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Kształcenie kadr dla elektroenergetyki

• Na jakich kierunkach AGH mogą się kształcić przyszli energety-
cy średniego szczebla? 

– Tych przykładów jest wiele. AGH jest przecież uczelnią stanowią-
cą największe zaplecze kadr dla energetyki w naszym kraju. Kierunki 
związane z szeroko pojętą energetyką i branżą surowcową znajdziemy 
na wielu naszych wydziałach: Górnictwa i Geoinżynierii, Wiertnictwa, 
Nafty i Gazu, Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Bio-
medycznej czy Energetyki i Paliw. W tej ostatniej jednostce studenci 
mogą kształcić się na kierunku energetyka, gdy na większości uczelni 
jest on tylko dodatkiem przy dużych wydziałach.

W AGH podejście jest dużo szersze, a absolwent jest dużo bardziej 
elastyczny na rynku pracy. Na kierunku energetyka studenci zdobywa-
ją rozległą wiedzę z zakresu gospodarki energetycznej od przygotowa-
nia paliwa poprzez wytwarzanie energii, jej przesyłanie, składowanie, 
aż do ostatecznego wykorzystania. Istniejące specjalności, w tym wie-
le prowadzonych w języku angielskim, pozwalają na dokładne zapo-
znanie się z każdą dziedziną dotyczącą energetyki. Studenci mają moż-
liwość poznania działania zarówno wielkich zakładów energetycznych 
wykorzystujących paliwo węglowe jak i energetyki prosumenckiej 
i rozproszonej, energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii czy 
najnowocześniejszych systemów opartych na energetyce jądrowej i wo-
dorowej. Ponadto w Katedrze Surowców Energetycznych na Wydzia-
le Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska z powodzeniem od kil-
ku lat działa kierunek ekologiczne źródła energii, na którym szczególny 
nacisk położony jest na przyrodnicze pochodzenie źródeł energii. Jego 
absolwent potrafi dokonać analizy zasobów tych źródeł, zna uwarun-
kowania środowiskowe ich występowania oraz prawne aspekty zwią-
zane z ich pozyskiwaniem. Pracodawcy poszukują takich absolwentów 
zwłaszcza do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się projekto-
waniem i obsługą instalacji wytwarzających energię z ekologicznych 
źródeł, w firmach wykonawczych, w regionalnych agencjach energe-
tycznych, w instytucjach samorządowych, pełniąc rolę samorządowe-
go specjalisty ds. zarządzania energią, a także w instytutach naukowych 
zajmujących się tematyką wykorzystania ekologicznych źródeł energii. 
Warto dodać, że kierunek Ekologiczne Źródła Energii był w zeszłym 
roku w pierwszej dziesiątce, dokładnie na czwartym miejscu, najpopu-
larniejszych kierunków podczas rekrutacji. Na jedno miejsce mieliśmy 
ponad pięć osób.
• Jakie jest nimi zainteresowanie? 
– Jesteśmy dużą uczelnią: ok. 35 tys. studentów, prawie 4200 pracow-

ników. Kształcimy na 57 kierunkach, w ramach 200 specjalności. Je-
śli pan pyta szczegółowo o kierunki związane z energetyką, to limity 
przyjęć są spore, a zainteresowanie nimi rośnie niemal rokrocznie. Przy-
kładowo: na I stopień studiów dziennych na energetyce przyjmujemy 

210 osób, a na ekologiczne źródła energii – 60. Dużym zainteresowa-
niem cieszą się kierunki „surowcowe”: na inżynierię naftową i gazowni-
czą przyjmujemy 120 studentów, kilkaset osób rozpoczyna co roku na-
ukę na kilku wydziałach górnictwa i geologii. 
• Czy i jakie prace badawczo-rozwojowe związane z energetyką re-

alizuje AGH?
– Są ich setki rocznie, bo żyjemy w swego rodzaju symbiozie z prze-

mysłem energetycznym. Projekty badawczo-rozwojowe z obszaru ener-
getyki, podobnie jak kształcenie w tym zakresie, są realizowane na kil-
ku wydziałach AGH.

Jednym z ciekawszych projektów było zgazowanie węgla dla wy-
sokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej. Podstawowym 
celem tego zadania badawczego było przede wszystkim wyznacze-
nie kierunków rozwoju technologii węglowych, co powinno umoż-
liwić opracowanie racjonalnej polityki oraz podjęcie strategicznych 

– Mamy ambicję, by stać się jednym z najważniejszych 
centrów badawczych w dziedzinie energetyki w naszym re-
jonie Europy. Biorąc pod uwagę skalę naszych inwestycji, 
związków z przemysłem i potencjał kadry naukowej, w tym 
studentów i doktorantów, jestem przekonany, że jest to 
plan, który szybko uda nam się zrealizować z korzyścią dla 
polskiej gospodarki – mówi Jego Magnificencja, prof. dr 
hab. inż. TADEUSZ SŁOMKA, rektor Akademii Górniczo-
-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, w rozmo-
wie z Jerzym Bojanowiczem.

Największe zaplecze kadr 
dla energetyki

Prof. dr hab. inż. TADEUSZ SŁOMKA (ur. 1948 r.) ukończył Technikum Geologiczne 
w Krakowie i studia na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Górni-
czo-Hutniczej w Krakowie. Doktor honoris causa Shibaura Institute of Technology 
i Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwanofran-
kowsku. Od 2012 r. rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, 5 kwietnia 2016 r. został 
wybrany na kadencję 2016–2020. Przez 12 lat kierował Katedrą Geologii Ogólnej, 
Ochrony Środowiska i Geoturystyki, a przez 2. kadencje był prodziekanem i dzie-
kanem Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz prorektorem Aka-
demii Górniczo-Hutniczej. Autor i współautor ponad 240 publikacji naukowych, 
6 skryptów i książek oraz redaktor 9 książek. Twórca i prezydent International As-
sociation for Geoturism, członek International Association for Sedimentologists 
i International Association for Mathematical Geology, Komitetu Nauk Geologicz-
nych PAN, Rady Naukowo-Przemysłowej przy Sekretarzu Stanu w MON oraz wielu 
rad naukowych polskich i międzynarodowych instytucji. Prezes Zarządu Polskie-
go Forum Akademicko-Gospodarczego, przewodniczący Rady Naukowo-Przemy-
słowej Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji oraz Rady Związku Uczelni 
InnoTechKrak. Pomysłodawca i redaktor naczelny czasopisma „Geoturism”, czło-
nek komitetu redakcyjnego Acta Montanistica Slovakia. Sekretarz i przewodniczą-
cy wielu cyklicznych, międzynarodowych konferencji naukowych. Kierował po-
nad 20 grantami i pracami zleconymi z przemysłu. Były przewodniczący Konwentu 
Dziekanów Wydziałów Nauk o Ziemi, doradca wiceministra środowiska.

dokończenie na str. 6
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KONSTRUKCJE STALOWE 
W ENERGETYCE

Grupę SKB tworzy szereg spółek, rozpoczynających swoją histo-
rię przed 25. laty w branży budowlanej. Obecnie, dział deweloperski 
jest prężnie rozwiniętym mechanizmem, oferującym budynki miesz-
kaniowe, biurowe, przemysłowe i użytku publicznego. W jego cieniu, 
od ponad 15. lat rozwijamy konstrukcje stalowe, początkowo jako 
uzupełnienie oferty budowlanej, a w końcu jako samodzielny obszar 
naszej aktywności, oferujący komplet usług od projektowania, przez 
produkcję i montaż konstrukcji stalowych zarówno elementów kon-
strukcyjnych hal czy budynków, jak i technologicznych, ślusarki bu-
dowlanej czy wszelkiego rodzaju zbiorników ciśnieniowych. 

W realizacji projektów, pomaga nasze zaplecze produkcyjne. Jest 
to hala znajdująca się w Radomsku, o powierzchni 6000 m2, zdol-
na przełknąć montaż wielkogabarytowych elementów jak np. obro-
towe podgrzewacze powietrza (LUVO) czy ciągi kotłowe. Dzięki ze-
branemu doświadczeniu i budowaniu silnej marki, potwierdzonej 
certyfikatem ISO 9001, jakości wykonywanych usług i profesjona-
lizmie w kontaktach z klientem, spływało do nas coraz więcej za-
pytań, dotyczących specjalistycznych tematów z branży energetycz-
nej. Naturalnym krokiem było więc wypróbowanie naszych sił w tej 

dziedzinie, szczególnie uwzględniając fakt bliskości naszej wytwór-
ni w Radomsku z elektrownią w Bełchatowie i dobrych stosunków 
z prężnie działającą na tym terenie firmą Rafako. 

Dzięki ponad pięcioletniej współpracy, pod okiem jej specjalistów, 
nasi pracownicy, posiadający uprawnienia UDT i TÜV, nabywali do-
świadczenie przy pracach produkcyjno-montażowych elementów 
kotłów, przepracowując ok. 200 tysięcy roboczogodzin. 

Terminowość i wysokie kwalifikacje techniczne, pozwoliły na 
konsekwentne zdobywanie nowych klientów i zacieśnianie współ-
pracy, pozytywnie przechodząc procedury audytów (ostatni z Bil-
finger – Babckock Borgis Steinmüllers) czy dalszy rozwój naszego 
parku maszynowego, z jego najnowszym urządzeniem – nowocze-
snym automatem spawalniczym do produkcji ścian membranowych, 
usprawniającym i automatyzującym produkcję paneli.

INSTALACJE 
Z TWORZYW 
SZTUCZNYCH

Firma Plast Instal SKB będąca częścią grupy SKB spe-
cjalizuje się w realizacji inwestycji w szeroko pojętej 
branży instalacji przemysłowych w kraju i w Europie.

Realizujemy przedsięwzięcia związane z przesyłem, transportem 
i przechowywaniem mediów niebezpiecznych, silnie agresywnych 
i korozyjnych, w procesach wymagających specyficznego podejścia 
oraz tam gdzie możemy zastosować nasze dedykowane dla proce-
su rozwiązania. Zajmujemy się produkcją rur, kształtek oraz zbior-
ników, reaktorów i kominów z tworzywa sztucznego wzmacnianego 
włóknem szklanym (TWS), które mają szerokie zastosowanie w prze-
myśle energetycznym, chemicznym, wody i ścieków, przetwarzania 
żywności, spalania odpadów. 

MOŻLIWOŚCI, CELE
Oferujemy współpracę oraz wykonanie dla klienta całego proce-

su począwszy od koncepcji, poprzez projekt, wykonawstwo, montaż 
i wdrożenie aż po serwis instalacji.

Poza typowymi zaletami materiałowymi naszych produktów (od-
porność na korozję, zmęczenie, izolacje cieplną i elektryczną, tłu-
mienie drgań), dzięki długiej żywotności i trwałości nasze produkty 
charakteryzują się wysoką opłacalnością i bezawaryjnością na prze-
strzeni swojego życia.

DOŚWIADCZENIE, REALIZACJE
Przedsiębiorstwo tworzą ludzie związani z branżą tworzyw od wie-

lu lat, mający szerokie doświadczenie w energetyce, jak i w branży 
chemicznej, wszędzie tam gdzie jest wymagany wysoki poziom kom-
petencji oraz profesjonalizmu.

Firma nawiązała do tej pory współpracę z takimi klientami jak: 
LAB S.A., Valmet Technologies, Ciech Soda Polska, KGHM Polska 
Miedź, Anwil S.A., Unihut S.A., ArcelorMittal, Zakłady Chemiczne 
Siarkopol, PCC Rokita, Steuler KCH, Chemoserwis-Dwory, S.A. oraz 
River Plast Oy.

SKB Development sp. z o.o. sp. komandytowa
ul. Miła 2, 00-180 Warszawa

tel. +48 502 427 803

Plast Instal SKB sp. z o.o. sp. komandytowa
ul. Sucharskiego 49, 97-500 Radomsko
tel. +48 506 356 348www.skb.net.pl

  LUVO (obrotowy 
podgrzewacz 
powietrza)

  Maszynownia 
ZW Tychy 
(wykonanie 
i montaż)

  Zbiorniki centralnego 
układu chłodzenia
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Kształcenie kadr dla elektroenergetyki

decyzji dotyczących rozwoju czystych, węglowych technologii ener-
getycznych, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa energetyczne-
go kraju. To zadanie było realizowane w konsorcjum z innymi part-
nerami naukowymi, ale także partnerami przemysłowymi, z którymi 
silnie współpracujemy. Ważną rolę w tym konsorcjum odgrywa m.in. 
Grupa Azoty. Sporo zadań realizujemy w ramach Węzła Wiedzy i In-
nowacji koordynowanego przez naszą uczelnię – mowa tu o KIC 
InnoEnergy. Jednym z nich jest finansowany z programu Horyzont 2020 
projekt opracowania długodziałających baterii, którym kieruje prof. Ta-
deusz Uhl z Katedry Robotyki i Mechatroniki. Naukowcy pracują nad 
oszczędnym sposobem oświetlenia z wykorzystaniem energii odnawial-
nej. Największym problemem w tym zadaniu jest skonstruowanie efek-
tywnych baterii magazynujących energię.

