4 m z mocowaniem 8-szczękowym, 

maksymalna średnica toczenia 4,7 m, wysokość – 3 m, masa deta-
lu – 30 t oraz sterowaną numerycznie osią „C” – narzędzie rotacyj-
ne i szlifierka), frezarką kolumnowo-płytową ze stołem obrotowym 
3 × 3 m (nośność 40 t) oraz sterowaną osią „V” umożliwiającą prze-
mieszczenie stołu o 2,4 m (maksymalna masa przedmiotu obrabia-
nego na stole stałym – 80 t), giętarką do rur CNC, przystosowaną do 
gięcia na zimno łuków i wężownic o średnicy do 101 mm oraz wy-
ważarkami niskoobrotowymi Schenck o nośności od 50 kg do 60 t.

Doosan Babcock Energy Polska oferuje usługi laboratorium 
diagnostycznego. Począwszy od podstawowych badań nienisz-
czących, tj. grupa badań powierzchniowych VT, MT, PT, ET oraz 
badań objętościowych UT i RT, po wyspecjalizowane metody ba-
dawcze, jak metoda magnetycznej pamięci metalu i komplekso-
we pomiary sił w zwieszeniach rurociągów. Ponadto laborato-
rium oferuje usługi dotyczące oceny stanu technicznego urządzeń 
energetycznych z wykorzystaniem obliczeń wytrzymałościowych 
metodą elementów skończonych (MES) oraz obliczeń pozosta-
łej trwałości resztkowej. Laboratorium prowadzi również bada-
nia metalograficzne pozwalające na ocenę stanu struktury materia-
łu. Laboratorium opracowało nowe technologie, które poszerzają 
pakiet usług oferowanych przez spółkę np. rewitalizacja korpu-
sów turbin oraz armatury wielkogabarytowej. Jednocześnie la-
boratorium stale współpracuje z różnymi wydziałami lokalnych 
wyższych uczelni technicznych bacznie śledząc wszystkie nowo-
ści ze świata techniki. Cały personel jest certyfikowany wg EN 
ISO 9712, a laboratorium ma uznanie Urzędu Dozoru Techniczne-
go. Wysoką jakość wykonywanych prac gwarantują liczne upraw-
nienia, jakimi legitymuje się rybnicka spółka.

Kierunek: kopalnie i jądrówka
Obecnie Doosan Babcock Energy Polska zatrudnia 614 pra-

cowników, z czego tylko ok. 120 pracuje w siedzibie w Rybniku. 
Reszta pracowników rozlokowana jest w stałych przedstawiciel-
stwach mieszczących się przy Elektrowniach Rybnik, Kozienice 
i Jaworzno III, Elektrociepłowniach Czechnica i Wrocław oraz Ce-
mentowni Ożarów. 80% przychodów spółki generuje energetyka. 
W 2012 r. 370 zatrudnionych wypracowało przychody ze sprzeda-
ży w wysokości 88 mln zł. Plany na ten rok – 155 mln zł przycho-
dów i zatrudnienie na poziomie 600 osób.

– Wcześniej byliśmy skupieni tylko i wyłącznie na obsłudze elek-
trowni na południu Polski, a w szczególności Elektrowni Rybnik. 
Teraz staramy się pozyskać projekty na terenie całej Polski, jak 
również za granicą oraz w innych sektorach przemysłu – wyjaśnia 
prezes Ryszard Siwoń-Olszewski.

– 1,5 roku temu swoje usługi zaoferowaliśmy cementowniom. 
A dziś dość poważnie rozważamy „wejście” do górnictwa, szcze-
gólnie do kopalń, których właścicielami są koncerny energetycz-
ne, czy też rozwoju w sektorze chemicznym oraz petrochemicznym.

Otoczenie rynkowe bardzo się zmienia. Trudno jest prognozo-
wać, które sektory naszego przemysłu będą się dynamicznie roz-
wijać w najbliższych latach, a które będą wygaszać swoją dzia-
łalność. Dlatego też staramy się dywersyfikować swoje portfolio 
działając w wielu sektorach. Bo wielkość firmy należy dostosowy-
wać do dobrych i złych czasów, ale nigdy nie zapominać o jakości. 

W ofercie Doosan Babcock Energy jest projektowanie syste-
mów i instalacji dla istniejących elektrowni jądrowych, jak i reali-
zacja nowych projektów.

– Grupa Doosan posiada doświadczenie w energetyce jądro-
wej i może niezbędne technologie dostarczyć „pod klucz”. Na tym 
etapie trudno jest powiedzieć w jakim zakresie weźmiemy udział 
w polskim programie jądrowym. Możemy jednak zagwarantować, 
że będziemy przygotowani do wykonania wszystkich prac przy bu-
dowie, utrzymaniu oraz serwisowaniu elektrowni jądrowej – de-
klaruje Ryszard Siwoń-Olszewski, Prezes Zarządu, Dyrektor Na-
czelny Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o.

Jerzy Robert

RYSZARD SIWOŃ-OLSZEWSKI (1971 r.) 
jest absolwentem Wydziału Handlu We-
wnętrznego Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie na kierunku organizacji i za- 
rządzania. W latach 1995–1997 pracował 
w Banku Handlowym w Bydgoszczy na 
stanowisku doradcy klienta korporacyj-
nego. Następnie przeniósł się z Bydgosz-
czy do Rybnika, gdzie w latach 1997–2000 
pracował w dziale finansowym Elektrow-
ni Rybnik (Grupa EDF). W 2000 r. został 
członkiem Zarządu, Dyrektorem ds. eko-
nomiczno-finansowych Energo Inwest 
Sp. z o.o., zajmującej się serwisem obiek-
tów energetycznych, która w 2006 r. zo-
stała zakupiona przez spółkę Mitsui Bab-
cock Polska Sp. z o.o. (od 2007 r. Doosan 
Babcock Energy Polska Sp. z o.o.). W la-
tach 2011–2012 pełnił obowiązki Dyrekto-

ra Naczelnego – wiceprezesa Zarządu, a od 2012 r. jest Prezesem Zarządu spółki 
Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o. 
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Z działalności izby

Prof. Tadeusz Skoczkowski i dr Sławomir Bielecki z Politech-
niki Warszawskiej, autorzy referatu „Polityka klimatyczno-energe-
tyczna Komisji Europejskiej” kreśląc obraz współczesnej elektro-
energetyki w UE uświadomili, że podejmując próbę jej opisu należy 
brać pod uwagę i regulacje międzypaństwowe, i krajowy rynek we-
wnętrzny, ceny energii oraz system handlu CO2, kwestie dywersyfi-
kacji dostaw, zdolności produkcyjnych, przesyłowych oraz ich jakość 
i niezawodność oraz efektywność energetyczną, stopień wykorzysta-
nie OZE, miejsce energetyki jądrowej oraz generację rozproszoną. 
Aby jednak w miarę pełnie przedstawić zagadnienie „Clean-Ener-
gy Future” nie sposób nie zadać sobie merytorycznie zasadnych py-
tań. dotyczących: magazynowania energii (czy dokonamy przełomu 
w tych technologiach?), inteligentnych sieci energetycznych (w ja-
kim stopniu zmienią obecne systemy elektroenergetyczne?); gazu 
z łupków (czy ta technologia zmieni światowy rynek pierwotnych no-
śników energii?); przyszłości transportu (czy wydajne baterie będą 
konkurować z ogniwami paliwowymi i czy powstanie rynek pojaz-
dów elektrycznych?); czystych technologii węgla (czy technologie 
CCS wielkiej skali okażą się przydatne w polityce klimatycznej?); 
OZE (czy technologie OZE okażą się konkurencyjne rynkowo i będą 
istotnym elementem rynku energii?); reformy ETS (czy zmiany do-
prowadzą do transformacji systemu energetycznego?).

Zmiana paradygmatu
W wystąpieniu zatytułowanym „Zmiana trajektorii rozwoju 

energetyki-zadania nauki w świetle nowego paradygmatu” prof. 
Jan Popczyk z Politechniki Gliwickiej opisał fazy przechodzenie 
od elektroenergetyki do synenergetyki.(Energetyka monopolistycz-
na/narodowa – korporacyjna – energetyka prosumencka, w tym au-
togeneracja w przemyśle). W nowej sytuacji niezbędne jest otwarcie 
się elektroenergetyki na zmiany. W jego opinii maksymalne wyko-
rzystanie istniejących zasobów i potencjału elektroenergetyki jest 
racją państwa. W kontekście 20. stopień zasilania zaznaczył, że 
w sytuacji kiedy system KSE jest jeszcze dobrze zrównoważony 
(moc i lokalizacja źródeł w systemie, topologia i przepustowość 
sieci przesyłowej) brak mocy z jednostkowego bloku 850 MW, 
wystarczył do wywołania stanu, którego nie było przez ostatnie 
25 lat. Dlatego w jego opinii, należy budować systemową, spo-
łeczno-gospodarczą zdolność do odpowiedzi na kolejne tego ro-
dzaju przesilenia. Prof. J. Popczyk jest przekonany, że budowa-
nie równowagi między energetyką prosumencką i niezależnymi 
inwestorami energetycznymi, a węglowo-jądrowym scenariu-
szem energetyki, przy wykorzystaniu ubezpieczającej roli ga-
zownictwa (do poziomu jego istniejących zasobów, bez rozma-
chu inwestycyjnego) w perspektywie lat 2020–2030 stanowi 

jedno z zasadniczych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju 
i bezpieczeństwa energetycznego Polski. Referent postulował po-
trzebę powołania Rady Bezpieczeństwa Energetycznego.

(Nie)pokonany węgiel
Dr hab. Bolesław Zaporowski z Politechniki Poznańskiej omó-

wił uwarunkowania kierunków rozwoju technologii wytwarzania 
energii elektrycznej w Polsce na tle sytuacji światowej. We wnio-
skach swoich m.in. zaznaczył, iż w przypadku Polski strategicznym 
paliwem dla nowych elektrowni systemowych w Polsce powinien 
być węgiel kamienny i brunatny. W chwili obecnej dysponujemy 
w pełni komercyjnie dojrzałą technologią na parametry nadkrytycz-
ne. W Polsce w okresie najbliższych kilkunastu lat – stwierdził – 
potrzeba zbudowania ok. 10 bloków na parametry nadkrytyczne 
opalane węglem o łącznej mocy 9 GW, w miejsce wycofywanych 
z ruchu wyeksploatowanych bloków na parametry podkrytyczne 
o niskiej sprawności i wysokiej emisyjności.

Bariery rozwoju OZE
Prof. Jarosław Mikielewicz z Instytutu Maszym Przepływowych 

PAN prezentujący referat pt. „Tendencje regionalne i światowe 
w rozwoju energetyki odnawialnej” przygotowany wespół z Do-
rotą Chwiediuk z Politechniki Warszawskiej i Dariuszem Mikie-
lewiczem z Politechniki Gdańskiej przypomniał, że rozwój energe-
tyki odnawialnej w Polsce jest stymulowany przez dyrektywy UE. 
Szacuje się, że będzie się ona u nas dalej rozwijać, ale już w dużo 
mniejszym tempie. Według oficjalnie przyjętej strategii w 2020 r. 
powinniśmy wykazać się produkcją z OZE na poziomie 15% krajo-
wego bilansu energetycznego. Z danych wynika, że ambitne wizje 
rozwoju OZE często rozmijają się z realiami. Polska nie jest krajem  
o dobrych warunkach m.in. dla energetyki wiatrowej. Potencjalnym 
motorem jej rozwoju powinien stać się rynek małych turbin wiatro-
wych. (Znamienne, że dotychczas pomimo posiadania znaczącej li-
nii brzegowej nie powstała żadna elektrownia wiatrowa na morzu). 

Z przyczyn obiektywnych w Polsce można koncentrować się wy-
łącznie na rozwoju małej hydroenergetyki. Przewiduje się budowę 
ok. 100 małych elektrowni wodnych. Oblicza się, że w naszym, kra-
ju jest też ok. 6 tys. miejsc gdzie można zainstalować turbiny wod-
ne. Należy kontynuować prace badawcze nad projektowaniem i pro-
dukcją małych, ale efektywnych turbin wodnych wykorzystujących 
małe spady oraz niewielkie natężenia przepływu wody.

 Fotowoltaika w dalszym ciągu u nas jest technologią mało zna-
ną. Wg URE w 2015 r. w instalacjach fotowoltaicznych mieliśmy 
35,6 MWp mocy z czego 60% w przemyśle, a po 20% w usługach 
i mieszkalnictwie. Tego typu instalacje należy szerzej wykorzysty-
wać w suszarnictwie.

W Polsce największe szanse rozwoju z OZE ma energetyka oparta 
na biomasie, a nowe metody otrzymywania biopaliw z biomasy na-
leży uznać za ważny, przyszłościowy kierunek badawczy.

W skali globalnej liczba niewiadomych w „energetycznym rów-
naniu” wciąż wzrasta. Prognozowanie rozwoju światowej energety-
ki jest utrudnione. Przyszły jej kształt jest wypadkową wielu czynni-
ków polityczych, gospodarczych, technicznych i naukowych

 Nie zwalnia to jednak – co podniesiono w dyskusji – z obowiąz-
ku przygotowania odpowiednich scenariuszy (dotyczących energe-
tyki konwencjonalnej, odnawialnej i atomowej, włącznie z pracami 
nad kontrolowaną fuzją jądrową).

Marek Bielski

Tak sformułowany temat okazał się gwarancją wysokiej 
frekwencji seminarium naukowego odbytego 20 paździer-
nika 2015 roku w Warszawie, a zorganizowanego przez Ko-
mitet Problemów Energetyki PAN, Komitet Elektrotechniki 
PAN oraz SEP. Do udziału w seminarium zaproszeni zostali 
członkowie w.w. komitetów i ZG SEP, a także przedstawi-
ciele IGEiOŚ. Uczestniczyli w nim m.in.: Dyrektor General-
ny IGEiOŚ Sławomir Krystek oraz przewodniczący Rady 
Programowej „PE” prof. Janusz Lewandowski, dr inż. Ja-
cek Szyke, dr Mirosław Duda.

Tendencje regionalne i światowe 
w rozwoju energetyki
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Realizujemy „pod klucz” inwestycje 
dotyczące budowy:
  elektrowni i elektrociepłowni (układy 

kogeneracyjne), opalanych węglem, 
biomasą, paliwami gazowymi, 

   instalacji do utylizacji odpadów 
komunalnych i przemysłowych.

W ramach realizacji inwestycji „pod klucz” 
prace prowadzimy w zakresie: 
  opracowania koncepcji,
  opracowania studium wykonalności,
  wykonania projektów we wszystkich 

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

i instalacyjnych,
  rozruchów urządzeń i szkolenia personelu.
Zgodnie z potrzebami klienta uwzględniamy 
również wykorzystanie używanych turbin 
po uprzednim przeprowadzeniu niezbęd-
nych modernizacji. 

Projektujemy i wykonujemy zmiany  
modernizacyjne turbin parowych  
w zakresie:
   układów łopatkowych, 
  przystosowywania turbin kondensa- 

cyjnych do pracy ciepłowniczej  
z „pogorszoną próżnią”,

  przystosowywania turbin do pracy  
z regulowanym upustem pary,

   układów regulacji i zabezpieczeń.

Modernizacje układów regulacji turbin:
   zastępowanie przestarzałych technicznie 

układów regulacji nowoczesnymi syste-
mami elektro-hydraulicznymi,

   opracowywanie algorytmów regulacji  
i oprogramowanie regulatorów,

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

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

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

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

dla wody i pary wodnej,
  projekty techniczne i dokumentacje 

warsztatowe kanałów spalin i powietrza,
  projekty członów ciepłowniczych, ich 

modernizacji i rozbudowy w elektrow-
niach i elektrociepłowniach,

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

  projekty izolacji termicznej,

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

  zbiorniki ciśnieniowe (wymienniki ciepła),
  projekty układów elektrycznych automa-

tyki wraz z opracowaniem algorytmu ste-
rowania i oprogramowaniem sterownika,

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

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

Oferta prac z zakresu badań turbin 
parowych:
  gwarancyjne badania cieplno-przepływo-

we nowych turbin oraz po wykonanych 
modernizacjach i remontach,

  badania dla określenia wskaźników  
i charakterystyk eksploatacyjnych 
turbozespołu i całego bloku,

   określanie optymalnych warunków 
eksploatacji turbiny,

  badania dla ustalenia możliwości i zakresu 
zmian warunków eksploatacji turbiny,

  badania i ocena stanu technicznego  
i zapasu żywotności eksploatacyjnej,

  określenie optymalnych kryteriów 
rozruchu turbozespołu,

  okresowe pomiary diagnostyczne 
głównych urządzeń i instalacji.

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

Przeprowadzamy audyty energetyczne  
w zakładach przemysłowych w zakresie:
  oceny sposobu użytkowania energii,
  określania sposobów zmniejszania 

zużycia energii,
  analiz możliwości i opłacalności 

przedsięwzięć,
  opracowywania programów 

oszczędnościowych oraz efektywnego 
wykorzystania energii.

Zapewniamy:
   partnerską współpracę z klientem,
   opiekę techniczną i organizacyjną 

na każdym etapie realizacji zadania,
  porady i konsultacje,
  terminowość wykonywania usług,
  racjonalizację kosztów realizowania 

kontraktów.

Od chwili powstania firma INWAT prowadzi szeroki zakres 
specjalistycznych usług dla energetyki zawodowej przemy-
słowej oraz przemysłu związanego z energetyką w Polsce i za 
granicą. Przeprowadzamy m.in. modernizacje turbin i zabu-
dowę nowych urządzeń, rozwiązując indywidualne proble-
my użytkowników, dotyczące optymalnego wykorzystania 
możliwości eksploatacyjnych elektrowni i elektrociepłowni. 
Prowadzimy prace projektowe w branży mechanicznej, elek-
trycznej i AKPiA. Wykonujemy pomiary cieplno-przepływowe 
bloków energetycznych dla potrzeb eksploatacji oraz pomia-
ry odbiorowe i gwarancyjne.

Realizacja inwestycji  
„pod klucz”

Projekty
elektrowni i elektrociepłowni

Modernizacje
turbin parowych

Audyty 
energetyczne

Pomiary
gwarancyjne

Rok założenia 1989
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Wwyniku blisko rok trwających prac zespołu roboczego powstałe-
go przy Izbie Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska 

wypracowany został dokument Zamówienia publiczne i niepublicz-
ne w energetyce – dobre praktyki (zwany Katalogiem Dobrych 
Praktyk – KDP), który został przyjęty przez nasz Zarząd na posie-
dzeniu w Krakowie, w dniu 29 września br. Jest on dostępny na na-
szej www.igeos.pl 

Naszym celem było wypracowanie przejrzystych i uniwersalnych 
zasad będących w pełni zgodnych z obowiązującym prawem, które 
byłyby stosowane przez zamawiających i oferentów. Opracowanie za-
inicjowały liczne narzekania i skargi na ograniczanie zasad konkuren-
cyjności przez niejasne lub nieuzasadnione wymagania tak w kwestii 
terminów, referencji, kwot zaliczek, warunków płatności, gwarancji 
czy nawet technicznych procedur przetargowych, a ogólniej, niepart-
nerskie traktowanie oferentów.

Końcowe konsultacje prowadzone były z przedstawicielami naj-
większych koncernów w Polsce – PGE, ENEA, TAURON, ENERGA 

i PSE, których uwagi w znakomitej większości zostały uwzględnio-
ne w dokumencie, a szefowie tych firm zapowiedzieli wprowadze-
nie naszego dokumentu do obowiązujących u nich regulaminów prze-
targowych.

Rekomendując w uchwale stosowanie Katalogu Dobrych Praktyk 
w zamówieniach w energetyce, Zarząd naszej Izby uczynił poważ-
ny krok w stronę uporządkowania i uczynienia bardziej przyjaznymi 
dla obu stron postępowania zasad i procedur przetargowych  na dosta-
wy, wykonawstwo i usługi. Jest oczywiste, że wdrożenie jego posta-
nowień zwiększy konkurencyjność i poprawi efektywność inwestycji.

Na każdym etapie zapisy były konsultowane co do zgodności z pol-
skimi i unijnymi przepisami prawa.

Opracowanie nasze jest branżowo uniwersalne i wzbudziło spore 
zainteresowanie innych organizacji samorządowych, zostało też prze-
kazane do Ministerstwa Skarbu, Ministerstwa Gospodarki, UZP, KIG 
i innych, dużych firm z dominującym udziałem Skarbu Państwa. 

 Izba Gospodarcza Gazownictwa w liście gratulacyjnym opraco-
wania Katalogu konkluduje: „Katalog ten będzie wskazówką i bardzo 
ważnym narzędziem dla Izby Gospodarczej Gazownictwa w trudnych 
pracach nad dokumentem wspierającym partnerskie stosunki pomię-
dzy kluczowymi firmami branży gazowniczej (zamawiającymi) a ofe-
rentami – członkami IGG, będącymi najczęściej w gorszej sytuacji ne-
gocjacyjnej i proceduralnej.”

Katalog Dobrych Praktyk 
w przetargach

Pod takim hasłem przebiegała VIII Konferencja Problemowa 
ENERGETYKON 2015, Energia – Klimat – Gospodarka – Spo-

łeczeństwo. Konferencja po raz kolejny stała się miejscem spotkań wy-
bitnych polskich naukowców zajmujących się energetyką z doświad-
czonymi praktykami energetykami.

Pierwszą część konferencji zdominowały kwestie dotyczące Pa-
kietu Klimatyczno-Energetycznego UE, relacje z innowacyjnych ba-
dań naukowych, jak też informacje o zaawansowaniu prac nad polską 
energetyką jądrową. Swoje prezentacje przedstawili m.in.: prof. Woj-
ciech Nowak, dyrektor Centrum Energetyki AGH oraz prof. Piotr 
Głowacki z Instytutu Geofizyki PAN. 

Drugi panel koncentrował się wokół konkretnych wyników badań 
naukowych, prac modernizacyjnych oraz restrukturyzacyjnych. Prof. 
Józef Pacyna, dyrektor NILU Norweskiego Instytutu Ochrony Po-
wietrza zaprezentował najnowsze dane wynikające z badań nad roz-
wojem technologii. 

O praktycznych działaniach i ich efektach w elektrowniach mówi-
li Jacek Janas, wiceprezes zarządu Tauron Wytwarzanie oraz Euge-
niusz Trymucha, dyrektor firmy EM&CA. 

W trzecim panelu mówiono m.in. o: współpracy przemysłu, w tym 
przypadku PGE GiEK, z nauką w zakresie innowacyjności; rozwiąza-
niach organizacyjno-finansowych powstałych na potrzeby realizacji 
programu „KAWKA” we Wrocławiu. 

Christian Hellberg z firmy KBB Underground Technologies z Ha-
noweru zaprezentował możliwości techniczne i technologiczne nie-
mieckiej firmy w zakresie magazynowania energii w formacjach 
geologicznych, zaś prof. Bogusław Fiedor, prorektor Uniwersyte-
tu Ekonomicznego we Wrocławiu w niezwykle efektowny sposób 
poddał analizie i wypływającym dla Polski wnioskom z niemieckiej 
„Energiewende” – jako przykładu transformacji (rewolucji?) energe-
tyczno-gospodarczej.

Po zakończeniu merytorycznej części, zgodnie z wieloletnią tra-
dycją odbyło się uroczyste wręczenie XIX edycji Laurów Białego 
Tygrysa Polskiej Energetyki – ENERGIA 2015.

Innowacyjność w energetyce

Kalendarz imprez (plan) Izby Gospodarczej Energetyki 
i Ochrony Środowiska w I półroczu 2016 r.

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

L.p. Termin Nazwa imprezy Miejsce Organizator
1 luty Konferencja „ Potencjał na miarę światową polskiego ciepłownictwa oraz stan, 

rozwój i plany ciepłownicze w Polsce na przykładzie Grupy Veolia”
Warszawa IGEiOŚ i Veolia 

2 marzec–czerwiec Szkolenie zawodowe „Podstawy wiedzy w energetyce” Warszawa IGEiOŚ i Politechnika 
Warszawska  

3 marzec Konferencja „Przegląd stanu inwestycji w polskich elektrowniach” Bełchatów IGEiOŚ
4 marzec Konferencja „Nowoczesny blok parowo-gazowy w Stalowej Woli – przyszłość 

wysokosprawnej kogeneracji gazowej w Polsce”
Stalowa Wola IGEiOŚ 

5 30–31 marca XIX Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX 2016 Kielce IGEiOŚ i Targi Kielce
6 kwiecień Konferencja „Nowe moce  w energetyce na przykładzie budowy bloku 5 i 6 

w PGE GiEK S.A. Elektrownia Opole”
Opole IGEiOŚ

7 kwiecień Konferencja „Innowacyjność w Energetyce”  Warszawa IGEiOŚ
8 10–12 maja Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER 2016 Poznań MTP, IGEiOŚ
9 28 maja VII Mistrzostwa Polski w piłce nożnej branży energetycznej o puchar IGEiOŚ Warszawa IGEiOŚ

10 9 czerwca Walne Zgromadzenie Członków IGEiOŚ i spotkanie integracyjne Warszawa, Hotel Mercure Centrum IGEiOŚ



Należąca do Grupy kapitałowej EDF Elektrociepłownia  
„Zielona Góra” S.A. to jedno z większych przedsiębiorstw ener-

getycznych w  województwie lubuskim. Wytwarza energię 

elektryczną na potrzeby krajowego rynku energii oraz ciepło 

dla 60 tys. mieszkańców Zielonej Góry. Elektrociepłownia jest 

właścicielem systemu ciepłowniczego w  mieście, jak również 

dystrybutorem i  jedynym dostawcą ciepła do tego systemu.  