Innym intersującym projektem jest realizowany na Wydziale Ener-
getyki i Paliw sposób poszukiwania materiałów katodowych dla aku-
mulatorów do stosowania w samochodach elektrycznych. To zadanie 
finansowane jest z funduszy szwajcarskich, a wyniki kierującej badania-
mi prof. Janiny Molendy są bardzo obiecujące, interesują się nimi m.in. 
firmy z branży lotniczej. Podobnych przykładów mógłbym wymie-
niać wiele i – co szczególnie nas cieszy – coraz częściej są to przykłady 
znajdujące zastosowanie komercyjne. Jesteśmy polskimi wiceliderami 
w zgłaszaniu patentów zarówno do rodzimego urzędu, jak i Europej-
skiego Urzędu Patentowego. 
• A czy współpracujecie w tym obszarze z instytutami badawczymi?
– Prowadząc szeroko zakrojone badania z obszaru czy to energetyki 

czy telekomunikacji, czy też każdej innej branży, bardzo często współ-
pracujemy z innymi instytutami badawczymi. Często są to przedsię-
wzięcia, w których zespół z AGH zajmuje się jednym aspektem badań, 
zespół z innego instytutu kolejnym, a jeszcze innym partner przemy-
słowy. Tylko w ten sposób osiąga się najlepsze wyniki – współpracu-
jąc. Właśnie po to, wspólnie z Politechniką Wrocławską i kilkunastoma 
uczelniami i firmami, założyliśmy inicjatywę o nazwie IATI – Insty-
tut Autostrada Technologii i Innowacji. To wirtualny instytut stworzony 
z myślą o zintegrowaniu prac naukowo-badawczych przez trzy środowi-
ska: uczelnie wyższe, niezależne instytuty badawcze i przedsiębiorstwa. 
W tej chwili w ramach IATI powołanych mamy już kilkadziesiąt tzw. 
centrów kompetencji, które wspólnie prowadzą badania. 

Dobrym przykładem współpracy może być wspomniany już wcze-
śniej ogromny projekt zgazowania węgla. Tutaj liderem konsorcjum 
była AGH, ale wśród partnerów naukowych mieliśmy Politechnikę Ślą-
ską w Gliwicach i Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Part-
nerami przemysłowymi były największe podmioty z branży energetycz-
nej: Katowicki Holding Węglowy, KGHM Polska Miedź, Tauron Polska 
Energia czy Grupa Azoty.
• Jakie są źródła finansowania tych badań: czy w ich kosztach par-

tycypuje biznes, czy są to projekty unijne?
– Źródła finansowania są bardzo różne. Spory wkład mają tutaj Projek-

ty Strategiczne finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwo-
ju. Program strategiczny składa się z projektów służących rozwiązywa-
niu konkretnych problemów technicznych, naukowych lub społecznych. 
Jako uczelnia jesteśmy zaangażowani w wiele takich projektów, m.in. 
w projekt badawczy zaawansowanych technologii pozyskiwania ener-
gii, zmniejszenia energochłonności budynków, poszukiwania technolo-
gii wspomagających rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej czy popra-
wę bezpieczeństwa w kopalniach. 

Innym źródłem są oczywiście środki unijne. Przykładem mogą być 
tutaj nie tylko projekty badawcze, ale także edukacyjne, tzn. przedmioty 
i kursy na studiach doktoranckich z branży energetycznej. Takie zajęcia, 
finansowane ze środków unijnych prowadzone są na przykład w Ka-
tedrze Podstawowych Problemów Energetyki na Wydziale Energetyki 
i Paliw, i dotyczą zagadnień czystych technologii węglowych.

Kluczowe znaczenie ma dla nas współpraca z partnerami przemysło-
wymi. Świetnym przykładem jest tu projekt również finansowany z wę-
zła KIC InnoEnergy, którym kieruje dr inż. Cezary Worek. Udało mu 

się opracować baterię bezstykową, która wykorzystuje metodę wydaj-
nego, bezprzewodowego przekazu energii na niewielkie odległości. Nie-
zwykle praktyczne rozwiązanie, szczególnie w trudnych warunkach śro-
dowiskowych, gdzie klasyczne połączenie pomiędzy wymienną baterią 
a zasilanym z niej urządzeniem jest przyczyną wielu awarii i przestojów.
• A jak wygląda ich komercjalizacja?
– AGH poprzez Centrum Transferu Technologii oferuje bardzo róż-

norodne sposoby komercjalizowania rozwiązań z branży energetycznej. 
Ciekawym przykładem jest przekazane spółce ze Śląska know-how do-
tyczące sposobu wytwarzania generatorów termoelektrycznych do kon-
wersji energii cieplnej na eklektyczną. Autorem jest prof. Krzysztof 
Wojciechowski z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, który 
już ładnych parę lat temu prowadził prace związane z przekształcaniem 
ciepła spalin samochodowych w energię elektryczną, teraz z sukcesem 
skomercjalizowane. Tak jak wcześniej wspominałem, nasi naukow-
cy coraz więcej patentują, ale również zakładają firmy i komercjalizu-
ją swoje badania. 
• W branży elektroenergetycznej w Polsce mamy obecnie boom. Czy 

pana zdaniem coś w systemie kształcenia wyższego winno ulec zmia-
nie, by nagle nie okazało się, że do obsługi nowych bloków nie ma 
kompetentnych pracowników?

– Nie widzę takiego zagrożenia. Proszę spojrzeć na profile kształcenia 
czołowych uczelni technicznych w Polsce: AGH, Politechniki Warszaw-
skiej, Politechniki Wrocławskiej, politechnik z Łodzi, Poznania, Gli-
wic, Krakowa czy Gdańska. Wszędzie tam znajdziemy kierunki związa-
ne z energetyką, świetną kadrę, nowoczesne laboratoria i silne związki 
z przemysłem, gdzie studenci odbywają staże i praktyki. Branża również 
bardzo dba o kontakty z uczelniami, często oferując pracę studentom już 
na III czy IV roku, współpracując z kołami naukowymi, samorządami 
studenckimi. To swego rodzaju „zamknięty krąg” – w bardzo pozytyw-
nym tego słowa znaczeniu. Wszystkie strony tej komunikacji – uczelnie, 
naukowcy, studenci i firmy (a ostatecznie sama gospodarka) – na tym 
zyskują. Mogę śmiało powiedzieć, że nasi absolwenci są przygotowani 
do pracy na poziomie światowym. Czy gdyby było inaczej zgłaszałyby 
się do nas takie energetyczne giganty jak GE, Hitachi, Areva czy niemal 
wszystkie czołowe polskie firmy?

Jestem spokojny. Polskie uczelnie techniczne nadążają za światowy-
mi trendami. Od lat nie brakuje również kandydatów na kierunki zwią-
zane z energetyką – młodzi ludzie wiedzą, że mogą po nich liczyć na 
bardzo ciekawe perspektywy rozwoju zawodowego. Ci absolwenci, już 
jako pracownicy prestiżowych firm, często do nas wracają. Nie tylko 
na studia podyplomowe, których mamy już ponad sto, ale głównie jako 
partnerzy uczelni, oferujący staże, szukający u nas pracowników, propo-
nujący wspólne tematy badawcze. 
• AGH a energetyka: plany.
– To temat rzeka, zatem skupię się na naszej największej inwestycji 

w ostatnich latach, czyli Centrum Energetyki AGH. Ta warta niemal 200 
mln zł inwestycja to dla nas kamień milowy w dziedzinie nowoczesnych 
badań nad szeroko rozumianą energetyką. W Centrum Energetyki, któ-
rego wyposażanie właśnie kończymy, zlokalizowanych będzie 38 linii 
badawczych – kompleksów laboratoryjnych o często unikatowym cha-
rakterze. Część z nich będzie miało charakter badawczo-dydaktyczny, 
a część badawczo-komercyjny. Wśród tych pierwszych będą m.in. La-
boratorium Procesów Termochemicznych i Elektrochemicznej Konwer-
sji Paliw, Laboratorium Wysokotemperaturowych Ogniw Paliwowych 
czy Laboratorium Miernictwa Energetycznego, Cieplnego i Przepływo-
wego. W części badawczo-komercyjnej znajdziemy m.in. Laboratorium 
Materiałów Funkcjonalnych do Zastosowań w Energetyce, Laborato-
rium Przemian Energetycznych w Energetyce Odnawialnej, Zespół La-
boratoriów Automatyki Bezpieczeństwa i Zarządzania Budynków czy 
Laboratorium Ochrony Środowiska i Radiochemii. Podałem tylko kilka 
przykładów dla zobrazowania skali tego przedsięwzięcia. Już na etapie 
projektowania CE mieliśmy podpisanych kilka umów z firmami, które 
chcą tam prowadzić z nami badania. Obecnie, gdy zbliżamy się do koń-
ca wyposażania tej inwestycji, tych umów jest już kilkadziesiąt.
• Dziękuję za rozmowę.

dokończenie ze str. 3



Firma ASTAT wraz z polskimi uczelniami (Politechnika Poznań-
ska, Uniwersytet Zachodniopomorski, Politechnika Białostocka, 
AGH, Instytut Energetyki w Gdańsku) podjęła temat instalacji 
analizatorów stanów dynamicznych DA BOX 2000 w sieciach SN 
i WN. Celem badań było pokazanie wpływu OZE i dużych farm 
wiatrowych na stabilność sieci elektroenergetycznej. Urządzenia 
i analizatory zostały zainstalowane w celowo wytypowanych punk-
tach sieci, tak, aby widoczny był przepływ mocy z badanych źró-
deł wytwórczych. Pierwsza lokalizacja to GPZ Besko, kolejne to 
GPZ Łapy, FW Bystra, EW Żarnowiec, EC Gdańsk 2, GPZ Resko, 
GPZ Kamień Pomorski i GPZ Recław.

Dane pomiarowe uzyskane z użyciem aparatury DA Box 2000 
zawierające widma częstotliwościowe z zakresu 0,05 Hz do 50 Hz 
i analizowane z wykorzystaniem transformaty falkowej, umożli-
wiają uzyskanie informacji o tłumieniu częstotliwości specyficz-
nych i tym samym uzyskujemy informacje o stabilności napięcio-
wej sieci elektroenergetycznej w obecności rozproszonych źródeł 
energii.

Jako kryterium do przeprowadzenia analizy stabilności napię-
ciowej wykorzystywany został wykładnik Lapunowa. Wykładnik 
Lapunowa układu dynamicznego jest miarą, która charakteryzu-
je tempo separacji infinitezymalnie bliskich trajektorii. Pozwala on 
też ustalić zachowanie się układu dynamicznego dla określonych 
zmiennych (parametrów) – współczynnik ten służy do badania 
między innymi stabilności układów dynamicznych.

W analizowanym zagadnieniu stabilności napięciowej istotna 
jest własność, że w czasie normalnej pracy SEE wykładnik Lapu-
nowa ma wartość ujemną, natomiast w przypadku utraty stabilno-
ści jego wartość przekracza zero. Oznacza to, że w miarę zbliża-
nia się układu do punktu utraty stabilności wykładnik Lapunowa 
zbliża się do zera. Tą właściwość można wykorzystać do wcze-
snego wykrywania groźby utraty stabilności przez SEE w sieci 
dystrybucyjnej. Wykładniki Lapunowa umożliwiają ocenę zjawisk 
chaotycznych w tzw. przestrzeni fazowej odwzorowując wszystkie 
możliwe stany w jakich może znajdować się badany układ.

Obliczanie wykładników Lapunowa dla układów wielowymia-
rowych jest bardzo złożone. Dodatnia wartość największego wy-
kładnika oznacza, że układ jest chaotyczny. Wynika to z natu-

ry zjawiska, to znaczy 
im większa jest wartość 
wykładnika tym szybciej 
rozbiega się analizowa-
ne zjawisko. Odległość 
między początkowo są-
siednimi dwoma punkta-
mi zwiększa się właśnie 
w sposób wykładniczy. 
Wykładniki Lapunowa 

opisują jak szybko poszczególne punkty oddalają się od siebie 
(lub zbliżają jeśli wykładnik jest ujemny) [3].

Przeprowadzona analiza stanów dynamicznych opierała się na 
analizie falkowej widma częstotliwości i realizowana była zgodnie 
z poniższą procedurą:
  Analiza częstotliwości oscylacji – otrzymaliśmy informacje doty-

czące rodzajów urządzeń zainstalowanych w sieci dystrybucyj-
nej, które generują charakterystyczne częstotliwości. Następnie 
podstawimy wartości brzegowe do niżej opisanego wzoru nr 1 
i weryfikujemy poprawność typowania źródła zakłóceń.

  Obserwacja amplitudy oscylacji – umożliwia wytypowanie oscy-
lacji, które nie są tłumione przez sieć dystrybucyjną.

  Analiza widma – analiza falkowa koreluje występujące częstotli-
wości z czasem ich pojawienia się. Zapewnia to ich pełną iden-
tyfikację.

Przykładowe mody zarejestrowanych częstotliwości:

Wzór nr 1

gdzie:
U – napięcie sieci [V],
XL –  reaktancja linii łączącej źrodło zaburzenia z miejscem 

pomiaru [Ω],
Sn – moc źrodła zaburzenia [VA],
Tm – mechaniczna stała czasowa [s].

Przykład:
Częstotliwość zaburzenia, jakie wprowadza do sieci farma wiatro-
wa o mocy 48 MW.
U = 110 kV, Sn = 48 MVA, Tm = 8 s, XL = 25 . 0,41 Ω (typowa linia 
110 kV o długości 25 km):

Radosław Wiśniewski

ASTAT sp. z o.o.
60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441
tel. (61) 848 88 71, fax (61) 848 82 76 

e-mail: info@astat.com.pl
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• Jakie są zasoby energetyczne Austrii (węgla, ropy naftowej, gazu 
ziemnego, odnawialnych źródeł energii)? Które z paliw kopalnych są 
wydobywane w kraju, a które pochodzą głównie z importu (skąd)?

– Długoterminowy rozwój produkcji energii w Austrii charakteryzu-
je znaczny wzrost do poziomu ponad 500 PJ (petadżule), a jej struktu-
rę silna redukcja udziału węgla (krajowe górnictwo węgla brunatnego 
przestało istnieć w 2005 r.) i ropy, a ostatnio także gazu oraz jednocze-
sny wysoki wzrost udziału odnawialnych źródeł energii. W niedalekiej 
przeszłości – w okresie od 2005 do 2013 r. – krajowa produkcja ener-
gii zanotowała znaczny wzrost o 22%, przy czym produkcja ze źró-
deł odnawialnych (wszystkich OZE z wyjątkiem elektrowni wodnych) 
wzrosła nawet o 45%. Intensywne wykorzystanie ekologicznych, od-
nawialnych źródeł energii powoduje, że energia wodna i pozostałe od-
nawialne źródła energii (przede wszystkim biomasa) pokrywają już 
78,4% (w 1990 r. 61,4%) krajowej produkcji energii.

Krajowa produkcja energii pokrywa obecnie 36% krajowego zuży-
cia energii brutto. Stopień samowystarczalności (stosunek krajowej 
produkcji do krajowego zużycia energii brutto), który w połowie ubie-
głej dekady spadł poniżej 29%, uległ następnie wyraźnemu wzrostowi. 
Zależność od importu zaopatrzenia energetycznego w Austrii wynosi-
ła w 2013 r. 62%, co odpowiada najniższej wartości z ostatnich 30 lat. 
Nieproporcjonalnie wysoki udział importu dotyczy przede wszyst-
kim węgla, ropy i gazu, przy czym ilości przekraczające 100% moż-
na wyjaśnić poprzez fakt, że import przyczynił się do zwiększenia za-
sobów magazynowanych. W przypadku OZE krzywa importów netto 
leży obecnie poniżej 7% (wartości ujemne w przeszłości oznaczają, że 
były nadwyżki eksportu). Zależność zaopatrzenia energetycznego Au-
strii od dostaw zewnętrznych leży wyraźnie poniżej przeciętnej unijnej 
(28 krajów UE), wynoszącej ok. 53%.

Jeśli chodzi o kopalne źródła energii to z powodu skromnej pro-
dukcji krajowej Austria musi większość importować. Z długotermino-
wej obserwacji wynika, że występowały znaczne przyrosty importu 
ropy i przede wszystkim gazu, ale także energii elektrycznej i ener-
gii odnawialnej. W niedalekiej przeszłości trend ten od 2006 r. uległ 
wyraźnemu osłabieniu. Po lekkim wzroście w latach 2010–2012 im-
port energii w roku 2013 spadł znacznie. Łączny import energii zma-
lał o 8,2%, w tym zwłaszcza import gazu (o 26,7%) i węgla (o 7,0%), 
podczas gdy import ropy i produktów ropopochodnych lekko wzrósł 
(o 2,6%), a import energii odnawialnej, który pod względem ilościo-
wym jest jeszcze stosunkowo mało znaczący, wzrósł znacznie. Mocno 
zwiększył się także import energii elektrycznej (o 7,3 %). Ropa (obec-
nie udział w łącznym imporcie energii wynosi ok. 48%) jest w tym ob-
szarze najważniejszym nośnikiem energii, przed gazem (udział wyno-
si nieco poniżej 30%).

Ropę naftową wydobywają w Austrii dwa przedsiębiorstwa (OMV 
AG, RAG). Tereny wydobywcze w Dolnej Austrii położone są w Kotli-
nie Wiedeńskiej, a te w Górnej Austrii w tzw. strefie molasy. W 2013 r. 
import ropy wynosił (ropa naftowa wraz z NGL) 7,83 mln t, o 4,1% 
więcej niż w 2012 r. Import pochodził z krajów z różnych regionów 
świata, największe dostawy z Kazachstanu i Nigerii. Oprócz ropy 
w 2013 r. importowano również produkty naftowe w ilości 5,83 mln t; 
były to głównie: olej napędowy – 3,72 mln t (ok. 64%), benzyna – 
0,79 mln t (14%) i olej opałowy ekstra lekki – 0,64 mln t (11%). Łącz-
na ilość importowanych produktów naftowych wzrosła w 2013 r. 
o 0,14 mln t w porównaniu z 2012 r., co odpowiada nadwyżce 2,5%. 

W 2013 r. eksportowano natomiast 2,47 mln t produktów naftowych. 
W porównaniu z 2012 r. w eksporcie zanotowano nadwyżkę 3,1%. 
Eksportowano przede wszystkim paliwa: olej napędowy – 0,81 mln t 
(33%) i benzynę – 0,79 mln t (32%).

Gaz ziemny wydobywają w Austrii koncerny OMV Explora-
tion & Production GmbH oraz RohölAufsuchungs AG (RAG). Po-
ziom produkcji w 2013 r. (wydobycie na poziomie 1,297 mld m3) był 
o 510 mln m3 niższy niż w 2012 r. Udział OMV w wydobyciu wy-
niósł 82,5%, a udział RAG 17,5%. Większość zapotrzebowania na gaz 
ziemny zaspokajają dostawy z Federacji Rosyjskiej oraz z innych re-
gionów (Norwegia, Niemcy). W 2013 r. import netto gazu (import mi-
nus eksport) wynosił 6,1 mld m3. Już 1 czerwca 1968 r. został podpisa-
ny pierwszy długoterminowy kontrakt na dostawę gazu między OMV 
a poprzednikiem obecnej firmy Gazexport (spółka córka rosyjskiego 
Gazpromu odpowiedzialna z eksport). Austria była więc pierwszym 
krajem spoza RWPG, z którym Związek Radziecki zawarł umowę na 
dostawy gazu.
• Austria jest liderem nie tylko w skali europejskiej energetyki 

wodnej. Jaki jest obecnie jej udział w miksie energetycznym, a jaki 
innych źródeł energii? Czy ulegał zmianie na przestrzeni ostatniego 
dwudziestolecia?

– Dzięki korzystnemu topograficznemu położeniu Austria dyspo-
nuje dwoma zasobami, tradycyjnie i w dużym stopniu wykorzysty-
wanymi do pozyskiwania energii: energią wodną i biomasą. Obecna 
krajowa produkcja energii pochodzi w trzech czwartych (78,4%) z od-
nawialnych źródeł energii, co oznacza wzrost o 3 punkty procento-
we w porównaniu do 2012 r. Wykorzystywanie energii wodnej, jako 
czystej i nieemisyjnej formy pozyskiwania energii, ma w Austrii wie-
loletnią tradycję, dlatego odpowiednio forsowano tę formę. Wytwa-

Rozmowa z Jego Ekscelencją 
dr. THOMASEM M. BUSCHSBAUMEM, 

Ambasadorem Austrii w Polsce

Lider energetyki wodnej
THOMAS M. BUSCHSBAUM (ur. 1957 r.), 
od 31 października 2013 r. Ambasador 
Austrii w Polsce, jest absolwentem Uni-
wersytetu Wiedeńskiego (nauki prawne), 
dr prawa. Odbył studia podyplomowe 
(stosunki międzynarodowe i prawo mię-
dzynarodowe) w Cambridge (Wielka Bry-
tania), studia podyplomowe (prawo mię-
dzynarodowe, międzynarodowe stosunki 
gospodarcze) na uniwersytecie w Pary-
żu (Panthéon-Sorbonne) i w paryskim In-
stitut d’études politiques. Uczestniczył 
w pobytach naukowych (prawo między-
narodowe) w Hadze i Londynie (IALS) 
i stażu w Biurze Politycznym Rady Euro-

py i w Komisji Europejskiej (DG-XII). Pracował w austriackim Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych: w departamencie Europy Zachodniej i departamencie ds. Bliskie-
go Wschodu i Afryki. Był attaché ds. politycznych i prawnych w Ambasadzie Au-
strii w Damaszku, a następnie podjął pracę w Biurze prawa międzynarodowego 
w austriackim MSZ. Pełnił funkcje: sekretarza ambasady ds. prawnych i konsu-
larnych w Ambasadzie Austrii w Budapeszcie; sekretarza ambasady (zastępcy 
ambasadora) w Ambasadzie Austrii w Algierze; radcy legacyjnego ds. politycz-
nych i praw człowieka w departamencie KBWE, MSZ, Wiedeń; doradcy specjal-
nego sekretarz generalnej Rady Europy (sprawy OBWE) w Strasburgu; radcy-mi-
nistra (zastępcy ambasadora) w Ambasadzie Austrii w New Dehli (z akredytacją 
w Bangladeszu, Bhutanie, Malediwach, Nepalu i Sri Lance); ministra (zastępcy 
ambasadora) w Ambasadzie Austrii w Tokio, m.in. podczas przewodnictwa Au-
strii w UE w 1998 r.; zastępcy kierownika delegacji Austrii do OBWE w Wiedniu, 
m.in. podczas przewodnictwa Austrii w OBWE w 2000 r.; krajowego koordynatora 
Austrii ds. paktu stabilności dla Europy Południowo-Wschodniej, MSZ, Wiedeń; 
dyrektora departamentu ds. obywatelstwa, spraw majątkowych, polityki społecz-
nej, pracy i zdrowia oraz ds. Austriaków za granicą i spraw wyborczych, MSZ, 
m.in. podczas przewodnictwa Austrii w UE w 2006 r. W latach 2009–2013 pełnił 
funkcję Ambasadora Austrii w Iranie. Jest autorem międzynarodowych publikacji 
na temat OBWE, Rady Europy, e-votingu i e-democracy.
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rzając 151 PJ w 2013 r. przyczyniła się do 29,4% łącznej produkcji 
energii pierwotnej. W porównaniu z 2012 r. produkcja energii wod-
nej spadła o 4,2% z powodu gorszej dostępności energii wodnej. Pro-
dukcja z innych odnawialnych źródeł energii była stabilna na poziomie 
ok. 251 PJ. Ich udział w łącznej produkcji energii pierwotnej wyno-
si obecnie 49%.

Na tle UE można stwierdzić, że udział Austrii w łącznej produkcji 
energii w UE w 2012 r. według statystyk MAE wyniósł tylko 1,6%, 
z kolei w przypadku odnawialnych źródeł energii aż 5,4%, co czyni 
z Austrii siódmego największego producenta energii odnawialnej spo-
śród 28 krajów UE. Jeśli chodzi o wykorzystanie energii wodnej, Au-
stria na tle UE zajmuje trzecie miejsce jako producent takiej energii, 
a jej udział w łącznej unijnej produkcji energii wodnej wynosi 13,1%.
• Jaki typ elektrowni wodnych dominuje?
– Produkcja prądu w Austrii jest silnie zdominowana przez krajo-

wą energię wodną, której udział w produkcji prądu wzrósł o ok. 300% 
od 1960 r. Jednakże wzrost ten uległ spłaszczeniu od 2000 r. We-
dług danych statystycznych austriackiego regulatora Energie-Control 
Austria z 2013 r. w roku tym 67% krajowej produkcji prądu brutto 
(68 015 GWh) pochodziło z elektrowni wodnych, z czego 45% z elek-
trowni wodnych przepływowych, a 22% z elektrowni zbiornikowych. 
Pod tę kategorię podpadają również małe elektrownie wodne (o mocy 
max. < 10 MW), których udział w krajowej produkcji prądu brutto wy-
nosił 8%. Potencjał energii wodnej jest rozbudowany do ok. 70%. Je-
śli chodzi o produkcję energii w 2770 elektrowniach przepływowych 
(z czego 2677 to elektrownie o mocy < 1 MW), to przeważają tu si-
łownie umieszczone nad Dunajem i jego austriackich dopływach (ra-
zem z Drawą), w przypadku 112 elektrowni zbiornikowych większość 
znajduje się w regionach Wysokich Alp, w zachodnich i południowych 
landach Austrii. Udział pozostałych OZE łącznie z tzw. prądem ekolo-
gicznym (definicja wg. ustawy o prądzie ekologicznym: energia elek-
tryczna pozyskiwana z OZE) wynosił ok. 12% łącznej produkcji prą-
du, co daje 79% udziału OZE w łącznej produkcji prądu.
• Czy Austria będzie rozwijała produkcję energii ze źródeł odna-

wialnych, w szczególności wiatrową i fotowoltaiczną?
– Zgodnie z unijnym pakietem klimatycznym przyjętym w grud-

niu 2008 r. Austria jest zobowiązana do zwiększenia udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 34% 
w 2020 r oraz do jednoczesnej redukcji emisji gazów cieplarnianych 
w sektorach, które nie podlegają handlowi uprawnieniami do emisji, 
o min. 16% (w stosunku do emisji w 2005 r.) do 2020 r. Ponadto efek-
tywność energetyczna ma być zwiększona do 2020 r. o 20% w stosun-
ku do poziomu odniesienia.
• Jakie jest stanowisko władz wobec polityki Komisji Europejskiej, 

która wymaga ograniczenia emisji CO2 o 80% do 2050 r. w stosun-
ku do poziomu z 1990 r.? Czy Austria jest w stanie spełnić ten cel?