Od 1 stycznia 2015 r., po połączeniu Zielonej Góry z przylegają-

cą gminą wiejską, zwiększył się obszarowo rynek ciepła. Udział 

ciepła z EC ZG w tym rynku wynosi obecnie ok. 44%.

Produkcja energii elektrycznej i  ciepła 

jest realizowana w  skojarzeniu w  bloku ga-

zowo-parowym o mocy 198 MWe i 135 MWt za-

silanym gazem ziemnym wydobywanym ze złoża 

w okolicach Kościana (około 100 km od Zielonej Góry). 

Ciepło jest ponadto produkowane w  pięciu kotłach 

wodnych gazowo-olejowych o mocy 32 MWt każdy.

W  2015 r. EC „Zielona Góra” realizowała szereg pro-

jektów  wykorzystując środki pomocy publicznej. M.in. 

kontynuowała projekt pn. „Modernizacja i przebudowa 
systemu ciepłowniczego w Zielonej Górze” – dofinaso-

wany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktu-

ra i  Środowisko. Działanie 9.2. Efektywna dystrybucja 

energii. Projekt realizowany w  latach 2009–2015 obej-

mował wymianę oraz budowę nowych odcinków sieci 

magistralnych o  łącznej długości 12,35 km przy zasto-

sowaniu nowoczesnej technologii rur preizolowanych 

oraz systemów pierścieniowych. W 2015 r. zrealizowa-

no wymianę ostatnich odcinków o długości ok. 3,3 km. Całkowity 

koszt kwalifikowany projektu wynosi 42,63 mln zł, a dofinanso-

wanie ze środków unijnych wyniesie ponad 36 mln zł.

Spółka rozwija lokalny rynek ciepła, służy mieszkańcom wie-

dzą ekspercką, wprowadza nowe usługi i  produkty. Najnow-

szym produktem jest „chłód z ciepła sieciowego”, wytworzony 

przy zastosowaniu agregatów adsorpcyjnych jako wytwornic 

wody lodowej. W  czerwcu 2015 r., w   ramach wspólnego pro-

jektu pilotażowego z Działem  Badań i Rozwoju EDF Polska, we 

współpracy z Prezydentem Miasta Zielona Góra i Uniwersyte-

tem Zielonogórskim, Elektrociepłownia uruchomiła w Centrum 

Przyrodniczym w Zielonej Górze  produkcję chłodu z ciepła sie-

ciowego. Węzeł cieplny o  mocy 193 kWt zasila agregat chłod-

niczy o mocy chłodniczej 50 kWch. Kolejną instalację 

produkcji wody lodowej o  mocy 120 kWch urucho-

miono w  październiku w  miejskim Centrum Nauki 

Keplera – Planetarium Wenus. Agregaty adsorpcyjne 

mogą współpracować z  różnymi systemami dystry- 

bucji powietrza kondycjonowanego. Rozwiązanie to 

pozwala odbiorcy w  sposób optymalny wykorzysty-

wać moc cieplną zamówioną przez pełen rok kalen- 

darzowy. 

W latach 2016–2020 Elektrociepłownia planuje dal-

szą rozbudowę sieci ciepłowniczej oraz rozwój tech-

nologii adsorpcyjnej umożliwiającej produkcję wody 

lodowej w  oparciu o  ciepło napędowe pochodzące 

z sieci ciepłowniczej o parametrach 65°C/50°C. Oprócz 

środków własnych na ten cel przewiduje się wykorzy-

stać środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i  Środowisko w  ramach Zintegrowanych Inwe-

stycji Terytorialnych Regionalnego Programu 

Operacyjnego.

ul. Zjednoczenia 103, 65–120 Zielona Góra
tel. 68 455 94 44, fax 68 327 10 60

kancelaria@ec.zgora.pl
www.ec.zgora.pl

Ogrzewa i… chłodzi
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Od lutego 2015 r. trwają w IGEiOŚ prace nad strategią komunika-
cyjną Izby. Przy dużym zaangażowaniu Agnieszki Wójcik 

z Alfa Laval Polska Sp. z o.o. i Anety Szubert z Energoprojektu Ka-
towice S.A. powstał Zespół ds. Komunikacji, który w swoich cyklicz-
nych spotkaniach wypracowuje kolejne cele i założenia strategii.

Jednym z narzędzi jest działająca już Platforma Komunikacyjna, 
która dostępna jest na stronie internetowej Izby www.igeos.pl. Plat-
forma, którą oddajemy w Państwa ręce, jest miejscem gdzie spotykają 
się różne informacje tworzone przez samych członków i dla członków. 

Umieszczać na niej mogą Państwo m.in.: ogłoszenia o przetar-
gach, ogłoszenia Członków Izby, biuletyny informacyjne Człon-
ków Izby, odnośniki do stron internetowych członków Izby, jed-
nostronicowe podstrony/prezentacje Członków Izby, wiadomości 
IGEiOŚ, aktualności członków Izby, wiadomości z życia Branży.

Aby uzyskać dostęp i login do Platformy, prosimy osoby wyzna-
czone do kontaktu w każdej firmie członkowskiej, o zgłaszanie na ad-
res: m.silva@igeos.pl.

Serdecznie zachęcamy do korzystania z Platformy Komunikacyj-
nej IGEiOŚ.

Wdniu 15 października 2015 r. odbyło się kolejne ,uświęcone już 
tradycją, spotkanie seniorów i nestorów polskiej elektroenerge-

tyki. W spotkaniu udział wzięło ponad 60 osób. Spotkanie składało się 
z dwóch części – wizyty w siedzibie Operatora oraz spotkania kole-
żeńskiego. W siedzibie Operatora, Jerzy Dudzik – Dyrektor Pionu 
Ruchu Operatora przedstawił przyczyny i przebieg wprowadzonych 
w miesiącu sierpniu ograniczeń dostaw energii elektrycznej (dwu-
dziesty stopień). Zebrani z zainteresowaniem i zrozumieniem po-
wodów wysłuchali przekazanych informacji i wracali do przeszło-
ści, kiedy sami wprowadzali ograniczenia. Następnie Prezes Zarządu 
Operatora (PSE) – Henryk Majchrzak zapoznał zebranych z aktu-
alną i przyszłościową sytuacją energetyczną (w perspektywie dzie-
sięcioletniej). 

Zebrani, mimo że od momentu zakończenia ich pracy zawodowej 
w energetyce minęło często 20 i więcej lat, w dalszym ciągu żywo in-
teresują się problematyką energetyczną i są jej wielkimi entuzjastami. 
Zebrani podziwiali rozmach, wystrój i wyposażenie sali operacyjnej 
i jej zaplecza. Siłą rzeczy dokonywali porównań z przeszłością i gra-
tulowali Prezesowi H. Majchrzakowi i Jego poprzednikom osiągnięć, 
życząc jednocześnie spokojnej i bezawaryjnej pracy.

Spotkanie koleżeńskie w sali Domu Technika w Warszawie przy 
ulicy Czackiego otworzył Dyrektor Generalny Towarzystwa Gospo-
darczego Polskie Elektrownie Sławomir Krystek. Po przywitaniu 
zebranych zaprosił do Stołu Prezydialnego, oprócz organizatorów 
spotkania – J. Szyke i T. Michurskiego – najstarszego uczestnika 
spotkania – J. Solińskiego (skończył 90 lat) oraz A. Czartoszew-
skiego, jedynego już, z żyjących „baronów” energetyki, czyli byłego 
Dyrektora Wschodniego Okręgu Energetycznego. 

Minutą ciszy zebrani uczcili pamięć zmarłych w ostatnim czasie 
wybitnych energetyków: B. Bartoszka (przez 20 lat kierował polską 
energetyką, w randze Dyrektora Zjednoczenia, a następnie wicemi-
nistra Górnictwa i Energetyki) i Z. Szymoniaka (wieloletniego Dy-
rektora Południowego Okręgu Energetycznego). Tradycyjnie jubilaci 
z okazji rocznicy urodzin otrzymali dyplomy okolicznościowe i tak: 
z okazji 90 rocznicy dyplom gratulacyjny otrzymał J. Soliński, 
z okazji 85-lecia: R. Łuczkiewicz, B. Siuda, J. Szczesiuk, W. Ba-

racz, M. Kaczmarek, P. Walczak, z okazji 80-lecia Z. Dumini,  
a z okazji 70-lecia dyplomy otrzymali W. Tyszko, T. Skrzypek 
i J. Pasternak. 

Zbiorowe zdjęcia Jubilatów i wszystkich zebranych zakończyło 
część oficjalną spotkania. Uczestnicy spotkania z wdzięcznością po-
dziękowali Stanisławowi Tokarskiemu – Prezesowi Towarzystwa 
Gospodarczego Polskie Elektrownie, za życzliwość i wsparcie, któ-
re umożliwiły spotkanie oraz L. Mongrid za perfekcyjną jego orga-
nizację. W trakcie wspólnego obiadu, jak zawsze, nie obyło się bez 
wspomnień i refleksji z okresu wspólnej pracy w energetyce. Spo-
tkanie zakończono życzeniami, abyśmy w pełnym składzie mogli się 
spotkać za rok.

Jacek Szyke

Platforma Komunikacyjna

Spotkanie seniorów i nestorów polskiej elektroenergetyki

Wdniach 22–23 października 2015 r., w Centrum Konferencyjnym 
Falenty pod Warszawą odbyły się obchody 65. Jubileuszowej 

Rocznicy Służb Dyspozytorskich w Polsce.
W konferencji udział wziął przedstawiciel Rządu – Sekretarz Sta-

nu w Ministerstwie Gospodarki – Jerzy Pietrewicz, który wręczył je-
den złoty medal za długoletnią służbę oraz 35 odznaczeń honorowych 
„za zasługi dla energetyki” dla dyspozytorów ruchu i dyżurnych in-
żynierów, którzy wyjątkowo sumiennie wykonywali obowiązki służ-
bowe i zasłużyli się wieloma działaniami na rzecz rozwoju polskiej 
Energetyki. 

Słowo wstępne wygłosił Członek Zarządu PSE S.A. Piotr Rak oraz 
Dyrektor Generalny IGEiOŚ Sławomir Krystek.

Druga część programu Jubileuszu, poświęcona była okolicznościo-
wym wystąpieniom o historii, aktualnej problematyce służb dyspozy-
torskich oraz ich przyszłości. Żywe zainteresowanie i dyskusje wywo-
łały tematy poświęcone sierpniowym wydarzeniom, tj. dwudziestemu 
stopniowi zasilania jak również pozostałe referaty na temat nowocze-
snych technologii w pracy i życiu inżynierów. 

Wieczorna kolacja była okazją do wielu nieformalnych rozmów, 
wymiany doświadczeń oraz zacieśnienia kontaktów i współpracy.

(Szeroka relacja fotograficzna znajduje się 
w materiałach pokonferncyjncyh na stronie www.igeos.pl)

Jubileusz 
Służb Dyspozytorskich
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Wdniu 7 października 2015 r. w Warszawie, Dyrekcja Biura 
IGEiOŚ wzięła udział w obchodach uroczystości Jubileuszo-

wej XXV-lecia Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Ener-
gii Elektrycznej.

Uroczystość zainaugurował dyrektor Biura PTPiREE, Wojciech 
Tabiś, zapraszając gości do obejrzenia filmu, przedstawiającego do-
konania operatorów w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat oraz pod-
kreślającego rolę społeczną i gospodarczą pełnioną przez sektor. Pod-
kreślano w nim, że inwestycje operatorów o wartości prawie 30 mld 
złotych zrealizowane w latach 2010–2014 pozwoliły na stworzenie 
wielu nowych miejsc pracy i poprawę wskaźników jakości dostaw 
energii nawet o niemal 40%. 