– Po przyjęciu protokołu z Kioto cel Austrii dotyczący redukcji emi-
sji w okresie 2008–2012 zgodnie z wewnątrzunijnym rozłożeniem ob-

ciążeń wynosił 13% w stosunku do 1990 r. Wspólnie z UE Austria 
robi jednak dalszy krok i zgodnie z ustaleniami pakietu klimatycznego 
UE w sektorach, które nie są objęte handlem uprawnieniami do emi-
sji, dąży do redukcji emisji w okresie 2013–2020 o 16% w stosunku do 
2005 r. Austria realizuje te cele na podstawie ustawy o ochronie klima-
tu, narodowych programów działań i programu „klimaaktiv”, uznane-
go w całej Europie jako skuteczny model.
• Jesteście zarówno importerem, jak i eksporterem energii elek-

trycznej. Na czym polega ten, być może pozorny, paradoks?
– Upraszczając można powiedzieć, że ten paradoks jest zawiniony 

przez pory roku. W zimie, gdy zużycie energii i prądu wzrasta, elek-
trownie wodne mają mniej wody do dyspozycji niż w lecie. Z tego 
powodu w określonych porach roku konieczny jest import energii 
elektrycznej. Poza tym Austria może dzięki tzw. elektrowniom szczy-
towo-pompowym regulować poziom zapotrzebowania na energię elek-
tryczną w kraju i zagranicą w zależności od potrzeb.
• Panie Ambasadorze, w austriackiej konstytucji znajduje się za-

pis wykluczający budowę elektrowni jądrowych, składowania mate-
riałów jądrowych, ich transportu przez terytorium kraju. Dlaczego?

–  Źródłem zapisu konstytucyjnego o Austrii wolnej od atomu jest 
referendum z 1978 r. przeciwko uruchomieniu zbudowanej już elek-
trowni Zwentendorf. Jeszcze w grudniu 1978 r. uchwalono prostą usta-
wę zakazującą atomu (tzw. Atomsperrgesetz – zakaz wykorzystywa-
nia rozszczepiania jądrowego w celu zaopatrzenia Austrii w energię). 
Zwolennikom ustawy sprzyjała sytuacja po awarii reaktora w Three 
Mile Island. Wielu przeciwników przekonało się do tego rozwiąza-
nia w 1986 r. po awarii reaktora w Czarnobylu. W 1997 r. odbyła się 
społeczna inicjatywa ustawodawcza na rzecz Austrii wolnej od ato-
mu, podczas której zebrano 248 787 ważnych podpisów (4,34% oby-
wateli). Niemal dosłowny tekst inicjatywy umieszczono następnie 
w konstytucji. W 1999 r. parlament uchwalił jednogłośnie konstytucję 
na rzecz Austrii wolnej od atomu (nowelizacja konstytucji z 1999 r.), 
podnosząc w ten sposób uprzednią ustawę o zakazie atomu do rangi 
konstytucyjnej.
• Czy ustalenia dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych 

na szczycie klimatycznym w Paryżu (COP21) satysfakcjonują wła-
dze Pana ojczyzny?

– Austriacki minister środowiska Andrä Rupprechter określił tę de-
cyzję jako „historyczne porozumienie“. W ten sposób zapoczątkowano 
zmianę trendu, a mianowicie pożegnanie epoki surowców kopalnych 
i przejście do dekarbonizacji. 196 państw przyjęło zobowiązania do re-
dukcji, które obecnie zyskują rangę ustawowych zobowiązań. „Tego 
jeszcze nie było” skomentował minister. „Potrzebna jest teraz zmia-
na energetyczna, rezygnacja z kopalnych źródeł energii na rzecz od-
nawialnych”, powiedział Rupprechter. W dziedzinie transportu można 
to osiągnąć poprzez większe wykorzystanie e-mobilności i dalszy roz-
wój technologii wodorowych. Rozwijać należy także ekologiczną re-
formę podatkową.
• Jak ocenia Pan Ambasador współpracę austriacko-polską w dzie-

dzinie energetyki?
– Na polsko-austriacką współpracę w dziedzinie energii silny wpływ 

mają wytyczne UE, w szczególności budowa wewnętrznego rynku 
energetycznego i unii energetycznej, również w dziedzinie efektyw-
ności energetycznej, a także wspólne międzynarodowe zobowiązania 
do redukcji emisji. Oba kraje pracują nad rozbudową interkonekto-
rów między różnymi sieciami energetycznymi w Europie. Występu-
jące czasem różnice zdań dotyczą rozwoju OZE, wykorzystania ener-
gii atomowej i zależności od importu energii z Rosji. Różnice te są 
zrozumiałe, gdyż są uwarunkowane m.in. przez różną dostępność do 
źródeł energii w danym kraju oraz doświadczenia historyczne, ale nie 
widzę tu problemów, których nie dałoby się pokonać. Najważniejszą 
kwestią dziś jest to, że wspólnie pracujemy nad budową wewnętrzne-
go rynku energetycznego UE, który powinien zapewnić nam wszyst-
kim w Europie Środkowej lepsze bezpieczeństwo dostaw po konku-
rencyjnych cenach.
• Dziękujemy za rozmowę.
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• Wydaje się, że byłoby dobrze byśmy tę 
naszą dyskusję rozpoczęli od informacji 
przedstawiciela Ministerstwa Energii na te-
mat zaawansowania prac na nową Polityką 
energetyczną Polski.

– K. Maryl: – Prace nad projektem polity-
ki energetycznej państwa były uprzednio pro-
wadzone w Ministerstwie Gospodarki, zresz-
tą niektórzy z Panów wspomagali nas w tych 
pracach w ramach doradczego zespołu eks-
pertów. Projekt dokumentu rządowego zo-
stał opracowany wraz z dokumentami towa-
rzyszącymi i w sierpniu u.br. skierowany do 
uzgodnień społecznych i międzyresortowych. 
Owe uzgodnienia wydały obfity plon w po-
staci kilkuset stanowisk i komentarzy, nade-

słanych do ministerstwa. Po przeprowadzeniu 
konsultacji nastąpiły jednak zmiany, zarów-
no jeżeli chodzi o kierownictwo polityczne, 
jak i w strukturach organizacyjnych admini-
stracji rządowej – wyodrębniony został nowy 
dział administracji rządowej „energia” i jej 
nowy organ – Minister Energii, który podjął 
tematykę Polityki energetycznej Polski. Zde-
cydowano, że dotychczasowa koncepcja stra-
tegiczna zostanie skorygowana w myśl prze-
sądzeń kierunkowych, podjętych przez nowe 
kierownictwo. Gdy to się stanie, wówczas do-
konane zostaną również korekty przygotowa-
nego wcześniej projektu

Niezależnie od formalnego wymiaru stra-
tegii energetycznej, nad którą trwają pra-

ce, określone zostało ogólne podejście stra-
tegiczne, w ramach którego zakładamy, że 
bezpieczeństwo energetyczne kraju i stabil-
ność systemu elektroenergetycznego w dłu-
gim okresie będą oparte o paliwa stałe. Za-
kładamy, że przynajmniej w perspektywie do 
roku 2030 wzrostowi gospodarczemu będzie 
towarzyszył wzrost poziomu i jakości życia 
obywateli, a obydwa te czynniki będą impli-
kowały wzrost zapotrzebowania na energię 
elektryczną. Wzrost ów będzie zapewniany 
przez stabilnie pracujące w podstawie kon-
wencjonalne moce wytwórcze, uzupełnio-
ne o źródła mające inną specyfikę, bardziej 
elastyczne, o mniejszej skali, również o zna-
czeniu lokalnym, wykorzystujące najnow-

Coraz częściej mówi się o konieczności opracowania nowej polityki energetycznej dla Polski w perspektywie do 2050 r., 
gdyż nie udało się dokończyć „starej” mimo wielu wysiłków poprzedniej ekipy rządzącej, wspomaganej przez kilkudzie-
sięcioosobowy zespół ekspertów. Nowa polityka musi uwzględniać opublikowane pod koniec ubiegłego roku konkluzje 
Rady Europejskiej ustalające cele dla wspólnoty do 2030 r. w zakresie redukcji emisji GHG, udziału OZE w strukturze 
źródeł energii oraz efektywności energetycznej. Dla Polski te konkluzje mogą stanowić poważne wyzwanie. Na szczęście 
grudniowa konferencja klimatyczna nie spowodowała zaostrzenia polityki klimatycznej w skali globalnej i Komisja Euro-
pejska nie ma podstaw, aby zwiększać cele redukcyjne emisji GHG, które i tak są bardzo ambitne.

Drugim istotnym elementem, który uzasadnia konieczność sformułowania nowej polityki energetycznej, są wydarzenia 
sierpniowe z ubiegłego roku, kiedy ogłoszono w kraju dwudziesty stopień zasilania. Wstrząsnęło to energetyką i również 
częścią gospodarki. Uzmysłowiło nam wszystkim, że istnieje konieczność nadania bezpieczeństwu dostaw energii elek-
trycznej absolutnego priorytetu w triadzie składników bezpieczeństwa energetycznego, jeśli nie chcemy doprowadzić 
do kolejnych strat w gospodarce.

W tym kontekście trzeba określić rolę węgla w energetyce, który obecnie dominuje w wytwarzaniu energii elektrycznej 
oraz ciepła i jest podstawą bezpieczeństwa energetycznego. Jednocześnie jednak jest źródłem poważnych wyzwań dla 
Polski związanych z unijną polityką klimatyczną i ekologiczną. Te dwie przeciwstawne cechy węgla wymagają szcze-
gólnego podejścia w polityce energetycznej i regulacji prawnej, i warto o tym dyskutować. Z tego względu kolejną 
edycję dyskusji redakcyjnej na łamach „Przeglądu Energetycznego”, organizowanej przez Izbę Gospodarczą Energe-
tyki i Ochrony Środowiska, poświęciliśmy tematowi pod hasłem „Nowa polityka energetyczna Polski – ile będzie węgla 
w energetyce?”

W dyskusji udział wzięli:
– Jan Antończyk – Dyrektor ds. Marketingu w Energoprojekt-Katowice S.A.,
– Krzysztof Burek – Wiceprezes Zarządu ds. Handlu w RAFAKO S.A.,
– Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz – AGH Kraków,
– Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski – PW,
– Jerzy Mieczysław Łaskawiec – Prezes Zarządu Południowo Zachodniej Grupy Energetycznej sp. z o.o.,
– Dr Krzysztof Maryl – Radca Ministra w Ministerstwie Energii, Departament Energetyki,
– Dr Krzysztof Piotr Wilbik – Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki Energoprojekt-Warszawa S.A.

Redakcję reprezentowali: Dr Mirosław Duda, ARE – moderator dyskusji oraz Sławomir Krystek – Dyrektor Generalny 
Izby.

Niżej autoryzowany zapis tej dyskusji.

Nowa polityka energetyczna 
Polski – ile będzie węgla 

w energetyce?
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sze zdobycze techniki. Zakładamy również, 
że udział paliw stałych, na których będą pra-
cowały konwencjonalne źródła, funkcjonują-
ce w podstawie, utrzyma się na dotychczaso-
wym poziomie. 
• Zrozumiałem, że udział węgla w struktu-

rze paliw dla energetyki, do 2030 r. zostanie 
utrzymany. Ale takie złożenie nie wystarczy. 
Państwo musi jeszcze stworzyć warunki, aby 
to założenie zostało zrealizowane. Czy Mini-
sterstwo Energii pracuje nad tym?

– K. Maryl: – Dobrze, że Pan doktor po-
ruszył ten bardzo istotny temat. Troska o sta-
bilne i efektywne ekonomicznie funkcjono-
wanie sektora węgla kamiennego w naszym 
państwie była jedną z pierwszych, której 
nowo powstały resort energii poświęcił wie-
le uwagi. Szczególnym wyrazem docenienia 
roli tego sektora było osobiste zaangażowanie 
kierownictwa w prowadzone negocjacje, któ-
re niedługo przed naszym spotkaniem przy-
niosły pozytywne rezultaty w postaci osią-
gniętego porozumienia ze stroną społeczną. 
Skupienie się na tym problemie odsunęło nie-
co w czasie inne przesądzenia dotyczące stra-
tegii państwa w odniesieniu do sektora ener-
getycznego.
• Niewątpliwie źródła węglowe w okre-

sie co najmniej do 2030 r. będą decydować 
o bezpieczeństwie dostaw energii elektrycz-
nej. Niestety, wzrastające wymagania ekolo-
giczne, a zwłaszcza klimatyczne, drastycznie 
utrudnią zarówno budowę nowych jednostek 
węglowych, jak i późniejszą ich eksploata-
cję w warunkach działającego rynku energii 
elektrycznej. Jakie więc powinny być stwo-
rzone warunki prawno-regulacyjne, aby nie 
zaprzepaścić tej chyba jedynej szansy wyko-
rzystania źródeł węglowych do zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw energii? Czy orto-
doksyjne przywiązanie Komisji Europejskiej 
do źle działającego systemu ETS nie stanowi 

przeszkody na tej drodze i co Polska powin-
na robić w tym zakresie?

– Z. Kasztelewicz: – Tydzień temu odbył 
się w Bełchatowie Międzynarodowy Kongres 
Węgla Brunatnego. W swoim wystąpieniu 
położyłem nacisk na to, że za bezpieczeństwo 
energetyczne kraju w pierwszej kolejności 
odpowiedzialny jest rząd. Tymczasem, mam 
niekiedy wrażenie, że w tym kraju nie rząd 
rządzi lecz sołtys i wójt. Niejednokrotnie in-
westycje strategiczne dla Polski blokuje wła-
dza lokalna. Tak dalej nie może być. Koniecz-
nym jest także, by w naszym kraju powstała 
doktryna górniczo-energetyczna, w której za-
pisano by, że mamy wszystkie atuty, aby na 
przestrzeni najbliższych 2–4. dekad działa-
nie energetyki oprzeć na paliwach własnych. 
Tak robi cały świat, który w pierwszej ko-
lejności wykorzystuje paliwa własne, i jest 
to głównie węgiel, a dopiero później ekono-
miczną energetykę odnawialną. Sytuacja po-
lityczna i gospodarcza Europy po wydarze-
niach Rosja-Ukraina-Europa i Grecja oraz 
fali imigrantów i uchodźców nie pozostawi-
ła żadnych złudzeń, że każdy kraj Europy 
w pierwszej kolejności dba o własne interesy, 
a w drugiej kolejności zaczyna myśleć o inte-
resach globalnych. Nasz kraj winien wycią-
gnąć strategiczne wnioski z tej sytuacji i za-
cząć dbać w pierwszej kolejności o interes 
Polski, a interes globalny przełożyć na drugi 
plan.  Jeżdżę po świecie i widzę różne rzeczy. 
Weźmy przykład Austrii. Kłócili się przez lata 
– politycy, samorządowcy, górnicy, ekologo-
wie, ekonomiści i Bóg wie kto jeszcze – któ-
re złoża węgla należy wykorzystać dla celów 
energetycznych. W końcu ustalili tzw. strate-
giczne, które będą wykorzystywane. W Pol-
sce nie istnieje spójna, racjonalna polityka su-
rowcowa, zajmuje się nią pięć resortów. Od 
25. lat nie skonstruowano polityki ochrony 
złóż. Efekt? W okolicach Legnicy powstaje 
droga S3 na złożu węgla brunatnego o zaso-
bach 15 mld ton. Od 2009 r. ustalamy listę 
złóż strategicznych i nic nam nie wychodzi. 
Kolejna sprawa to rynek mocy. Budowane 
obecne nowe bloki energetyczne bez „opieki” 

nie mają prawa bytu. Dziś energetyka sprze-
daje prąd elektryczny po 170 zł/kWh a nowe 
bloki przy pracy chimerycznej OZE, tj. z pra-
cą 5000 godzin w roku wymagają ceny za 
energię 250–300 zł/kWh. Bez uregulowa-
nia kwestii, o których mówiłem wcześniej, 
nie można skonstruować racjonalnej Polity-
ki energetycznej Polski. Bez tego będziemy 
mówili, że mamy węgiel kamienny, bo mamy 
50 mld ton, a nie będzie go można pozyskać, 
bo np. od Jaworzna do Pszczyny wszystkie 
samorządy są przeciwne uruchamianiu no-
wych kopalń. W tej sytuacji, moim zdaniem, 
wystąpi „wygaszanie” wydobycia węgla na 
Śląsku i przenoszenie na Lubelszczyznę, 
gdzie jest 10 mld ton węgla. Tam za 20–30 lat 
możemy wydobywać 30–40 mln ton węgla 
rocznie, 20 mln na Śląsku, czyli tyle ile nam 
potrzeba dla naszej energetyki i gospodarki. 
Słowo „wygaszanie” dotyczy między innymi 
faktu, że przy braku nowych kopalń węgla ka-
miennego na Śląsku – 50% obecnie czynnych 
kopalń wyczerpie swoje zasoby i ulegnie li-
kwidacji. Mamy też bardzo zasobne, perspek-
tywiczne złoża węgla brunatnego w Legnicy, 
Gubinie, Oczkowicach czy Złoczewie – w su-
mie w Polsce ponad 23 mld Mg i podobnie jak 
przy węglu kamiennym samorządy są prze-
ciwne – bez jednoznacznych deklaracji „War-
szawy” będą to tylko plany.
• To wszystko co usłyszeliśmy od Pana 

profesora jest niesłychanie ważne. Żaden 
jednak wójt czy sołtys nie będzie się kiero-
wał polityką energetyczną lecz prawem, bądź 
ceną hektara ziemi. Nie wystarczy więc stwo-
rzyć doktrynę górniczo-energetyczną, ją trze-
ba jeszcze przełożyć na zapisy prawa.

– Z. Kasztelewicz: – Dodam, że w pierw-
szym kwartale tego roku minister rolnictwa 
zablokował odrolnienie 200 ha gruntów koło 
Konina na nową odkrywkę węgla brunatnego 
w PAK Kopalnia Konin.
• W enuncjacjach politycznych jest z upo-

rem powtarzana teza, że bezpieczeństwo 
energetyczne Polski powinno być oparte 
o rodzimy węgiel. Nie bierze się pod uwagę, 
że w odniesieniu do węgla kamiennego ro-
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– Dyrektor ds. Marketingu 

w Energoprojekt-Katowice S.A.
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dzime zasoby nie zapewniają jego racjonal-
nych cen ze względu na pogarszające się wa-
runki wydobycia i że zasoby przemysłowe 
węgla kamiennego o racjonalnych kosztach 
szybko się wyczerpią. Czy nie jest czas, aby 
o rodzimych zasobach węgla zacząć przeka-
zywać prawdę, mimo że nie jest ona nośna 
politycznie?

– J. Lewandowski: – W tej dyskusji jed-
nym tchem wymieniamy obok siebie węgiel 
brunatny i kamienny, gdy tymczasem nale-
ży je wyraźnie odróżnić. W przypadku węgla 
brunatnego najważniejsze kwestie to – o czym 
mówił Pan profesor – doktryna i rozwiąza-
nie problemów społeczno-politycznych, tzn. 
stworzenie mechanizmów, które pozwalały-
by przekonywać społeczności lokalne do po-
dejmowania określonych przedsięwzięć. Nie 
może być bowiem tak, że przyjeżdża poli-
tyk i aby być wybrany mówi, że „po jego tru-
pie będzie tu kopalnia”. Nie należy zostawiać 
miejsca na takie gry. Natomiast w przypadku 
węgla kamiennego rzecz ma się inaczej. Mam 
wątpliwości czy nawet dobrze stojąca „Bog-
danka” w perspektywie nierosnących cen wę-
gla, coraz większych wymagań płacowych 
i coraz większych kosztów utrzymania okre-
ślonego komfortu wydobycia – będzie w sta-
nie podjąć konkurencję z odkrywkowym 
górnictwem węgla kamiennego na świecie.  
I to dotyczy nie tylko górnictwa podziemnego 
polskiego, ale w ogóle w całej Europie i nie 
tylko. To trzeba zacząć sobie uświadamiać.

– J.M. Łaskawiec: – Jak się nie ma co się 
lubi, to się lubi co się ma. Możemy dywago-
wać ile chcemy, a to i tak nie zmieni faktu, 
że w perspektywie, myślę, nawet do 2050 r. 
dla węgla jako pierwotnego źródła energii 
w energetyce nie ma alternatywy. Czy moż-
na mówić o konkurencyjności 3–4 mln ton 
importowanego węgla ukraińskiego wobec 

naszego, gdy na Ukrainie górnikom albo się 
w ogóle nie płaci, albo płaci niewiele?

Co może nas czekać w latach najbliższych? 
No, podjęliśmy wobec Unii pewne zobo-
wiązania – że ograniczymy emisję CO2, po-
prawimy sprawność. Sprostanie tym zobo-
wiązaniom nie obejdzie się bez nakładów 
finansowych. Jeżeli przeanalizuje się ile pła-
cimy w domu za energię, to tylko 1/6 z tej 
kwoty kosztuje węgiel spalany by tę ener-
gię uzyskać. Nie można więc mówić, że cena 
węgla „rozwala” cenę końcową energii jaką 
zużywamy. Myślę, że jest najwyższy czas by 
przymierzyć się do restrukturyzacji skład-
ników ostatecznej ceny energii elektrycz-
nej. Dziś 1/3 bierze wytwórca – z tego 50% 
płaci za węgiel, 1/3 podmiot odpowiedzialny 
za przesył i 1/3 dystrybutor. Czy to jest ra-
cjonalne?

Mamy węgiel i wykorzystajmy go jak naj-
lepiej. O kupnie zaś węgla decydują elek-
trownie, będące quasi monopolem w odbio-
rze tego nośnika energii. W tym wszystkim 
musi być widziana dłuższa perspektywa, in-
teres państwa. Francuzi chcą sprzedać elek-
trownię w Rybniku, na osłodę chcą dodać 
elektrociepłownie i Połaniec. I nikt tego nie 
chce kupić, bo potencjalni nabywcy widzą 
rzeczywistość w perspektywie 1–3 lat. Chcą 
szybkiego zwrotu włożonego przez nich ka-
pitału. Nie patrzą na bezpieczeństwo państwa 
w dłuższej perspektywie, bo nie muszą.

– S. Krystek: – W Polsce, w sprawie ener-
getyki, by działała ona racjonalnie, powinno 
dojść do pewnego porozumienia między róż-
nymi opcjami politycznymi. Bo nie można na 
nią patrzeć w perspektywie 4. lat. W Skandy-
nawii programy w odniesieniu do elektroener-
getyki wypracowywane są na 15–20 lat i po-
tem zmienia się władza, a program nadal jest 
realizowany.

O bezpieczeństwie państwa nie może de-
cydować wyłącznie rynek, bo jak pokaza-
ła praktyka sam tego bezpieczeństwa nie jest 
w stanie zapewnić. Od rynku odchodzi jednak 
np. Wielka Brytania, która była jego prekur-
sorem i zdecydowanym orędownikiem.

Jest dla mnie budującą informacją, że Au-
stralijczycy chcą budować koło „Bogdan-
ki” potężną kopalnię. Nikt nie inwestuje nie 
mając w perspektywie zarobku. A więc przy-
szłość węgla kamiennego widzą jednak w ja-
snych barwach. 

Energetyka w Polsce będzie jednak opar-
ta na węglu do 2030 r. To musi być obudo-
wane rozsądną polityką państwa. Energetyka 
przejęła na Śląsku dwie kopalnie – „Janina” 
i „Sobieski”. Przystosowała się do węgla jaki 
dostarczają, a jest to węgiel najgorszej jako-
ści i te kopalnie są w dobrej kondycji ekono-
micznej.

Wśród podsektorów elektroenergetyki 
w najgorszej sytuacji pod względem ekono-
micznym jest podsektor wytwarzania, które-
go na niewiele stać. To powinno stanowić sy-
gnał ostrzegawczy dla polityków i odbiorców 

energii – patrz: 20. stopień zasilania w sierp-
niu ub.r.

Politycy oraz my – energetycy ulegamy 
szantażowi odbiorców energii uważających, 
że jej cena ma być constans. A dlaczego cena 
benzyny nie jest constans? W Niemczech 
cena energii jest 3-krotnie wyższa niż u nas, 
na marginesie, dla przemysłu jest tańsza niż 
dla odbiorców indywidualnych. U nas energia 
jest zbyt tania. Rosną płace, dobrobyt obywa-
teli, to dlaczego końcowa cena energii ma być 
tabu?

W tej naszej dyskusji nie unikniemy akcen-
tów dotyczących polityki globalnej. Prezy-
dent USA mówi – „Zredukujemy emisję CO2 
o 30%”. Ale równocześnie mówi, że niektó-
re stany, w takim wymiarze, jej nie zreduku-
ją. W Europie też powinno się powiedzieć, że 
polska energetyka jest oparta o węgiel, więc 
należy traktować ją nieco inaczej. Nie robi 
się tego i to na kontynencie, na którym braku-
je paliw pierwotnych. Co my możemy mieć 
wspólnego z Francją gdzie energetyka jest 
głównie jądrowa?

No i, wreszcie, musimy uświadamiać spo-
łeczeństwu różne aspekty funkcjonowania 
energetyki, w tym ekologiczne. Jeżeli nie bę-
dziemy tego robili pozostawimy wolne pole 
do działań różnych niby ekologicznych gra-
czy, oszołomów, szamanów. 
• Czy jest sens by utrzymywać rynek wę-

gla kamiennego, gdy jego dominującym od-
biorcą jest energetyka, a na tym rynku mamy 
z góry straconą pozycję, no może poza Za-
głębiem Lubelskim? Jeżeli energetyka razem 
z górnictwem ma przejmować odpowiedzial-
ność za bezpieczeństwo energetyczne kraju, 
to czy czynnikiem dominującym w restruktu-
ryzacji górnictwa nie powinna być właśnie 
energetyka?

– Z. Kasztelewicz: – Na początku lat 90. 
w Polsce uwolniono ceny ropy i zamrożono 

 Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz 
– AGH Kraków

 Krzysztof Burek 
– Wiceprezes Zarządu ds. Handlu 

w RAFAKO S.A.
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ceny węgla kamiennego. To był początek klę-
ski polskiego górnictwa węgla kamiennego, 
zaczęło brakować pieniędzy na inwestycje, 
których nie realizowano i tak jest do dzisiaj. 
Polskie kopalnie i nauka związana z górnic-
twem swego czasu „świeciły” na cały świat. 
Co się stało przez zaniechanie inwestycji? 
W ostatnich dwóch latach górnictwo jest na 
minusie, energetyka wychodziła na „zero”. 
A co miał z tego budżet i dystrybucja – duży 
zysk? W ubiegłym roku górnictwo w formie 
podatków i para podatków odprowadziło do 
budżetu 7 mld zł. A podnosi się larum, że 
trzeba do niego dołożyć 1,5 mld zł. W ciągu 
ostatnich 16 lat górnictwo wpłaciło do budże-
tu 100 mld zł. W sumie związanych z nim jest 
około 0,5 mln miejsc pracy. Wszystkie kra-
je chronią swoje miejsca pracy. Sytuacja jest 
trudna, bo spadły ceny węgla. Ale co stało się 
z cenami rudy żelaza, miedzią, ropą itd. Tę 
dekoniunkturę trzeba przetrwać.