– Wydaje się, że energia elektryczna to dobro tak powszechne jak 
tlen – jednakże szczególnie w takim dniu jak ten, warto pamiętać, że 
abyśmy wszyscy mogli cieszyć się z jej dobrodziejstw, sztab ludzi czu-
wa dzień i noc nad bezpiecznym przesłaniem i dystrybucją energii 
na terenie całego kraju. Dwudziestopięciolecie naszej organizacji to 
także odpowiedni moment, by pokazać, co udało nam się osiągnąć. 
W dniu Jubileuszu PTPiREE chcemy podziękować dziesiątkom ty-
sięcy pracowników sektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycz-
nej za dwadzieścia pięć lat codziennego wysiłku i starań o to, by za-
pewnić każdemu klientowi w Polsce niezawodne zasilanie niezależnie 
od warunków pogodowych  – zaznaczył Robert Stelmaszczyk, Prezes 
PTPiREE.

Zwieńczeniem uroczystości było uhonorowanie byłych preze-
sów PTPiREE: Stanisława Filipiaka, Dariusza Lubery i Artura 
Różyckiego.

Jubileusz 
XXV-lecia PTPiREE

W nocy z 28 na 29 października odszedł prof. Krzysztof Żmijew-
ski. Autorytet w dziedzinie energetyki. Wieloletni menedżer i na-
ukowiec. Zwolennik głębokiego analizowania i przeciwnik po-
litykowania. Głos zdrowego rozsądku, którego bardzo będzie 
brakować.

Krzysztof Żmijewski (ur. 9 września 1949 r. w Warszawie, zm. 28 
października w Garwolinie) był profesorem Politechniki Warszawskiej, 
w której kierował Zakładem Budownictwa Ogólnego.

Był promotorem idei zrównoważonego rozwoju, gospodarki nisko-
emisyjnej, rozproszonych i odnawialnych źródeł energii oraz efek-
tywności energetycznej. Walczył także o mechanizmy zapobiegające 
ucieczce energochłonnego przemysłu z Polski.

Przez lata starał się łączyć ze sobą dwa światy – nauki i biznesu.
Nie bał się iść pod prąd i zabierać głosu w ważnych dla polskiej 

energetyki i gospodarki kwestiach. Zawsze miał przy tym swoje, głę-
boko przemyślane zdanie, którego potrafił bronić.

Prywatnie był niezwykle życzliwym i otwartym człowiekiem. Skrzy-
żowaniem pozytywisty i romantyka, który potrafił pisać wiersze, ale 
uważał, że najważniejsza jest praca u podstaw. Wysoko cenił i dbał 
także o dziedzictwo kulturowe Polski.

W latach 1991-1993 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Bu-
downictwa nadzorującym kwestię efektywności energetycznej w sek-
torze budownictwa i gospodarki komunalnej. W latach 1993–1998 był 
prezesem Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Od 1997 do 2000 
roku reprezentował Polskę w Komitecie SAVE, pierwszym progra-

mie Unii Europejskiej, w którym 
uczestniczyła Polska. W latach 
1998–2001 zajmował stano-
wisko Prezesa Zarządu Pol-
skich Sieci Elektroenergetycz-
nych. W latach 2009–2014 był 
Sekretarzem Generalnym Spo-
łecznej Rady Narodowego Pro-
gramu Redukcji Emisji i Społecz-
nej Rady ds. Rozwoju Gospodarki 
Niskoemisyjnej. W 2010 r. Prezy-
dent RP Lech Kaczyński powołał go na 
członka Narodowej Rady Rozwoju.

Od 2014 r. był sekretarzem generalnym Społecznej Rady ds. Zrów-
noważonego Rozwoju Energetyki przy Ministrze Gospodarki oraz 
współtworzył i przewodniczył Zespołowi ds. Rozwoju Gospodarki 
Niskoemisyjnej na Obszarach Wiejskich przy Ministrze Rolnictwa.

Został odznaczony przez Prezydenta Polski Orderem Odrodzenia 
Polski, Polonia Restituta za wybitną służbę dla narodu w dziedzinie 
efektywności energetycznej.

Do ostatniego dnia był aktywny zawodowo. Odszedł po krótkiej cho-
robie w wieku 66 lat. Pozostawił kochającą żonę i trójkę dzieci oraz 
trójkę wnuków.

Uroczystości pożegnalne odbyły się 7 listopada w kościele Do-
minikanów w Warszawie.

Profesor Krzysztof Żmijewski

Na największych w kraju targach nowoczesnych urządzeń i techno-
logii dla energetyki – 28. Międzynarodowych Energetycz-

nych Targach Bielskich ENERGETAB 2015, Instytut Automatyki 
Systemów Energetycznych sp. z o.o. otrzymał Statuetkę Izby Go-
spodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska za produkt Hybry-
dowy System Alternatywnych Źródeł Energii. System jest domową 
mikroelektrownią/ciepłownią wykorzystującą różne źródła energii. 
W jego skład wchodzą trzy urządzenia wytwórcze wykorzystujące 
różne technologie, a mianowicie fotowoltaika, mała turbina wiatro-
wa o osi wertykalnej oraz kogeneracyjne wysokosprawne ogniwo pa-
liwowe.

Nagroda dla IASE
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Foratom rekomenduje 
Komisji Europejskiej uwzględnienie 
w programach ok. 100 nowych EJ

Foratom, organizacja zrzeszająca ok. 16 narodowych stowa-
rzyszeń branży jądrowej reprezentujących ponad 800 firm euro-
pejskich, w swoim raporcie rekomenduje Komisji Europejskiej 
uwzględnienie w tegorocznym dokumencie „Illustrative Program 
for Nuclear Energy” konieczności uruchomienia ponad 100 no-
wych EJ w perspektywie do 2050 r. o mocy ponad 122 GW. Fora-
tom argumentuje, że EJ mają wiele cech pozytywnych dla realiza-
cji zrównoważonego rozwoju zaopatrzenia Wspólnoty w energię 
elektryczną: 60 do 80 lat eksploatacji, niski udział kosztów paliwa 
i pozostałych kosztów operacyjnych w ogólnych kosztach wytwa-
rzania energii, zdolność do centralnego dysponowania tymi jednost-
kami w systemie ze stosunkowo dużą elastycznością i małą podat-
nością kosztów na wahania cen paliwa. Raport wskazuje, że obecnie 
w skali globalnej, mimo efektu Fukushimy, w budowie znajduje 
się 67 EJ, co jest rekordową liczbą w historii rozwoju tej techno-
logii. Dodatkowo raport rekomenduje Komisji uwzględnienie ak-
tualnego stanowiska Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu 
(Intergovernmental Panel on Climate Change), w którym wska-
zuje się, że energia jądrowa jest „efektywną opcją ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych”. Dokument Komisji Europejskiej 
zawierający zaktualizowany ilustracyjny program rozwoju ener-
getyki jądrowej ma się ukazać pod koniec 2015 r.

W Japonii kończy się okres odstawień 
elektrowni jądrowych

Uruchomienie dwu bloków w EJ Sendai rozpoczęło proces od-
twarzania mocy jądrowej w tym kraju. Dwadzieścia dalszych EJ 
będzie stopniowo uruchamianych zgodnie z decyzją rządu przewi-
dującą powrót do 20–22% udziału źródeł jądrowych w produkcji 
energii elektrycznej w 2030 r.

Dwa nowe bloki jądrowe 
w Pakistanie

Pakistański premier otworzył 20 sierpnia uroczystość rozpoczę-
cia budowy w EJ Karachi dwu nowych bloków jądrowych. Będą 
to bloki chińskiej konstrukcji typu Hualong One, bazujące na pro-
jektach ACP1000. W Pakistanie eksploatowane są trzy reaktory ją-
drowe w EJ Karachi 1 i EJ Chashma. Kraj ten nie podpisał trak-
tatu o nieproliferacji broni jądrowej i ma problemy ze współpracą 
międzynarodową w budowie własnej energetyki jądrowej. Jedy-
nie Chiny nie zwracają uwagi na te ograniczenia i chętnie współ-
pracują z Pakistanem. W 2012 r. wyprodukowano w tym kraju 
96 TWh energii elektrycznej, w tym 35 TWh w źródłach na olej, 
27 w źródłach gazowych i 30 w elektrowniach wodnych. Zużycie 
finalne wyniosło 77 TWh przy stratach sieciowych ok 16%. Bilans 
import/eksport jest zerowy. Odnotowuje się znaczne deficyty mocy 
i ograniczenia odbiorców ze względu na niski udział mocy dyspo-
zycyjnej w odniesieniu do mocy zainstalowanej w systemie (12 do 
20 GW). Stąd budowa nowych źródeł energii elektrycznej ma 
priorytet w polityce energetycznej Pakistanu.

Nowe elektrownie jądrowe 
będą konkurencyjne – stwierdza 

najnowszy raport Międzynarodowej 
Agencji Energetycznej

Najnowszy raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej 
(IEA) i Agencji Energii Jądrowej OECD (NEA), który został opra-
cowany przez grupę wybitnych międzynarodowych ekspertów, za-
wiera wyniki analizy porównawczej kosztów wytwarzania energii 

Wdniu 24 września 2015 r. w Krukach pod Ostrołęką odbyła się 
konferencja organizowana przez IGEiOŚ pt. „Wysokospraw-

ne technologie produkcji energii elektrycznej i cieplnej w koge-
neracji na przykładzie uciepłownienia bloków 200 MW w ENER-
GA Elektrownie Ostrołęka”. Konferencja zgromadziła uczestników 
zainteresowanych tematem inwestycji w nowe źródła ciepła grupy 
ENERGA S.A. na przykładzie Elektrowni Ostrołęka.

Tematem rozpoczynającym konferencję były założenia do aktu-
alizacji strategii Grupy ENERGA, które przedstawił Prezes Andrzej 
Tersa. Rozszerzenie tematu w zakresie Ostrołęki podjął Piotr Mro-
zek – Prezes Zarządu Energa Elektrownie Ostrołęka oraz dyrektor 
Stanisław Siedlecki.

Ciekawe referaty na temat założeń i samego projektowania ucie-
płowniania bloków wygłosił przedstawiciel firmy Energoprojekt Ka-
towice SA Janusz Windyś, a aspekty wykonania inwestycji, zarówno 
te sprzyjające, jak i wymagające wielu nakładów pracy i nowocze-
snych rozwiązań – poparte bogatymi ilustracjami, przedstawił Dyrek-
tor Energomontażu Zachód (grupa ZARMEN) Andrzej Kisiel.

Po teoretycznej części spotkania, uczestnicy mieli możliwość zoba-
czyć nową inwestycję, udając się na zwiedzanie Elektrowni Ostrołęka. 

Wysokosprawne technologie

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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elektrycznej w rozmaitych technologiach i przy różnych założe-
niach. Wskazują one na konkurencyjność nowych źródeł jądro-
wych w odniesieniu do wszystkich innych rozpatrywanych techno-
logii elektrowni przewidzianych do pracy w podstawie obciążenia 
systemu nawet przy niekorzystnych dla EJ założeniach. Szczegó-
ły raportu opublikowano na stronach internetowych IEA i NEA 
(https://www.iea.org/Textbase/npsum/ElecCost2015SUM.pdf).

Testy przed uruchomieniem suchego 
składowiska paliwa wypalonego 

w Wielkiej Brytanii
Brytyjski regulator jądrowy zaakceptował rozpoczęcie testów 

suchego składowiska jądrowego paliwa wypalonego na terenie 
EJ Sizewell B. Jest to pierwsze tego typu tanie składowisko pali-
wa wypalonego w Wielkiej Brytanii. Sizewell B jest jedyną w tym 
kraju elektrownią z reaktorem PWR eksploatowaną od 1995 r. Wy-
palone paliwo z pozostałych EJ z reaktorami typu Magnox i AGR 
jest przesyłane do zakładu przeróbki paliwa w Sellafield. Paliwo 
wypalone w EJ Sizewell B jest obecnie przechowywane w zbior-
nikach przyreaktorowych. Nowe składowisko suche jest przezna-
czone do składowania paliwa wypalonego z tej elektrowni na cały 
okres eksploatacji lub do uruchomienia planowanego dużego skła-
dowiska w głębokich formacjach skalnych. Jednocześnie Komi-
sja Europejska zaaprobowała metodologię uwzględniania kosz-
tów składowania odpadów radioaktywnych dla przewidywanych 
w wielkiej Brytanii elektrowni jądrowych i udziału w ich pokry-
waniu środków publicznych. 