Nie boję się nazwać tego co robią Niem-
cy w energetyce hipokryzją. Swego węgla ka-
miennego wydobywają rocznie 12 mln ton, 
dokupują go 55 mln ton. W energetyce spalają 
go więcej niż my. Węgla brunatnego spalają 
rocznie 3-krotnie więcej niż my. Roczną emi-
sję CO2 mają na poziomie 800 mln ton, my 
300 mln ton. Ale równocześnie pod wzglę-
dem sprawności energetyki są o 20 lat przed 
nami. Tam pierwszy blok o sprawności 40% 
powstał na przełomie lat 80. i 90. A u nas mu-
siało odejść dwóch prezesów PGE by można 
było zacząć budować bloki w Opolu o spraw-
ności 45%. Jeżeli nadal będziemy mówili, że 
mamy za dużo mocy, że nie trzeba odnawiać 
istniejących, to ponownie znajdziemy się 
w sierpniu ubiegłego roku. Wówczas w upal-
nym sierpniu na ponad 4500 MW energety-
ki z wiatru pracowało tylko około 100 MW. 
A miała być dla nas ratunkiem. Natomiast 
w całym roku 2015 energetyka odnawialna, 

w której zainstalowane jest 12% mocy produ-
kowała wówczas 5,8% energii. Z powyższe-
go jest jeden wniosek: OZE może być uzu-
pełnieniem a nie podstawą naszej energetyki. 

W tym miejscu powiem, że ośrodki ba-
dawczo-rozwojowe na świecie jak również 
w Polsce, od wielu lat intensywnie pracują 
nad wdrożeniem aplikacji związanych z no-
woczesnymi, efektywnymi i czystymi tech-
nologiami wytwarzania energii elektrycznej 
na bazie stałych surowców energetycznych 
(przede wszystkim węgla), określanych mia-
nem „Czystych Technologii Węglowych”. Na 
AGH w Krakowie powstało nowoczesne, na 
skalę europejską, Centrum Energetyki, w któ-
rym rozpoczęło pracę kilkadziesiąt labora-
toriów zajmujących się tymi technologiami. 
Celem jego budowy było stworzenie w Pol-
sce, wiodącego w Unii Europejskiej ośrodka 
badawczego oraz rozwoju know-how dla ko-
mercjalizacji innowacyjnych czystych tech-
nologii węglowych. Zwiększenia roli węgla 
brunatnego należy zatem upatrywać w jego 
przetwórstwie na paliwa płynne i gazowe, 
w tym gaz syntezowy i wodór oraz w produk-
cji brykietu czy pyłu węglowego.

– K.P. Wilbik: – Chciałbym powrócić do 
tego co mówił na początku Pan profesor Kasz-
telewicz, z czym zgadzam się w zupełności. 
Państwo musi zdecydowanie powiedzieć, że 
egzekwuje uprawnienia traktatowe wynikają-
ce z artykułu 194, który daje państwom człon-
kowskim prawo do warunków wykorzysta-
nia swoich zasobów energetycznych, wyboru 
między różnymi źródłami energii i definicji 
struktury ich zaopatrzenia. To trzeba twardo 
powiedzieć. Równocześnie nie możemy roz-
wiązywać swoich problemów energetycznych 
nie rozglądając się wokół oraz nie bacząc co 
dzieje się w polityce energetycznej UE. Bez 
problemów można przeczytać w różnych ma-
teriałach, że regionalne rynki energii to led-
wie wstęp do regionalnych rynków mocy. 
Jeżeli więc nie zdefiniujemy doktryny, iż bez-
pieczeństwo energetyczne państwa oparte jest  
o własną moc zainstalowaną, to moc rezerwo-
wą możemy mieć w Niemczech, Austrii, albo 
w Czechach. Ta moc będzie dostępna na za-
sadach handlowych, bez ograniczenia mak-
symalnej ceny i tylko wtedy gdy tamte kra-
je będą miały nadwyżkę mocy, a nie zawsze 
wtedy gdy ta moc będzie nam potrzebna. To 
jest pomysł na łączenie zdeformowanych roż-
nymi dotacjami i regulacjami rynków czy-
li na patologię ,w tym przepływ z Niemiec 
zielonej, dotowanej energii, czy też energii 
z ujemnymi cenami. Wtedy możemy mieć sy-
tuację, że na hałdach obok kopalni leży wę-
giel, a nasza nowoczesna elektrownia na pa-
rametry nadkrytyczne stoi i czeka na swoje 
1000 godzin pracy w roku, bo do kraju płynie 
dotowana energia. A już dziś cała energetyka, 
łącznie z tą na węglu brunatnym zgłasza pro-
blemy z rentownością. Jeżeli założenia poli-
tyki energetycznej UE w tym obszarze będą 
konsekwentnie wdrażane, a my nic z tym nie 

zrobimy, to wszystkie problemy, o których 
mówiłem wcześniej zaczną się dramatycz-
nie pogłębiać. Od rozwiązania tych proble-
mów, m.in. na płaszczyźnie legislacyjnej, rzą-
du i państwa nikt nie zwolni.

– J. Antończyk: – Z punktu widzenia firm 
świadczących usługi dla energetyki, one mu-
szą wiedzieć co je czeka, jakie ewentualne 
zadania staną przed nimi do wykonania. Na-
sza firma budowała swoje kompetencje przez 
60 lat, nadal byśmy chcieli je spożytkować, 
ale może nie będzie na nie zapotrzebowania, 
może musimy się przebranżowić. Powinni-
śmy to wiedzieć. Wiele z potencjału firm pra-
cujących dla energetyki utraciliśmy, pozosta-
ło go niewiele, czy i to mamy utracić? Swego 
czasu, w jednym z wystąpień za granicą, pre-
zentowałem sześć kolejnych „wieloletnich” 
strategii energetycznych opracowanych przez 
kolejne rządy, a których aktualność nie prze-
trwała kadencji swoich autorów. Ze zdziwie-
niem pytano mnie, jak firma na własnym roz-
rachunku może prawidłowo pracować dla tak 
strategicznego sektora, w którym nie wiado-
mo, co będzie?

Kolejny problem związany z firmami pra-
cującymi dla energetyki. Projektujemy obec-
nie najnowocześniejsze bloki w kraju – Kozie-
nice, Opole, Jaworzno, Turów. Przy realizacji 
tych bloków pracuje szereg polskich firm na-
bywając kompetencji. Przecież moglibyśmy 
z tym wyjść na rynki zagraniczne. Szukamy 
ich m.in. w Afryce. Przy tej okazji przynio-
słem ze sobą, z premedytacją, zdobyte przez 
nas informacje. Otóż Egipt, dzisiaj, nie ma ani 
jednej elektrowni opalanej węglem. W mar-
cu ub.r. podjęto decyzję o budowie elek-
trowni węglowych o mocy 19 GWe, z tego 
12,5 GWe ma ruszyć do roku 2022. Będą ba-
zować na węglu importowanym. Dubaj bu-
duje za 1,5 mld dolarów elektrownię węglo-
wą o mocy 1200 MW. Okazuje się, że węgiel 

Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski 
– PW

 Jerzy Mieczysław Łaskawiec 
– Prezes Zarządu Południowo-Zachodniej 

Grupy Energetycznej sp. z o.o.
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w wysoko sprawnych jednostkach cieszy się 
uznaniem. W najbliższej dekadzie Korea za-
mierza wybudować 20 bloków węglowych 
zaś Japonia 41. 

Swego czasu wykonaliśmy nawet analizę 
budowy bloku o mocy 500 MW na węgiel ka-
mienny dla PAK, jako alternatywną dla węgla 
brunatnego, zważywszy problemy z jego po-
zyskaniem – brak koncesji. 

– K. Burek: – Jestem przeciwny nazywa-
niu dokumentu dotyczącego rozwoju ener-
getyki „polityką”. To słowo zawiera w sobie 
wydźwięk pejoratywny, kadencyjność, tym-
czasowość, coś co przemija, jest do zmiany. 
Dowodem sformułowania jakie można zna-
leźć w rodzaju, „zmienimy to co niesłusznie 
założył w swojej polityce poprzedni rząd...”. 
Byłoby o wiele lepiej gdyby ten dokument 
nazywał się „doktryną”, „planem strategicz-
nym...”. To miałoby wyraz czegoś bardziej 
długofalowego, trwałego, ponadczasowego.

Węgiel brunatny uważam za nasze dobro 
narodowe, które powinniśmy wykorzystywać 
dla celów energetycznych. Okazuje się jed-
nak, że nie ma stosownego prawa by móc po-
zyskać grunty pod odkrywki. Problemy wła-
sności, wyższej konieczności istnieją także 
zresztą w innych obszarach gospodarki. Ale 
np. sprawę uregulowania rzek, budowy zbior-
ników retencyjnych, wbrew oporom ekolo-
gów, społeczności lokalnych dało się jednak 
załatwić. Musi to być możliwe w przypad-
ku również węgla brunatnego. Czy trzeba do 
tego kolejnych wydarzeń, jeszcze gorszych 
jak te z sierpnia ub.r.?

Moja firma jest ostatnio dosyć mocno 
obecna na rynkach zagranicznych, bo w kra-
ju nie ma za wiele inwestycji. Oprócz krajów, 
które wymienił mój przedmówca interesują-
cymi rynkami inwestycyjnymi są Indie, Tur-
cja. W tej ostatniej byłem na konferencji, na 

której namawiano do konwersji bloków gazo-
wych na węgiel. 

– Z. Kasztelewicz: – Chciałbym wpro-
wadzić pojęcie „hipokryzji gruntowej”. 
Otóż całe górnictwo zajmuje w Polsce 
40 tys. ha, w tym górnictwo węgla brunat-
nego – 19 tys. ha. To jest 0,1% powierzch-
ni kraju. Nieużytki, odłogi zaś zajmują 5,8% 
i to stanowi prawie 2 mln ha. Tam ekolodzy, 
ekoterroryści, dziennikarze „grający na wę-
glu” są nieobecni. Niemcy zlikwidowali po-
nad 30 kopalni węgla brunatnego i mają jesz-
cze 40 tys. ha gruntów do rekultywacji. A my 
w tej materii nie mamy żadnych zaległości. 
Na miejscu kopalni w Bełchatowie powstanie 
jezioro powierzchni około 4000 ha i objętości 
ponad 3,5 mld m3 i ma być dwa razy głębsze 
od obecnego rekordzisty – jeziora Hańcza – 
czyli Mazury będą w środku Polski.

Osobnym zagadnieniem jest nabywanie 
nieruchomości pod działalność górniczą. Za 
grunty wykupione pod kopalnie trzeba do-
brze płacić. Od dwóch lat mówimy o rencie 
przemysłowej. Czyli dzieci, wnuki sprzedają-
cego grunt będą miały jakiś udział w zyskach 
kopalni, elektrowni. Z realizowanej inwesty-
cji musi mieć także „coś” gmina, na terenie 
której powstaje inwestycja. Bez wciągnięcia 
w te przedsięwzięcia społeczności lokalnych, 
nie osiągniemy niczego. To można zrealizo-
wać, czego przykładem są autostrady. Bez 
specjalnej ustawy nie wybudowalibyśmy ani 
kilometra. Jest wiele mitów i półprawd. Na 
przykład pod ewentualne kopalnie węgla bru-
natnego koło Legnicy w początkowym okre-
sie potrzeba około 2 tys. ha, a docelowo, za 
40 lat około 10 tys. ha a nie jak mówią prze-
ciwnicy 50 tys. ha, a pod autostrady wzięto 
już nieporównanie więcej gruntów.

– J.M. Łaskawiec: – Każda taka ustawa 
musi przejść przez Komitet Integracji Euro-
pejskiej. Tam są pewne zawarowania, nie ma 
skrośnych finansowań, nie ma dziedzin prefe-
rowanych przez państwo, wszystko, niestety, 
musi być notyfikowane.

– K. Burek: – To jest wykonalne, to można 
zrobić tylko trzeba chcieć i umieć.
• Za bezpieczeństwo energetyczne trzeba 

zapłacić. Społeczeństwo to zrozumie jeśli mu 
się uświadomi, że dziś nieświadomie płaci za 
dotowane, niestabilne źródła energii, które 
absolutnie nie zwiększają nam bezpieczeń-
stwa dostaw energii. To musi być uwzględ-
nione w polityce energetycznej Polski oraz 
w propozycjach różnego rodzaju ustaw.

– S. Krystek: – W Polsce nie planuje się 
obecnie budowy żadnej nowej elektrow-
ni. A doświadczenie pokazuje, że od decy-
zji o budowie do momentu gdy popłynie prąd 
mija 10 lat. Ciągle przesuwamy termin li-
kwidacji starych elektrowni. Nikt w Europie, 
poza krajami byłego bloku wschodniego, nie 
posiada dziś bloków o mocy 125 MW wybu-
dowanych w latach 60. czy bloków 200 MW, 
o niezwykle niskich sprawnościach. Poza tym 
społeczeństwo ciągle nie wie, że za energię 

z OZE płacimy znacznie więcej niż za po-
chodzącą ze źródeł węglowych. W marcu br. 
w elektrowniach wiatrowych wyproduko-
waliśmy znacznie mniej energii niż w mar-
cu ub.r. No bo jak nie ma wiatru, to wiatra-
ki nie pracują.

– J. Lewandowski: – Co stoi na przeszko-
dzie aby na rachunku za energię była pokaza-
na dopłata za energię zieloną?
• Jeżeli mamy eksploatować źródła węglo-

we, to trzeba im zapewnić możliwość utrzy-
mania się na rynku wobec agresywnych me-
chanizmów pomocy publicznej dla OZE. Czy 
kontrakty różnicowe mogłyby stanowić ja-
kieś wyjście? 

– K. Maryl: – Kierownictwo Ministerstwa 
Energii doskonale zdaje sobie sprawę z wagi 
bezpieczeństwa energetycznego oraz nieza-
leżności energetycznej państwa. Wartości te 
mogą być zapewnione w warunkach oparcia 
produkcji energii elektrycznej o własne za-
soby energetyczne. Stąd determinacja w dą-
żeniu do skutecznej restrukturyzacji górnic-
twa węgla kamiennego. Szerzej o kwestiach 
surowcowych powinien wypowiedzieć się 
przedstawiciel Ministerstwa Środowiska, któ-
rego dziś, niestety, z nami nie ma. Trzeba też 
zwrócić uwagę na kontekst regulacji unij-
nych, który w dużej mierze określa ramy pro-
wadzonych działań. Jest sprawa debaty na te-
mat Unii Energetycznej, która miała zmierzać 
do zacieśnienia wspólnego bezpieczeństwa 
energetycznego, zwłaszcza w odniesieniu do 
dostaw gazu, a obecnie ewoluuje w kierunku 
koordynacji narodowych polityk energetycz-
nych. W dyskusji na ten temat Minister Ener-
gii bierze aktywny udział. Nie tracimy też 
z oczu firm działających w otoczeniu ener-
getyki. Widzimy ich potencjał innowacyjny 
i w zakresie dywersyfikacji technologicznej. 
Politykę energetyczną państwa postrzegamy 

Dr Krzysztof Piotr Wilbik 
– Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki 

Energoprojekt-Warszawa S.A.

 Dr Krzysztof Maryl 
– Radca Ministra w Ministerstwie Energii, 

Departament Energetyki
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jako istotne wsparcie dla polityki przemysło-
wej. Pracujemy też nad zapewnieniem możli-
wości realizacji inwestycji odtworzeniowych, 
modernizacyjnych i rozwojowych w energe-
tyce. Wydaje się, że w długim okresie reali-
zacja wielkoskalowych projektów inwesty-
cyjnych będzie coraz trudniejsza, z uwagi na 
ograniczenia regulacyjne i trudności z zapew-
nieniem montażu finansowego. Dlatego też 
prowadzimy prace nad ograniczeniem ryzy-
ka finansowego inwestorów i mam nadzie-
ję, że owoce tej pracy niedługo ujrzą światło 
dzienne. 

– J. Lewandowski: – Żyjemy w dwóch 
światach, świecie deklaracji i realnym. Dekla-
racje znamy, świat realny też, a on polega m. 
in. na tym, że Niemcy spalają trzy razy wię-
cej węgla brunatnego niż my. Sprawa druga. 
Martwimy się, że wiele firm z zaplecza pracu-
jącego na rzecz energetyki utraciliśmy. Z nie-
pokojem patrzymy na przyszłość tego, które 
pozostało. Jestem pesymistą, patrząc choćby 
na to co stało się w Czechach.

– Co zatem należy zrobić aby te pesymi-
styczne przewidywania nie ziściły się?

– K.P. Wilbik: – W pierwszej kolejności 
pewne rzeczy powinny być w polityce go-
spodarczej, strategii energetycznej precy-
zyjnie zdefiniowane. Z przyjemnością od lat 
analizuję brytyjskie materiały rządowe na 
temat rynku energii. To kraj, który jako je-
den z pierwszych zliberalizował i zderegu-
lował rynek energii. A dziś publicznie przy-
znaje, że rynek energii w obecnym kształcie 
nie rozwiązuje żadnych problemów energety-
ki. I wiarygodnie to udowadnia. W związku 
z tym informuje, że trzeba wprowadzić me-
chanizmy, które zapewnią m. in. inwestycje 
w nowe źródła energii. W tym ceny różnico-
we jako wsparcie źródeł niskoemisyjnych, 
w których mieści się energetyka jądrowa oraz 
budowy rezerw mocy opartych na energety-
ce konwencjonalnej. To wszystko jest oczy-

wiście bardzo profesjonalnie uzasadnione, 
w tym korzyści takiego postępowania dla od-
biorcy końcowego. W podobny sposób rów-
nież my musimy postępować. 

W Wielkiej Brytanii odbyła się pierwsza 
aukcja na moc. I zgłosiło się 49 GW. Towa-
rzyszy temu „krzyk”, sprawa zostanie praw-
dopodobnie zgłoszona do Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości. Uczmy się jak 
załatwiają to inni. To są wszystko mechani-
zmy państwowe, które pozwalają państwu 
przyjąć na siebie część ryzyka inwestorów. 
Dzięki temu znajduje się większa grupa po-
tencjalnych inwestorów.
• Inwestycje węglowe zostały wstrzymane 

bo banki nie chcą udzielać kredytów bojąc 
się reakcji UE. Oczywiście te decyzje inwe-
stycyjne muszą być notyfikowane w Unii, ale 
tam nie siedzą przecież głupcy. Jeżeli przed-
stawi im się racjonalne, rzetelnie uzasadnio-
ne argumenty, a nie hasła i jeszcze poprze 
stosownym lobbingiem, to można uzyskać 
pozytywne rezultaty.

– Z. Kasztelewicz: – Jestem zbudowany 
udziałem w tej dyskusji. Uczestniczę w wie-
lu spotkaniach, konferencjach, ale od dawna 
nie spotkałem się z tak przychylnym stosun-
kiem do węgla.

– J.M. Łaskawiec: – Mówiliśmy kilka-
krotnie o zasobach węgla w Legnicy, czy Gu-
binie. Tak sformułowane hasło nie atakuje 
wyobraźni. To 15 mld ton węgla, czyli tyle ile 
potrzeba by elektrownia taka jak Turów mo-
gła funkcjonować tysiące lat. To nasz narodo-
wy skarb zgromadzony pod ziemią. I mamy 
go zaprzepaścić tylko dlatego by ktoś mógł 
wygrać wybory?

– Z. Kasztelewicz: – My mówimy, że w Le-
gnicy może być kopalnia o wydobyciu nawet 
50 mln Mg na rok i że może powstać więk-
sza elektrownia niż w Bełchatowie. W tym 
miejscu należy powiedzieć , że w gospodarce 
nic nie trwa wiecznie. Kopalnia i elektrownia 
na węgiel brunatny w Zagłębiu Miedziowym 
może być przyszłościowym „lekarstwem” dla 
obecnych 50 tys. pracowników KGHM. My 
proponujemy by powrócono do dyskusji o po-
wołaniu spółki celowej KGHM i PGE dla za-
gospodarowania złóż węgla brunatnego. Jeże-
li spraw związanych z węglem brunatnym nie 
poukładamy dziś, to będzie koniec z węglem 
brunatnym. Bez nowych kopalń, po 2020 r. 
będzie się zmniejszało wydobycie do całko-
witego zakończenia na początku 2040 r. Na 
Kongresie w Bełchatowie powiedziałem, że 
na Wawelu bije dzwon na alarm o przyszłość 
branży węgla brunatnego produkującej naj-
tańszą energię elektryczną w Polsce.

– S. Krystek: – Dziś nie da się wybudo-
wać żadnej kopalni na węgiel brunatny czy 
kamienny bez akceptacji społecznej. Trze-
ba mieć tego świadomość i podjąć stosowne 
działania w tym względzie.

– K.P. Wilbik: – One nie będą skuteczne 
dopóki w warunkach szumu informacyjne-
go w jakim żyjemy nie wykreuje się instytu-

cja budząca zaufanie, która będzie dostarcza-
ła wiarygodnych informacji nt. tego co ile 
kosztuje, jakie są tego skutki ekonomiczne, 
środowiskowe itd. Na tyle wiarygodnych by 
przedstawiciele różnych organizacji lobby-
stycznych nie mogli przyjść i łatwo podwa-
żyć wiarygodność tych danych prezentując 
swoje tendencyjne analizy. Dzisiaj przecięt-
ny obywatel nie jest w stanie śledzić lawiny 
raportów ani ocenić ich rzetelności, więc ra-
cję ma często bardziej sugestywny lub wręcz 
agresywny autor.

– J.M. Łaskawiec: – Zło zaczyna się już 
w szkole, gdzie na lekcjach ekologii uczy 
się bzdur. Wiem, bo mam pięcioro wnucząt. 
Energetyka tam istnieje jedynie jako energia 
odnawialna. 

– K. Burek: – Często wyrażamy się lekce-
ważąco o tzw. ekologach. Nie bagatelizujmy 
ich. Za nimi stoją potężne grupy interesów.

– K. Maryl: – W ramach prac analityczno-
-strategicznych Ministerstwo Energii z uwagą 
śledzi różne publikacje tak krajowe, jak i za-
graniczne, w tym brytyjskie, o których była 
tu mowa. Nie możemy jednak tracić z oczu 
różnorakich uwarunkowań, w ramach których 
staramy się kształtować naszą politykę ener-
getyczną, one muszą być brane pod uwagę. 
Musimy być też otwarci na nowe wyzwania, 
np. cały czas mówiliśmy tu o stronie poda-
żowej rynku energii, a mamy też stronę po-
pytową i jej ogromny potencjał. Chcemy iść 
w kierunku bardziej elastycznego funkcjono-
wania systemu elektroenergetycznego kraju. 
• Energetyków najbardziej boli brak stra-

tegii i twardych priorytetów, to że nie potra-
fimy słusznych idei politycznych przekuć na 
akty prawne, wreszcie to, że nadal dominu-
ją w świadomości społecznej hasła oparte na 
demagogii i przekłamaniach. Należy mieć 
nadzieję, że w nowej polityce energetycznej 
będziemy mieć rzeczywistą dobrą zmianę.
• Dziękujemy za rozmowę.

Sławomir Krystek 
– Dyrektor Generalny Izby

Dr Mirosław Duda 
– ARE



Multiserwis Sp. z o.o. partnerem na lata

Od ponad 25 lat w Krapkowicach działa przedsiębiorstwo Multiserwis 
Sp. z o.o., które bierze udział w przemianach na polskim rynku izolacji 
przemysłowych. Rozszerzając zakres działalności o prace rusztowa-
niowe, rozbudowę nowoczesnego warsztatu do produkcji konstrukcji 
i płaszczy ochronnych, Spółka stała się poszukiwanym partnerem dla 
kompleksowej realizacji zadań w energetyce, przemyśle chemicznym 
i petrochemicznym.

Multiserwis, zatrudniając obecnie ponad 3100 pracowników na budo-
wach w całej Europie z przychodami w 2015 roku na poziomie 575 mln 
PLN, jest największym w Polsce przedsiębiorstwem w branży izolacji 
termicznych i rusztowań przemysłowych.

Przynależność do jednego z największych na świecie koncernów  
BILFINGER SE, działającego w branży serwisu przemysłowego, pozwo-
liła na poszerzenie zakresu dotychczasowych usług o nowe technolo-
gie oraz pozyskanie nowych partnerów.

Priorytetem wszelkich działań przedsiębiorstwa Multiserwis jest bez-
pieczna i terminowa realizacja zadań przy zachowaniu wysokiej jakości 
usług oraz z zachowaniem rzetelnej i etycznej obsługi naszych Klientów, 
co potwierdzają pozyskane referencje. Poprzez realizację wielu projek-
tów obejmujących m.in. budowy i modernizacje dużych obiektów prze-
mysłowych jak: elektrownie, rafinerie, zakłady petrochemiczne, a także 
inne gałęzie przemysłu oraz stosując przy tym najnowocześniejsze syste-
my izolacji przyczyniamy się do zwiększenia ochrony przed ocieplaniem 
się naszego globu, a tym samym dbamy o ochronę środowiska.

Multiserwis Sp. z o.o. po przyłączeniu firm BIS Plettac oraz odkupie-
niu wydzielonej części przedsiębiorstwa w zakresie izolacji przemysło-
wych i fasad (dawniej BIS Izomar) zbudowała bardzo silną i unikatową 
organizację do kompleksowej obsługi swoich Klientów począwszy od 
inżynieringu, poprzez dostawy, zarządzanie projektem, realizację i ser-
wis w pełnej palecie świadczonych usług.