Starsze bloki w szwedzkich 
EJ Oskarshamn i Ringhals 

do wcześniejszego niż planowano 
wycofania z eksploatacji

 Niemiecki koncern energetyczny Eon, jako większościowy 
udziałowiec, zadecydował o wycofaniu z eksploatacji dwu blo-
ków z reaktorami BWR w elektrowni jądrowej Oskarshamn. Blok 
nr 1 o mocy 473 MW rozpoczął pracę w 1972 roku a blok nr 2 
o mocy 638 MW w 1974. Mniejszościowy udziałowiec Fortum 
głosował przeciwko tej decyzji. Decyzja Eon została podyktowana 
polityką koncernu, która przewiduje wycofanie z eksploatacji tych 
bloków w latach 2017–2019. Blok nr 3 z reaktorem BWR o mocy 
1400 MW, który uruchomiono w 1985 r., ma pracować do końca 
technicznego okresu eksploatacji , czyli do 2045 r.

Została również podjęta decyzja przez szwedzki koncern Vat-
tenfall o wycofaniu z eksploatacji wcześniej niż zamierzano bloku 
nr 1 w EJ Ringhals o mocy 878 MW, będącego w eksploatacji od 
1976 r., oraz bloku nr 2 o mocy 807 MW, który został uruchomio-
ny w 1975 roku . Zakończenie eksploatacji tych bloków przewidy-
wano na lata 2025–2026. Bloki 3 i 4 w tej elektrowni o większej 
mocy z reaktorami PWR mają pracować przez 60 lat.

Na decyzje o wcześniejszym zakończeniu pracy starszych blo-
ków w obydwu elektrowniach wpłynęły niekorzystne dla nich 
warunki ekonomiczne, przede wszystkim niskie ceny energii na 

rynku hurtowym, zbyt duże obciążenie lokalnym podatkiem na-
kładanym na produkcję energii z EJ oraz konieczność poniesie-
nia dodatkowych kosztów na spełnienie zaostrzonych wymagań 
po Fukushimie. 

EJ Paks II na Węgrzech otrzymała 
potwierdzenie Komisji Europejskiej 
o spełnieniu kryteriów Euratomu

Elektrownia jądrowa Paks II otrzymała od Komisji Europejskiej 
oficjalne potwierdzenie, że projekt spełnia kryteria Euroatomu, co 
jest wymagane przez art. 41 Traktatu o utworzeniu tej organiza-
cji. Obecnie EJ Paks posiada w eksploatacji cztery bloki o mocy 
ok. 500 MW (zmodernizowane bloki z reaktorami WWER 440, 
które były przewidywane dla EJ Żarnowiec). EJ Paks II to dwa blo-
ki z reaktorami WWER 1200, które mają być zbudowane przez ro-
syjskie konsorcjum zgodnie z porozumieniem pomiędzy rządami 
Węgier i Rosji, zawartym w styczniu 2014 r. Technologia jądro-
wa jest analogiczna do tej, która będzie zastosowana w fińskiej 
EJ Hanhikivi 1. Porozumienie przewiduje udzielenie przez banki 
rosyjskie kredytu na budowę tych bloków w wysokości ok 10 mld €, 
co ma pokryć 80% nakładów na tę inwestycję.  EJ Paks jest własno-
ścią państwową i nie przewiduje się jej prywatyzacji. Rząd węgier-
ski nadal ma problemy z Komisją Europejską dotyczące dozwolo-
nej pomocy publicznej dla tego obiektu

Korekta harmonogramu 
i kosztów budowy EJ Flamanville

Francuski koncern energetyczny EdF przesunął o rok termin 
uruchomienia bloku o mocy 1630 MW z reaktorem EPR w EJ Fla-
manville a koszty budowy skorygował do wartości 10,5 mld €, 
trzykrotnie wyższej niż planowano na początku inwestycji. Jest to 
spowodowane trudnościami w opanowywaniu problemów i uzyska-
niem certyfikacji regulatora dla tego prototypowego przedsięwzię-
cia w związku z wprowadzeniem rozszerzonego zakresu wymagań 
bezpieczeństwa jądrowego po Fukushimie. Zakończenie budowy 
części jądrowej bloku przewiduje się obecnie na I kw. 2016 r, Za-
ładowanie paliwa i rozruch bloku przewiduje się na IV kw. 2018 r. 

Zaskakujący wynik badań ssaków 
w okolicy Czernobyla

Badania naukowe strefy wyłączenia po katastrofie w EJ Czer-
nobyl, prowadzone przez biologów z Białorusi, Japonii, Wielkiej 
Brytanii i USA, wykazały obfitość ssaków w tej strefie mimo za-
grożenia radiacyjnego. Strefa badań objęła obszar 262 000 hekta-
rów z ograniczonym dostępem i zakazem zasiedlania dla ludności. 
W badaniach nie stwierdzono negatywnego wpływu podwyższo-
nego promieniowania tła na zmniejszenie liczebności ssaków na 
tym terenie. Wyniki badań opublikowano w renomowanym czaso-
piśmie naukowym „Current Biology”.

Materiał opracowany na podstawie World Nuclear News

dr Mirosław Duda

Energetyka jądrowa 
na świecie
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CEER – PARAMETRY 
OCENY DETALICZNYCH RYNKÓW 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Rada Europejskich Regulatorów Energii (CEER) opracowa-

ła raport poświęcony ocenie prawidłowego funkcjonowania de-
talicznych rynków energii elektrycznej. Dokument stanowi re-
alizację wcześniejszej zapowiedzi, zawartej w publikacji „Most 
do 2025”, przygotowanej przez CEER wspólnie z Agencją 
ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER). Raport 
zaprezentowany został przez przewodniczącego CEER, Lorda 
Mogga, podczas konferencji poświęconej odbiorcom.

Dokument rozwija tematykę kryteriów służących ocenie funk-
cjonowania rynków detalicznych energii elektrycznej. W opra-
cowaniu przedstawiono ramowe podejście do analizy zmian na 
rynkach oraz analizy ich wyników, będące uzupełnieniem „Ra-
portu z monitorowania rynku”, wydanego wcześniej wspól-
nie przez CEER i ACER. Celem prac było zwiększenie zakre-
su stosowanych mierników, tak aby uzyskać bardziej całościowe 
podejście do oceny funkcjonowania rynków, uwzględniające 
w szczególności nowe usługi i technologie. 

Na potrzeby przedmiotowej pracy przyjęto założenie, iż kon-
kurencyjność i innowacyjność stanowią podstawę dla prawidło-
wego działania rynków i są ze sobą bezpośrednio powiązane. 
Drugie założenie odnosiło się do odbiorców: na dobrze działa-
jących rynkach konsumenci powinni być odpowiednio włączeni 
w działania, zaangażowani i, konsekwentnie, odnosić korzyści. 

Wizja rynku według CEER jest taka, że wysoki stopień kon-
kurencyjności i innowacyjności przynosi korzyści odbiorcom. 
Spółki dystrybucyjne dostarczają usługi wymaganej jakości 
oraz w sposób neutralny i efektywny wspomagają działanie ryn-
ków detalicznych. Kluczowe cechy takiego rynku to niska kon-
centracja, niskie bariery wejścia, ścisły związek pomiędzy ryn-
kami hurtowymi i detalicznymi, a także oferty uwzględniające 
działania dostosowawcze po stronie odbiorców (ang. demand 
response).

Odnośnie do konsumentów, CEER chciałby żeby byli oni 
świadomi podstawowych cech rynków energii, mieli mocniejszą 
pozycję oraz zyskali warunki do zaangażowania się w działania 
rynkowe. Konsumenci powinni też nabrać większego zaufania 
do rynku i jego uczestników. 

Eurelectric Daily News – 23.10.2015 

28. OBRADY FORUM MADRYCKIEGO 
W dniach 15 i 16 października br. odbyło się kolejne spo-

tkanie Europejskiego Forum Regulacji Gazownictwa, któremu 
przewodniczył Klaus-Dieter Borchardt, Dyrektor ds. Wewnętrz-
nego Rynku Energii w DG ENER. Pierwszego dnia omawiano 
sprawy związane z bezpieczeństwem dostaw, tendencje na ryn-
ku gazu oraz inicjatywy regionalne. Drugi dzień poświęcony zo-
stał zmianom w instrukcjach sieciowych oraz wprowadzaniu za-
sad rynkowych. Pierwsze skrzypce grali przedstawiciele ACER 
i Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu 
(ENTSOG).

Komisja Europejska przedstawiła informacje dotyczące nowej 
umowy na dostawy gazu pomiędzy Rosją i Ukrainą. ENTSOG 
zaprezentowała główne dane ze swych zimowych statystyk – na 

1 października br. poziomy magazynowe były o 50 TWh niższe 
niż w latach poprzednich, podczas gdy dostępność LNG była 
wyższa. ENTSOG podsumowała, iż realne jest aby stany maga-
zynowe w Europie na koniec zimy wynosiły 30%.

Wskazywano, że w nadchodzących latach rola gazu może zna-
cząco ulec zmianie, z uwagi na nowe, innowacyjne technologie.

W kontekście bezpieczeństwa dostaw, większość uczestni-
ków obrad zgodziła się, że obecne regulacje działają poprawnie. 
Przedstawiciele Komisji podkreślali, że działania nierynkowe 
powinny być możliwe, ale ograniczone do sytuacji kryzyso-
wych. Poinformowano, że procedowane zmiany w przepisach 
dotyczących dostaw powinny zostać przyjęte w lutym 2016 r.

Komisja zaprezentowała wstępne wyniki publicznych kon-
sultacji w zakresie strategii dla LNG. Powtórzono, że nie ma 
potrzeby określania optymalnych poziomów magazynowania 
LNG. 

Ze względu na brak jednolitego stanowiska ENTSOG i ACER 
w sprawie ostatniego projektu instrukcji dotyczącej taryf siecio-
wych, Komisja zapowiedziała poddanie nieuzgodnionych kwe-
stii pod procedurę komitologii.

Eurelectric Daily News – 20.10.2015 

LIMITY ZANIECZYSZCZEŃ 
ATMOSFERYCZNYCH – POWRÓT 

DO PROPOZYCJI KOMISJI
28 października br. miała miejsce sesja plenarna Parlamen-

tu Europejskiego, podczas której debatowano i głosowano nad 
raportem Komisji ds. Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdro-
wia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI), dotyczą-
cym propozycji Dyrektywy w sprawie redukcji krajowych limi-
tów niektórych zanieczyszczeń atmosferycznych. W opozycji 
do stanowiska Komisji, optującej za bardziej restrykcyjnym po-
dejściem, PE zaaprobował projekt Komisji Europejskiej. Od-
rzucona została propozycja ustanowienia krajowych celów re-
dukcyjnych dla rtęci. Jednocześnie PE narzucił – zgodnie ze 
stanowiskiem ENVI, przyjęcie wiążących uzgodnień w 2025 r.

Projekt Komisji, przyjęty w grudniu 2013 r., stanowi o okre-
śleniu krajowych limitów obniżenia emisji w latach 2020–2030, 
w odniesieniu do dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), 
niemetanowych lotnych związków organicznych (NMVOC), 
amoniaku (NH3), cząstek stałych (PM 2.5) oraz, tylko na 2030 r., 
metanu (CH4). Propozycja była szeroko dyskutowana, a szcze-
gólne zainteresowanie wzbudziła w sektorach rolniczym i trans-
portowym.

Co do emisji pochodzących ze środków transportu, ujawnione 
w ostatnim okresie fakty związane z silnikami diesla rodzą py-
tanie o zdolność do realizacji proponowanych celów w zakresie 
CO2, skoro wiele państw przeszacowało cele na 2010 r. Parla-
ment wystąpił do Komisji Europejskiej i państw członkowskich 
o szybkie uzgodnienie propozycji rozporządzenia w sprawie 
rzeczywistych warunków drogowych (ang. Real Driving Emis-
sions), nad którym trwają teraz prace.

Jeśli chodzi o rolnictwo, nadal dyskutowano o metanie, któ-
ry pozostaje ujęty w zakresie projektu, z wyłączeniem metanu 
jelitowego, pochodzącego z procesu trawienia przez inwentarz 
żywy. 

Eurelectric Daily News – 09.10.2015 
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WYNIKI DZIAŁANIA PLATFORMY 
OSP I OSD

W efekcie kilku warsztatów z udziałem przedstawicieli ope-
ratorów systemów przesyłowych (OSP) oraz operatorów sys-
temów dystrybucyjnych (OSD), opublikowane zostało pierw-
sze wspólne stanowisko opisujące role i odpowiedzialności tych 
dwóch grup podmiotów. Dokument zatytułowany „Generalne 
wytyczne do poprawy współpracy między OSP i OSD” zawiera 
rekomendacje do uwzględnienia w ramach przeglądu instrukcji 
sieciowych oraz rekomendacje dla regulatorów, którzy powinni 
wspierać współpracę operatorów i zezwalać na efektywne wy-
korzystywanie elastycznych rozwiązań.

W dokumencie wyjaśniono, że operatorzy systemów elektro-
energetycznych napotykają na nowe wyzwania, które wymagać 
będą większej koordynacji działań. Rozumieją oni, że w kon-
tekście przemian następujących na rynkach energii, relacje OSP 
i OSD będą się zacieśniać. 

Największe wyzwania stojące przed operatorami systemów 
przesyłowych, to m.in. utrzymanie bezpieczeństwa systemów 
poprzez kontrolę częstotliwości, zarządzanie ograniczenia-
mi oraz utrzymanie napięcia w systemach, w których rośnie 
udział produkcji energii na poziomie sieci dystrybucyjnych. Je-
śli mowa o operatorach systemów dystrybucyjnych, to rozwój 
działającej na mniejszą skalę generacji rozproszonej wymusza 
konieczność zarządzania stabilnością napięciową oraz ograni-
czeniami. 

Rysujące się wyzwania wymagają umożliwienia operatorom 
koordynacji wykorzystania zasobów oraz pozyskiwania danych 
niezbędnych do monitorowania i obsługi sieci w sposób efek-
tywny. W tym zakresie istotna jest odpowiednia polityka regu-
lacyjna.

Eurelectric Daily News – 10.11.2015 

ELASTYCZNOŚĆ 
STRONY POPYTOWEJ 

RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
– POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ

Jak duża elastyczność potrzebna jest w europejskich syste-
mach elektroenergetycznych, w obliczu rosnącego udziału od-
nawialnych źródeł energii? Czy potrzebny jest rynek rozwiązań 
elastycznych? Jak pozyskać elastyczność po stronie popytowej, 
tak aby uzyskać opłacalność kosztową dla odbiorców? W kon-
tekście inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczącej zasad funk-
cjonowania rynku energii, takie pytania padają podczas rozmów 
ekspertów. Obecne i przyszłe uwarunkowania prawne mogłyby 
zostać rozproszone i ujęte nie tylko w aktach prawnych dotyczą-
cych działania rynku i instrukcji sieciowych, ale także w dyrek-
tywach dotyczących efektywności energetycznej oraz projekto-
wania ekologicznego.

Większość stron zainteresowanych jest zdania, iż nie ma po-
trzeby tworzenia dedykowanych rynków dla rozwiązań ela-
stycznych. Zamiast tego, różni dostawcy elastycznych rozwią-
zań powinni uzyskać dostęp do istniejących rynków. Wycena 
elastyczności pozostaje kluczową sprawą, z uwagi na to, że nie 
występują obecnie stany niedoboru. Ocenia się, że koszty wdro-
żenia elastyczności popytu w przypadku małych odbiorców 
będą wysokie, ale wciąż niższe niż koszty wytwarzania.

Wielu uczestników rynku wątpi w możliwości dostosowywa-
nia popytu w odpowiedzi na cenę. Trudno jest rozwijać ten kie-
runek, skoro nie można zastosować rzeczywistych cen wobec 
odbiorców. Regulacja cen energii elektrycznej, wysoki udział 

kosztów wspierania polityki energetycznej, ogólnie niska ela-
styczność cenowa popytu oraz struktura taryf sieciowych sta-
nowią bariery dla stosowania innowacyjnych produktów tary-
fowych. 

Sceptyczne podejście prawodawców do możliwości rozwią-
zania powyższych problemów sprawia, że oddziaływanie na po-
pyt poprzez bodźce inne niż cena wydaje się lepszym pomysłem 
na wynagrodzenie konsumentom ograniczania zużycia energii 
na żądanie. W teorii, podmiotem grupującym zamówienia (ang. 
agreggator), przekazującym sygnały do ograniczenia poboru 
energii, mógłby być detaliczny dostawca energii lub jakiś inny 
podmiot. W praktyce dostęp odbiorców do usług oraz wycena 
elastyczności popytu na energię nie są możliwe, ponieważ do-
stawcy detaliczni nie są nimi zainteresowani. 

W 2016 r. Komisja Europejska ma dokonać przeglądu Dyrek-
tywy w sprawie efektywności energetycznej, w tym wdrożenia 
przepisów dotyczących dostępu do rynków podmiotów grupują-
cych zamówienia. Co prawda raport Koalicji na rzecz Inteligent-
nego Popytu na Energię wskazuje na postępy, ale stan rzeczy 
wciąż jest niezadowalający. Brak jest możliwości wykorzystania 
mechanizmów bodźcowych na większości przebadanych ryn-
ków.

Eurelectric Daily News – 30.10.2015 

IEA/NEA – STUDIUM 
KOSZTÓW WYTWARZANIA 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) opublikowała ra-
port pt. „Szacowane koszty wytwarzania energii”, opracowany 
we współpracy z Agencją Energii Jądrowej (ang. Nuclear Ener-
gy Agency – NEA) przy OECD. Agencje skalkulowały średnie 
koszty produkcji energii elektrycznej (ang. Levelised Cost of 
Electricity – LCOE) dla różnych technologii wytwarzania. Wy-
niki wskazują na spadek kosztów energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych oraz powolny wzrost kosztów w odniesieniu do 
wykorzystania paliw kopalnych oraz energetyki jądrowej.

Analizę przeprowadzono na podstawie danych od 181 elek-
trowni z 22 krajów, w odniesieniu do ponad 10 technolo-
gii. Uwzględniono trzy różne stopy dyskontowe do oblicze-
nia LCOE. Wzięto pod uwagę elementy, które nie wchodzą do 
LCOE, ale mają wpływ na decyzje związane z budową nowej 
elektrowni, takie jak możliwości finansowania, nowe technolo-
gie oraz koszty systemowe. Wnioski z analizy należy wyciągać 
z ostrożnością ze względu na silne różnice pomiędzy poszcze-
gólnymi krajami oraz niepewność związaną z niektórymi zmien-
nymi, na przykład z kosztami paliw.

Porównanie technologii wykorzystywanych podstawowo 
(spalanie węgla, spalanie gazu i energia jądrowa), pokazuje, 
że zależnie od stopy dyskonta i technologii, LCOE wynosi od 
25 USD (22 EUR) do 145 USD (128 EUR) za MWh. Cena ener-
gii jądrowej cechuje się największą wrażliwością na zmiany sto-
py dyskontowej, z uwagi na jej kapitałochłonność. 

Wyniki uzyskane dla odnawialnych źródeł energii wskazują 
na większy rozrzut cen niż w pierwszym przypadku – ich roz-
piętość wynosiła od 40 USD (35 EUR) do 370 USD (327 EUR). 
Najniższą cenę miała energia produkowana w źródłach wia-
trowych na lądzie, niezależnie od stopy dyskonta. General-
nie, mediana kosztów zielonej energii jest bliska dolnej granicy 
przedziału, a dolna granica przedziału odpowiada tej dla kosz-
tów technologii wykorzystywanych podstawowo. Świadczy to 
o wzroście konkurencyjności energii z odnawialnych źródeł 
energii względem źródeł konwencjonalnych.

Eurelectric Daily News – 21.10.2015 
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3.2. Energetyczna utylizacja odpadów

Energetyczne wykorzystanie bioodpadów to ważny postulat zrów-
noważonej bioenergetyki [2] szeroko dyskutowany w dokumentach 
Parlamentu Europejskiego i Rady. Europejską politykę w zakresie go-
spodarowania odpadami określa Dyrektywa 2008/98/EC o odpadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r., 4 do-
kumenty interpretacyjne oraz opublikowany ostatnio Komunikat 
„Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program ‘zero odpadów’ 
dla Europy” (COM(2014) 398 final, z 2 lipca 2014 r.) [5]. 

Dyrektywa definiuje hierarchię procesów zagospodarowania 
odpadów, określając kolejność priorytetów działań – optymalnych 
z punktu widzenia ochrony środowiska: 
1. zapobieganie powstawaniu odpadów,
2. przygotowywanie do ponownego użycia,
3. recykling,
4. inne metody odzysku, np. odzysk energii,
5. unieszkodliwianie
oraz określa „ambitny” minimalny poziom recyklingu: 50% dla odpa-
dów komunalnych oraz 70% dla odpadów z rozbiórki. Dla porównania 
w 2012 r. osiągnięto w Polsce poziom 10,4% i powoli rośnie.

Przez „recykling” – Dyrektywa 2008/98/EC rozumie „odzysk, 
w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, ma-
teriały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych 
celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego 
(recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego 
przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa 
lub do celów wypełniania wyrobisk”. Oznacza to, że o zaliczeniu pro-
cesu do recyklingu nie decyduje sam proces technologiczny, ale pro-
ces wraz z celem. „Celem recyklingu ma być uzyskanie substancji lub 
materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym, ... – o tym, czy dany 
proces jest recyklingiem, czy nie, decydują jego efekty, czyli uzyskany 
produkt.” [6]. Z powyższej interpretacji wynika, że np. proces polega-
jący na produkcji z odpadów gazu syntezowego (syngazu) i wykorzy-
staniu go w celu generacji energii elektrycznej i ciepła nie jest recy-
klingiem jedynie „odzyskiem energii” (niższym niż recykling procesem 
w hierarchii); jednak gdy syngaz będzie wykorzystany w przemyśle 
chemicznym do syntezy chemikaliów cały proces zyskuje status „recy-
klingu”. Do recyklingu Dyrektywa wraz z dokumentami interpretacyj-
nymi zalicza procesy kompostowania lub fermentacji metanowej pod 
warunkiem, że poferment przestaje być odpadem a staje się produk-
tem, tzn. może być użyty jako nawóz lub polepszacz gleby w zastoso-
waniach rolniczych lub rekultywacji terenów zdegradowanych – patrz 
art. 2, punkt 6 [7]. W tym sensie wykorzystanie kompostu lub pofer-
mentu jako paliwa w instalacjach termicznej utylizacji uniemożliwia 
zaliczenie odpadów poddanych kompostowaniu lub fermentacji do ka-
tegorii recyklingu, przesuwając je do kategorii niższej w hierarchii pro-
cesów zagospodarowania odpadów, tzn. „inne metody odzysku”.

Ten restrykcyjny zapis można zrozumieć jedynie w nawiązaniu do 
rosnącego zagrożenia ograniczeń w dostawach surowców do produk-
cji nawozów fosforowych, które również szybko się wyczerpują oraz 
rozważań odnośnie gospodarki zrównoważonej, coraz częściej określa-

nej jako „gospodarka o obiegu zamkniętym”. Ostatnio Komisja Euro-
pejska opublikowała Komunikat „Ku gospodarce o obiegu zamknię-
tym: program „zero odpadów” dla Europy” (COM(2014) 398 final) [5] 
adresowany do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komi-
tetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, promujący tzw. 
gospodarkę „zero-odpadową” zwaną też recyrkulacyjną lub o obiegu 
zamkniętym. Komunikat odnosi się do takich kryteriów gospodarki 
zrównoważonej jak: efektywność surowcowa, sprawność energetycz-
na, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialność socjal-
na (unikanie konfliktu z produkcją żywności oraz wspieranie lokalne-
go rynku). W komunikacie postulowany jest wzrost recyklingu do 70% 
wszystkich odpadów w 2030 r. oraz do 80% w przypadku opakowań. 
Od 1 stycznia 2025 r. nie będzie można składować odpadów nadających 
się do recyklingu (w tym tworzyw sztucznych, metali, szkła, papieru 
i tektury oraz odpadów biodegradowalnych). Specjalną uwagę Komi-
sja UE zwraca na zagadnienie bezpieczeństwa podaży fosforu – pier-
wiastka o ograniczonej dostępności na Ziemi, niezbędnego surowca dla 
produkcji żywności. Choć zagadnienie to jest już obecne w wymaga-
niach Dyrektywy odpadowej poprzez postulat wykorzystania nawozo-
wego kompostu i pofermentu, Komisja planuje dalsze działania legisla-
cyjne w tym zakresie. 

Ambitny cel osiągnięcia 50% (a wkrótce 70%) recyklingu odpadów 
komunalnych stanowi wyzwanie nie tylko dla gmin w Polsce. W rze-
czywistości zmusza on kraje przodujące w termicznej utylizacji od-
padów komunalnych do przemyślenia swoich systemów. Interesują-
cym przykładem zmian wymuszonych Dyrektywą odpadową 2008/98/
EC są planowane działania w gminie Næstved, Dania (rys. 6). Stru-
mień odpadów kierowanych do spalarni w 2011 stanowił ok. 76% od-
padów komunalnych (co odpowiada 557 kg rocznie odpadów z każ-
dego gospodarstw domowego), reszta (szkło, tworzywa sztuczne, 
papier i in. – ~24%, 179 kg od statystycznego gospodarstwa) podle-
gała recyklingowi. Aby podnieść poziom recyklingu do wymaganych 
50%, segregowana w gospodarstwach domowych frakcja biodegrado-
walna (22%) zostanie w 2018 r. skierowana do biogazowni. W rezul-
tacie ograniczony zostanie strumień odpadów kierowanych do ener-
getycznego odzysku do ok. 51% (380 kg rocznie na gospodarstwo). 
Warunkiem koniecznym w tej koncepcji jest segregacja biodegrado-

Adam Cenian, Piotr Lampart, Kamil Łapiński i Jan Kiciński

Ekoinnowacyjne technologie 
dla energetyki zrównoważonej 

rozwijane w IMP PAN Gdańsk. Część II

Rys. 6. Przykład planowanych na 2018 r. zmian strumieni odpadów w sto-
sunku do stanu w 2011 r. w gminie Næstved, Dania [8]
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walnych odpadów w gospodarstwach domowych – tylko wtedy może 
zostać spełniony warunek wykorzystania pofermentu np. jako polep-
szacz gleby. Do tego zachęca art. 22 Dyrektywy 2008/98/EC: kraje 
członkowskie winny tam gdzie jest to możliwe wspierać separację bio-
odpadów celem poddania ich procesowi fermentacji/kompostowania  
oraz wykorzystania pofermentu/kompostu.

Polskie gminy (ARE), opracowujące obecnie swoje systemy zagospo-
darowania odpadów, muszą wziąć pod uwagę zamierzenia UE w zakre-
sie prawa o odpadach i zaplanować działania umożliwiające osiągnięcie 
postulowanych w nich wysokich poziomów recyklingu. Jest to możliwe 
jedynie poprzez radykalne (niemal rewolucyjne) zmiany w zakresie go-
spodarki odpadami, w tym radykalne zwiększenie poziomu segregacja 
biodegradowalnych odpadów w gospodarstwach domowych (celem ich 
zgazowania w specjalnie do tego celu przystosowanych biogazowniach) 
oraz rozwiązanie trudnego zagadnienia związanego z zagospodarowa-
niem FOOK (frakcji organicznej odpadów komunalnych) zgodne z wy-
tycznymi UE. Produkowany obecnie w wielu RIPOK-ach kompost (ze 
względu na złą jakość – zanieczyszczenia) nie ma szans stać się produk-
tem ubocznym (a nie odpadem) co uniemożliwia kwalifikację takiego 
procesu kompostowania jako recykling. Postulowana hydromechanicz-
na segregacja FOOK przed lub po procesie kompostowania/fermentacji 
metanowej aby otrzymany produkt miał zastosowanie jako polepszacz 
gleby wymaga wciąż wielu badań możliwych skutków ubocznych. Bio-
rąc pod uwagę efektywność energetyczną oraz finansową bardziej racjo-
nalnym niż kompostowanie wydaje się stosowanie procesu fermentacji 
i wykorzystanie biogazu do produkcji energii i ciepła. 

Po wykorzystaniu wszelkich możliwości recyklingu palna pozosta-
łość, balast o kaloryczności powyżej 6 MJ/kg trzeba zagospodarować 
poprzez technologie termicznej obróbki z produkcją energii i ciepła. Po 
2016 r. pozostałości posortowniczej o kaloryczności powyżej 6 MJ/kg 
nie będzie można składować na kwaterach. Planując instalacje termicz-
ne należy wziąć pod uwagę przy ich wymiarowaniu ilość dostępnej su-
chej (palnej) frakcji odpadów tzw. preRDF. Powstające m.in. w Zadaniu 
4 PS NCBiR nowe krajowe technologie zgazowania lub spalania w ma-
łej i średniej skali dają nadzieję, na ograniczenie kosztów inwestycyj-
nych oraz eksploatacyjnych (poprzez ograniczenie długich transportów 
– czasem nawet powyżej 150 km, do regionalnych mega-instalacji ob-
róbki termicznej. Zastosowanie tych rozwiązań pobudzi dodatkowo lo-
kalny rynek pracy oraz zwiększy zyski RIPOK z produkcji energii.

Biorąc powyższe pod uwagę w Zadaniu 4 PS NCBiR wiele wysiłku 
poświęcono rozwojowi technologii zgazowania i fermentacji etanolo-
wej odpadów. Optymalnym, w obliczu przepisów UE, wydaje się uty-
lizacja zawilgoconej biomasy nielignocelulozowej w biogazowniach 
fermentacyjnych. Biomasa lignocelulozowa winna być poddawana pro-
cesom fermentacji alkoholowej rozwijanym również w ramach prowa-
dzonych badań w Zadaniu 4. Jedynie pozostałość, w tym głownie su-
che odpady organiczne powinny być kierowane do procesu zgazowania 
termicznego.

3.2.1. Technologie zgazowania biomasy
W Zadaniu 4 rozwijano technologie zgazowania fermentacyjnego 

oraz termicznego bioodpadów rolniczych i innych. 
Wiele uwagi poświęcono rozwojowi małych (10 kWe) mikrobioga-

zowni rolniczych. Prace wykonywano m.in. na Politechnice Śląskiej 
w zespole prof. Jana Cebuli oraz na Politechnice Gdańskiej w zespo-
le prof. Jana Hupki. Uzasadnieniem dla podjęcia tych prac jest roz-
drobnienie polskiego rolnictwa m.in. faktem istnienia ponad 100 000 
gospodarstw rolnych o wielkości 20–50 ha, które potencjalnie mogły-
by być zainteresowane nabyciem tego typu instalacji. Wynikiem tych 
prac (głównie PG) jest m.in. prototypowa mikrobiogazownia wdrażana 
na terenie PODR Lubań – patrz rys. 7. Obecnie trwają prace rozrucho-
we instalacji. Problemem do rozwiązania jest optymalizacja produkcji 
w celu znacznego ograniczenia kosztów instalacji; warunek koniecz-
ny dla sukcesu rynkowego przedsięwzięcia. Instalacja wyposażona jest 
w system zdalnego monitoringu procesu, co umożliwia prowadzenie 
zdalnej konsultacji przez zespół specjalistów. 

Ponadto przeprowadzono badania współfermentacji kiszonek z de-
dykowanych upraw roślinnych (kukurydza zwyczajna, sorgo cukro-
we, burak cukrowy, miskant cukrowy i lucerna siewna z tymotką łą-
kową) wraz z ko-substratami odpadowymi (gnojowica z chowu trzody 
chlewnej, frakcja glicerynowa z produkcji biodiesla, wywar gorzelnia-
ny). Badania prowadzono w oryginalnej pilotażowej mikroinstalacji 
do wytwarzania biogazu rolniczego, zaprojektowanej i wybudowanej 
w UWM w ramach projektu. Wyniki przeprowadzonych badań dowio-
dły, że w warunkach dużego udziału w substracie odpadowego wywaru 
gorzelnianego korzystne jest prowadzenie procesu fermentacji metano-
wej równolegle w dwóch reaktorach, osobno dla wywaru gorzelniane-
go i dla pozostałych substratów (np. obornik + kiszonka z kukurydzy).

W ramach Zadania 4 powstaje typoszereg zgazowarek o mocach 
elektrycznych od 10 do 350 kWe – rys. 8. W IMP PAN rozwijane są zga-
zowarki (z wykorzystaniem różnych utleniaczy takich jak powietrze, 
para wodna i CO2) o mocach 20–100 kW, przeznaczone dla małych go-
spodarstw rolnych. UWM rozwija urządzenia o mocach 40 i 150 kWe 
z wykorzystaniem tlenu dla utylizacji odpadów rolniczych. 

Na Politechnice Częstochowskiej i IBW w Olsztynie k/Częstocho-
wy powstało urządzenie o mocy ok. 50 kWe do utylizacji m.in. granulo-
wanych osadów ściekowych – rys. 9. Jest to jedna z pierwszych w kra-
ju instalacji pracujących stabilnie i pierwsza uruchomiona w Zadaniu 4 

Rys. 8. Układy zgazowania biomasy odpadowej zbudowane i wykorzystywa-
ne w projekcie strategicznym NCBiR

Rys. 7. 
Mikrobiogazownia 
wdrażana na terenie 
PODR Lubań 
wraz z systemem 
sterowania
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PS NCBiR. W trakcie badań instalacji zaobserwowano wysokie, cza-
sowo stabilne udziały składników palnych, niezależnie od wahań tem-
peratury złoża. Średnie wartości w czasie analizowanego cyklu były 
następujące: CO – 22,2%, H2 – 15,05%, CH4 – 2,21%. Udział CO2 sta-
bilizuje się na poziomie 9,3%. Wartości opałowa syngazu w trakcie po-
miarów wynosiła ok. 5,2 MJ/m3.

W Paruszowicach IChPW rozpoczął próby technologiczne zgazo-
warki o mocy ok. 350 kWe zbudowanej na potrzeby przemysłu drzew-
nego, wykorzystujące odpady drzewne w firmie Galaxia.

3.2.2. Biorafineria lignocelulozowa
Wytwarzanie bioetanolu II generacji z surowca lignocelulozowego 

zawiera się w koncepcji tzw. biorafinerii lignocelulozowej produkują-
cej oprócz biopaliw i energii, także inne bioprodukty. Bioetanol jest jed-
nym z zasadniczych bioproduktów w budowaniu łańcucha wartości do-
danej biorafinerii. Badania w zakresie procesów rafineryjnych biomasy 
prowadzono w ramach czterech wzajemnie powiązanych bloków za-
gadnień badawczych:
(i)  produkcja biomasy lignocelulozowej wraz z analizami środowi-

skowymi i ekonomiczno-społecznymi;
(ii)  procesy konwersji masy lignocelulozowej do bioetanolu i furfuralu; 
(iii)  wykorzystania uzyskanych paliw w ogniwach paliwowych i do na-

pędu silników;
(iv)  procesy hodowli alg olejowych i pozyskiwania oleju oraz wytwa-

rzania bioestrów i ich testowania w silnikach spalinowych.
Prace w zakresie (i) zakończyły się doborem optymalnych z punk-

tu widzenia rynkowego odmian wierzby. Wykazano, że hodowla wierz-
by dała najlepsze efekty przy wzbogaceniu gleby ligniną, procesami 
mikoryzy i nawożeniem mineralnym oraz tylko z ligniną, a najgorsze 
w obiektach kontrolnych i z mikoryzą. Ponadto, nie stwierdzono jakich-
kolwiek widocznych negatywnych wpływów upraw wierzby na bioróż-
norodność w skali krajobrazu pojeziernego z agrocenozami. Na plan-
tacjach wierzb zbiorowiska chwastów cechowała słabsza dominacja, 
a większa różnorodność gatunkowa w porównaniu do sąsiadujących 
pól kukurydzy i pszenicy. Uprawa wierzby na cele energetyczne, w po-
równaniu z intensywnym użytkowaniem rolniczym (grunty orne) wpły-
wa znacząco na obniżenie zanieczyszczenia wód gruntowych szcze-

gólnie N-NO3, który jest dominującą i bardzo mobilną w środowisku 
glebowym formą azotu mineralnego. 

W zakresie tematyki (ii) badań nad hydrolizą lignocelulozy zrębków 
wierzby energetycznej Salix viminalis surowiec poddawano różnym 
metodom obróbki wstępnej: radiacyjna, metoda eksplozji pary, che-
miczna: alkaliczna za pomocą wodorotlenku wapnia lub wodorotlenku 
sodu oraz z użyciem kwasu fosforowego i etanolu. Spośród tych metod 
eksplozja pary pokazała najlepszą efektywność dla zwiększenia podat-
ności surowca na hydrolizę enzymatyczną. Korzystną efektywność pro-
cesu, mierzoną stopniem konwersji biopolimerów do składników prost-
szych, miała hydroliza kwaśna biomasy prowadzona w 160°C, przy 
użyciu 2% kwasu siarkowego. Pokazano, że furfural powstający w pro-
cesie rozkładu masy lignocelulozowej może być wykorzystany w nowo 
projektowanych biorafineriach do produkcji biochemikaliów alterna-
tywnych do bioetanolu. Rysunek 10 przedstawia laboratoryjny układ 
produkcji etanolu z surowca lignocelulozowego.

Etanol z masy lignocelulozowej może stanowić biokomponent pa-
liw lub paliwo, ale może być także wykorzystany do wytwarzania ener-
gii elektrycznej w ogniwie paliwowym – badanym w ramach zagadnień 
(iii). Ogniwa paliwowe zasilane etanolem typu DFC (Direct Ethanol 
Fuel Cell) charakteryzują się bardzo wysokimi wartościami gęstości 
wytwarzanej energii elektrycznej na 1 kg masy oraz łatwością regene-
racji, np. poprzez prostą wymianę pojemnika z paliwem. Systemy kom-
paktowych ogniw paliwowych mogą w przyszłości zastępować obecnie 
rozpowszechnione źródła energii, takie jak: baterie litowo-jonowe, czy 
ogniwa niklowo-wodorkowe (Ni-MeH). 

W ramach prac (iv) zbadano możliwość hodowli biomasy glonów 
o wysokiej zawartości biooleju na bazie substratów odpadowych po-
chodzących z zakładów mleczarskich. Ze względu na charakterysty-
kę chemiczną stwierdzono, iż najlepszymi właściwościami cechują się 
odcieki pochodzące z reaktorów beztlenowych oczyszczających ście-
ki mleczarskie. Zastosowanie tego rodzaju substratu pokarmowego po-
zwoliło na uzyskanie koncentracji mikroglonów w reaktorze na po-
ziomie 3490 mg s.m./dm3, przy średniej szybkości przyrostu biomasy 
wynoszącej 176 mg s.m./dm3 d. Średnia zawartość oleju w biomasie 
glonów była bliska wartości 20%. Na podstawie eksperymentów pro-
wadzonych w skali laboratoryjnej skonstruowano innowacyjną instala-
cję pilotową, w której uzyskana koncentracja biomasy glonów oscylo-
wała wokół wartości 3000 mg s.m./dm3.

3.3. Kogeneracja na silnikach spalinowych
W ramach prac Zadania IV prowadzono również prace nad kogene-

racją i poligeneracją w oparciu o silniki i turbiny spalinowe. W IMP 
PAN, na Politechnice Śląskiej oraz Uniwersytecie Warmińsko-Mazur-
skim prowadzono badania stanowiskowe silników spalinowych o za-
płonie iskrowym i samoczynnym zasilaniu biogazem i syngazem dla 

Rys. 9. Układ kogeneracji ze zgazowaniem suszonych osadów ściekowych 
z peletami drewnianymi o mocy 50 kWe

Rys. 10. laboratoryjny układ produkcji etanolu z surowca lignocelulozowego 
(UWM Olsztyn)
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zastosowań w systemach kogeneracyjnych – patrz rys. 11. Niska ka-
loryczność gazów wymusza stosowanie specjalnych technik spalania 
i układów diagnostycznych oraz stymuluje dalszy rozwój konstrukcji. 
W ramach prac badawczych określono wpływ parametrów regulacyj-
nych, m.in. wartości stosunku nadmiaru powietrza, kąta wyprzedzenia 
zapłonu oraz składu gazu i dawki pilotującej (dla silnika o zapłonie sa-
moczynnym) na kształtowanie się energetycznych oraz ekologicznych 
wskaźników pracy silników i powtarzalności cykli w zakresie spalania 
mieszanek ubogich. W toku są prace nad zasilaniem turbin gazowych 
paliwem biogazowym.

Dla sterowania pracą silnika o zapłonie samoczynnym istotną jest 
wiedza o momencie zapłonu – możliwa do uzyskania przy pomocy sond 

Langmuira, wykorzystujących zjawisko jonizacji chemicznej. Rysunek 
12 przedstawia układ pomiarowy, zastosowane sondy Langmuira oraz 
sygnały pomiarowe sondy pokazujące moment zapłonu paliwa w silniku 
Diesla. Prace skutkowały Europejskim zgłoszeniem patentowym „Sys-
tem diagnostyki silnika spalinowego w oparciu o sondę Langmuira”.

Ważnym zagadnieniem układów cieplnych, w tym kogeneracyjnych 
jest magazynowanie ciepła. W ramach projektu zbadano możliwość 
magazynowania ciepła z wykorzystaniem materiałów zmiennofazo-
wych. Badania pierwszych konstrukcji pokazały obiecujące rezultaty. 

3.4. Kogeneracja na ogniwie paliwowym SOFC 
W ramach prac projektowana i budowana jest instalacja pilotażowa 

– układ µ-CHP z ogniwami paliwowymi typu SOFC zasilana oczysz-
czonym biogazem. Budowa i uruchomienie docelowego układu µ-CHP 
poprzedzone zostało testami elementów składowych w celu wyznacze-
nia wstępnych charakterystyk pracy.

3.5. Konwersja metanu do wodoru
Efektem końcowym prac prowadzonych w zakresie konwersji meta-

nu do wodoru będzie prototyp instalacji pilotażowej do produkcji wo-
doru z biogazu. Zgodnie z założeniami będzie to urządzenie mobilne 
(rozproszona metoda produkcji wodoru), o zwartej, modułowej budo-
wie – patrz rys. 14. Urządzenie może być w przyszłości elementem roz-
proszonej produkcji mieszanin gazowych wzbogaconych w wodór lub 
elementem rozproszonej sieci dystrybucji tego gazu w celu zasilania 
pojazdów mechanicznych w paliwo wodorowe. 

Dotychczasowe badania produkcji wodoru za pomocą mikrofalo-
wego generatora pojedynczego płomienia plazmowego wykazały, że 
maksymalna objętościowa i energetyczna wydajność produkcji wodo-
ru wynosi około 1900 NL(H2)/h i 700 NL(H2)/kWh. Wyniki te spełniają 
wytyczne Amerykańskiego Departamentu Energetyki (DoE) odnośnie 
parametrów energetycznych, jakie muszą spełniać układy rozproszo-

Rys. 11. Stanowisko do badań silników spalinowych zasilanych biogazem 
i syngazem

Rys. 12. 
System 
diagnostyczny 
silnika 
samoczynnego 
w oparciu 
o sondę 
Langmuira 
oraz 
zarejestrowane 
sygnały 
prądowe

Rys. 13. Schemat układu oraz stan realizacji na dzień 10.04.2015

Rys. 14. Mobilna mikrofalowa instalacja pilotażowa do produkcji wodoru 
z biogazu
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nej produkcji wodoru do 2020 r. i potwierdzają tym samym zasadność 
stosowania mikrofalowych generatorów plazmy w układach produkcji 
wodoru.

3.6. Innowacyjne technologie materiałowe
Badania nowych materiałów i nanomateriałów fotokatalitycznych 

wykonywano z wykorzystaniem technologii laserowych i plazmowych 
np. procesu rozpylania elektrohydro-dynamicznego. Opracowano tech-
nologie budowy cienkich warstw katalitycznych TiO2 metodą PLD 
z tarcz TiO2 i Ti – rys. 15. W zależności od odparowywanego materia-
łu i warunków procesu obserwowano zarówno fazę krystaliczną TiO2 
anatazu jak i rutylu.

Przy użyciu techniki PLA wytworzono próbki z nanostrukturami Au 
do modyfikacji warstw katalitycznych TiO2. Stwierdzono wysoką ab-
sorpcję optyczną nanostruktur w zakresie widzialnym. Po ich dodatko-
wym pokryciu warstwą złota i ponownym przetopieniu zakres absorp-
cji wzrósł w obszarze widzialnym, jak i w bliskiej podczerwieni. 

Wyniki prac nad wytwarzaniem struktury nanokompozytowej ditlen-
ku tytanu i nanowłókniny PVDF i PVC wskazują na przydatność opra-
cowanej instalacji do nanoszenia cienkich warstw katalitycznych do ce-
lów fotokonwersji – patrz rys. 17.

Podsumowanie
Uzasadnienie rozwoju zrównoważonej energetyki prosumenckiej 

wydaje się być niezwykle przekonujące; wskazuje na ograniczenia ko-
palnych źródeł energii, zwiększoną sprawność całkowitą rozproszonej 
kogeneracji, zwiększone bezpieczeństwo dostaw energii na końcu linii 
przesyłowej, pozytywne aspekty środowiskowe i społeczno-polityczne 
(w tym bardziej jednorodny rozwój regionów, poprawa na rynku pra-
cy, bardziej jednorodna dystrybucja środków budżetowych przeznaczo-
nych na rozwój energetyki, wkład w wypełnienie zobowiązań Polski 
związanych z pakietem klimatycznym czy solidarność z innymi kraja-
mi Unii). Stąd rozwój technologii dla energetyki zrównoważonej wi-
nien być priorytetem rządu i NCBiR. Przedstawione instalacje demon-
stracyjne oraz rezultaty badań przeprowadzone w licznych centrach 
nauki stanowią duży krok na drodze rozwoju krajowych technologii 
OZE. Dalszy ich rozwój i wdrożenie jest zależne od warunków ekono-
micznych oraz decyzji politycznych rządu oraz władz regionów.

Literatura
 [5]  Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Co-

uncil of 19 November 2008 on waste and repealing certain Direc-
tives http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CE-
LEX:32008L0098:EN:NOT
–  Communication from the Commission to the European Parliament, 

the Council, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions tackling the challenges in commodity 
markets and on raw materials (COM (2011) 25 Final) http://ec.eu-
ropa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=200119 

–  Communication from the Commission to the European Parlia-
ment, the Council, the European Economic and Social Com-
mittee and the Committee of the Regions (COM(2011) 21 
final) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=-
COM:2011:0021:FIN:EN:PDF 

–  Commission decision (draft): rules and calculation methods, No-
vember 2011. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2011:310:0011:0016:EN:PDF 

–  Guidelines on the interpretation of key provisions of Directive 
2008/98/EC on waste, 2012 http://ec.europa.eu/environment/wa-
ste/framework/pdf/guidance_doc.pdf 

–  Communication from the Commission to the European Parlia-
ment, the Council, the European Economic and Social Com-
mittee and the Committee of the Regions (COM(2014) 398 fi-
nal) http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/ 
082dbcc54653729e014700ae122f61dc.do

 [6]  Jerzmański J. (red.): Ustawa o odpadach. Komentarz. Wyd. Cen-
trum Prawa Ekologicznego. Wrocław 2002.

 [7]  „Where the target calculation is applied to the aerobic or anaerobic 
digestion of biodegradable waste, the input to the aerobic or ana-
erobic treatment may be counted as recycled where that treatment 
generates compost or digestate which, following any further neces-
sary reprocessing, is used as a recycled product, material or sub-
stance for land treatment resulting in benefit to agriculture or eco-
logical improvement.”

 [8]  T. Kjar, prezentaja na spotkaniu projektu BP2 Roundtable on bio-
waste/energy solutions in Gdynia, 21.06.2013.

 [9]  Duvia A., Guercio A., Rossi di Schio C., 2009, Technical and econo-
mic aspects of Biomass fuelled CHP plants based on ORC turboge-
nerators feeding existing district heating networks, Turboden, Italy.

[10]  Mikielewicz J., Bykuć S., Mikielewicz D., 2006, Application of re-
newable energy sources to drive ORC mikro CHP, In: Heat trans-
fer and Renewable Sources of Energy, Eds: Mikielewicz J., No-
wak W., Stachel A.A.

Rys. 15. Zdjęcia SEM warstw 
TiO2 produkowanych z tarczy 
Ti przy użyciu 36000 (a), 
18 000 (b) impulsów 
laserowych przy ciśnieniu 
1,2 Pa, oraz dla 3600 
impulsów i 1060 hPa (c)

c)

Rys. 16. Komora do nanoszenia warstw fotokatalitycznych oraz nanowłókni-
na wytwarzana w procesie elektroprzędzenia mieszaniny polimeru z nano-
cząstkami TiO2 (25% anatazu)

Rys. 17. Zdjęcie SEM 
struktury nanokompozytowej 
z nanowłókniny PVDF 
z nanocząstkami TiO2
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Wszystkim Czytelnikom, naszym obecnym  

i przyszłym Klientom składamy najserdeczniejsze 

życzenia Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego 

Narodzenia oraz Pomyślności i Sukcesów  

w Nowym 2016 roku. Niech atmosfera radości  

i pokoju Świąt towarzyszy Państwu przez cały 

nadchodzący rok
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