Preferowany 
Partner 
na każde 
Zadanie

Multiserwis Sp. z o.o.

ul. Prudnicka 40
47-300 Krapkowice
Tel.: +48 77 40 09 100-101
Fax: +48 77 40 09 106
sekretariat.multiserwis@bilfinger.com
www.multiserwis.com.pl

Model biznesowy oparty na czterech filarach zapewnia  
naszym klientom pełną obsługę inwestycji w zakresie:

• izolacji przemysłowych, akustyki i fasad 
• produkcji komponentów do izolacji przemysłowych
• usług rusztowaniowych
• usług montażowych w budownictwie

25LAT
1991-2016

YEARS

JAHRE

Biuro techniczno-handlowe
ul. Postępu 21a, 02-676 Warszawa

jerzy.ozdoba@bilfinger.com
Tel.: +48 603 794 200

Oddziały firmy
plettac RUSZTOWANIA

ul. Jana Pawła II 23
63-500 Ostrzeszów

tel. +48 62 59 59 100
fax +48 62 59 59 209
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Branża o ugruntowanej pozycji
Polska jest krajem szczególnie bogatym w złoża paliw kopal-

nych, a górnictwo węgla kamiennego jest branżą o ugruntowa-
nej pozycji na rynku usług energetycznych. Zarówno od strony 
dostępności zasobów, jak i możliwości racjonalizacji techno-
logii, ta gałąź polskiego przemysłu jest szczególnie mocno za-
korzeniona w polskiej gospodarce. Ponadto, poprzez katalog 
branż, dla których górnictwo węgla kamiennego generuje miej-
sca pracy, stanowi ono istotny element równowagi społeczno-
-ekonomicznej. Przejście do energetyki opartej o OZE znajduje 
sens przede wszystkim z uwagi na konieczność dostosowywa-
nia polskiej energetyki do wymogów UE w zakresie ogranicza-
nia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Biorąc pod uwagę 
systematyczny, ale niewielki rozwój tych źródeł w Polsce, nale-
ży przypuszczać, że zmiany w bilansie energetycznym będą za-
chodzić ewolucyjnie i radykalna zmiana udziału OZE w bilansie 
energetycznym będzie możliwa dopiero w długiej perspektywie, 
przy zapewnieniu znaczących nakładów inwestycyjnych na ich 
rozwój.

Warto mieć świadomość, że w rozrachunku globalnym, nawet 
przy relatywnie wzrastających kosztach wydobycia węgla ka-
miennego, ta forma pozyskiwania energii będzie generowała nie 
tylko niższe nakłady finansowe od tych, jakie byłby konieczne 
w przypadku odejścia od węgla jako podstawowego źródła ener-
gii, ale dodatkowo zapewni Polsce większą niezależność energe-
tyczną od rynków zewnętrznych. A w tym przypadku węgiel nadal 
będzie pełnił rolę stabilizatora polskiego bezpieczeństwa energe-
tycznego. Natomiast argumentacja środowisk postulujących cał-
kowite przejście z tradycyjnych do odnawialnych źródeł energii, 
związana z łatwością odnawialności zasobów, jest argumentacją, 
która może posłużyć do potraktowania OZE jako uzupełniającego 
źródła energii. Takie podejście do problematyki bezpieczeństwa 
energetycznego, a więc pozostanie przy węglu kamiennym jako 
podstawowym nośniku energii, z jednoczesnym wykorzystywa-
niem OZE tam, gdzie jest to możliwe, może wzmocnić i zróżnico-
wać dotychczasowy potencjał energetyczny, jaki Polska już posia-
da w postaci paliw kopalnych. Niezaprzeczalną wartością takiego 
podejścia do bezpieczeństwa energetycznego kraju jest w dłuż-
szej perspektywie możliwość poprawy efektywności energetycz-
nej źródeł odnawialnych i odpowiednie ukierunkowanie dalszych 
działań w zakresie energetyki rozproszonej wówczas, gdy krajo-
we zasoby paliw kopalnych zostaną znacząco zużyte.

Bezpieczeństwo energetyczne
Bezpieczeństwo energetyczne Polski jest oparte o rodzimy wę-

giel – i nie jest to tylko teza powtarzana w enuncjacjach poli-
tycznych, ale fakt. Kolejnym faktem jest to, że energetyka jest 
ważnym elementem bezpieczeństwa państwa. W tak strategicznej 
dziedzinie nie można opierać się na iluzjach (zamiary dotyczące 
produkcji energii z gazów łupkowych) lub słabo skonkretyzowa-
nych planach (odległe perspektywy znaczącego udziału produkcji 
energii z OZE lub uruchomienie energetyki atomowej), lecz na re-
aliach. A te są takie, że Polska posiada zasoby węgla kamiennego, 
które zapewniają jej bezpieczeństwo energetyczne na kilka dzie-
sięcioleci – zakłada się, że co najmniej do 2050 r.

Rodzime zasoby tego węgla mogą być eksploatowane w sposób 
zapewniający: z jednej strony – odpowiedni poziom bezpieczeń-
stwa, z drugiej – racjonalne koszty. Górnictwo węgla kamiennego 
w obecnej sytuacji przechodzi proces głębokiej restrukturyzacji, 
boryka się przede wszystkim z nadprodukcją, przerostem zatrud-
nienia, dużym udziałem kosztów stałych, ograniczonymi inwe-
stycjami. Należy jednak podkreślić, że istnieją techniczne i or-
ganizacyjne możliwości pozwalające poprawić konkurencyjność 
węgla jako priorytetowego paliwa w Polsce. W obecnych uwa-
runkowaniach brakuje nie tylko kapitału niezbędnego na ich fi-
nansowanie, ale również konsekwencji w zakresie wzrostu pro-
duktywności.

Dzięki zastosowaniu nowych technologii węgiel staje się stop-
niowo coraz czystszym źródłem energii, możliwe jest udostępnie-
nie jego nowych złóż, w przypadku których mogą być zastoso-
wane inne niż zaprojektowane kilkadziesiąt lat temu technologie 
wydobycia. Szacuje się że całkowite zasoby geologiczne węgla 
kamiennego w Polsce wynoszą ponad 70,6 mld ton, a udokumen-
towane zasoby bilansowe prawie 52,0 mld ton. Warto podkreślić, 
że zasoby bilansowe złóż zagospodarowanych, a więc tych w któ-
rych odbywa się obecnie eksploatacja stanowią niespełna 40% za-
sobów bilansowych ogółem i wynoszą ponad 20,3 mld ton. Do-
datkowo, należy mieć na uwadze fakt, że w miarę uzyskiwanych 
koncesji i rozbudowy kopalń, wielkość zasobów ulega zwiększe-
niu. Mamy więc olbrzymią rezerwę dla przyszłych pokoleń, za-
pewniającą bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Posiadając bogatą bazę surowcową i właściwe technologie 
czystszej produkcji, górnictwo powinno skoncentrować swe wy-
siłki na restrukturyzacji kosztów funkcjonowania. Cena węgla jest 
determinowana przez sytuację na światowym rynku, nie mamy na 
nią dużego wpływu. Należy zatem ograniczyć koszty. Restruk-
turyzacja kosztowa nie jest problemem nowym, dotyczyła wie-
lu gałęzi gospodarki. Można zakładać, że górnictwo jest w sta-
nie w sposób efektywny ją przeprowadzić, mając perspektywy 
dalszej eksploatacji węgla kamiennego, przez kolejne kilkadzie-
siąt lat. W większości przedsiębiorstw górniczych występuje nie-
właściwa struktura zatrudnienia oraz zbyt rozbudowana struktura 
techniczna kopalń i w wielu przypadkach niedostosowanie ilo-

Do dyskusji redakcyjnej nt. zawarty w tytule tego tekstu, 
zaprosiliśmy również prof. dr. hab. inż. MARIANA TURKA 
z Głównego Instytutu Górnictwa. Z przyczyn obiektywnych 
nie mógł wziąć udziału w dyskusji, ale do niektórych kwe-
stii w niej poruszonych odniósł się pisemnie. Tekst profe-
sora publikujemy niżej.

Nowa polityka energetyczna 
Polski – ile będzie węgla 

w energetyce?
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X V I I I  S y m p o z j u m  
I n f o r m a c y j n o - S z k o l e n i o w e

DIAGNOSTYKA I REMONTY
URZĄDZEŃ

CIEPLNO-MECHANICZNYCH
ELEKTROWNI

Diagnostyka wspierająca  
pracę regulacyjną i efektywną 

produkcję elektrowni 
Katowice, Hotel QUBUS, 6–7.10.2016 r.

TEMATYKA SYMPOZJUM

 Regulacyjny tryb pracy urządzeń energetycznych,
  Diagnostyka wspierająca elastyczną eksploatację  

bloków energetycznych,
  Utrzymanie stanu technicznego urządzeń jako część 

systemowego podejścia do efektywnego zarządzania produkcją
 Elektrownie w nadchodzącej epoce gospodarki 4.0
 Zarządzanie wiedzą o stanie technicznym urządzeń
  Przedłużanie eksploatacji zmodernizowanych bloków  

100 MW–360 MW
  Standaryzacja badań i oceny stanu technicznego majątku  

w grupach energetycznych
 Wykonywanie diagnostyki w zdalnym trybie
  Innowacyjne metody badań i oceny stanu technicznego 

urządzeń energetycznych
 Technologie zwiększające trwałość urządzeń.

Organizacja:

Partnerzy merytoryczni  zaproszeni do współpracy:

 Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
 Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony  Środowiska

 TAURON Wytwarzanie S.A.  EDF Polska S.A.
 ENERGA  Elektrownie Ostrołęka S.A.

 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  
Oddział Elektrownia Bełchatów

 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  
Oddział Elektrownia Turów

Patroni medialni zaproszeni do współpracy:

 Energetyka  Przegląd Energetyczny  Nowa Energia
 Dozór Techniczny  Energetyka Cieplna i Zawodowa

 Elektroenergetyka i przemysł online. Inżynieria w praktyce.

Patronat Honorowy:

ści i jakości produkowanego węgla handlowego do uwarunkowań 
rynkowych. Poważny problem stanowi organizacja pracy i pro-
dukcji w aspekcie efektywnego wykorzystania posiadanego ma-
jątku produkcyjnego.

Kontrakty różnicowe
Odnawialne źródła energii rozwijają się w Polsce dosyć dy-

namicznie, ale nadal nie stanowią konkurencji dla węgla. Nawet 
gdybyśmy założyli w najbardziej optymistycznych scenariuszach, 
że rola OZE wzrośnie na tyle, aby mogły stanowić konkurencję 
dla produkcji węglowej, to należy pamiętać, że energetyka opar-
ta o tradycyjne źródła będzie musiała funkcjonować ze względu 
na stabilność systemu energetycznego. OZE nie zapewnia wystar-
czającej „dyspozycyjności” energetyki.

Pomoc publiczna dla OZE nie ma zasadniczego znaczenia dla 
produkcji węglowej ze względu na skalę tych dwóch konkuren-
cyjnych źródeł energii. Kontrakty różnicowe mają przede wszyst-
kim pełnić funkcję stymulującą rozwój OZE. Kontrakt różnicowy 
(z ang. CFD) to umowa zawierana między inwestorem a podmio-
tem (zazwyczaj) z sektora publicznego, na mocy której inwestoro-
wi jest zwracana różnica pomiędzy ceną referencyjną (np. rynko-
wą) energii a ceną ustaloną w kontrakcie różnicowym, gdy cena 
referencyjna jest wyższa od ceny umownej. W przypadku, gdy 
cena umowna jest wyższa od ceny referencyjnej – na podstawie 
takiej umowy inwestor jest zobowiązany zwrócić różnicę pod-
miotowi publicznemu (drugiej stronie kontraktu różnicowego).

W polskich uwarunkowaniach, zgodnie z obowiązującą ustawą 
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wytwór-
cy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytwo-
rzonej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy 
zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, przysłu-
guje prawo do pokrycia ujemnego salda (przez operatora Rozli-
czeń Energii Odnawialnej S.A.), obliczonego na podstawie róż-
nicy między wartością sprzedaży energii elektrycznej (ustaloną 
według cen rynkowych) a wartością tej energii elektrycznej, usta-
loną na podstawie ceny zawartej w ofercie tego wytwórcy.

Mechanizm kontraktów różnicowych jest z jednej strony za-
bezpieczeniem wytwórcy energii elektrycznej w okolicznościach 
niskich cen rynkowych, z drugiej jednak może być narzędziem 
stosowanym przez władze publiczne, mającym na celu ogranicze-
nie wzrostu cen energii wytwarzanej z takich źródeł. Można za-
tem idąc tym tokiem rozumowania przyjąć, że strona publiczna 
mogłaby tak skonstruować kontakty różnicowe, by cena energii 
wytworzonej z OZE nie była konkurencyjna wobec ceny węgla. 
Jest to jednak tylko hipotetyczna wizja rozwiązania. W obecnych 
uwarunkowaniach nie ma potrzeby sięgania do takich rozwiązań, 
gdyż OZE mogą rozwijać się równolegle z rozwojem gospodarki 
węglowej i biorąc pod uwagę ich skalę (ilość energii wytwarza-
nej z OZE i ilość energii wytwarzanej w oparciu o węgiel) nie za-
grażają jej.

Można byłoby również zastanawiać się nad implementacją kon-
traktów różnicowych bezpośrednio w górnictwie węgla kamien-
nego. Cena węgla jest determinowana przez sytuację na świato-
wym rynku i przedsiębiorstwa górnicze nie mają na nią dużego 
wpływu. W obliczu procesu głębokiej restrukturyzacji, jaką obec-
nie przechodzą i problemów z jakimi borykają się (nadprodukcja, 
przerost zatrudnienia, duży udział kosztów stałych, ograniczone 
inwestycje), kontrakty różnicowe mogłyby stać się narzędziem 
wsparcia dla górnictwa w okresie dochodzenia do pełnej efektyw-
ności ekonomicznej. Obecnie nie ma jednak takiej możliwości, 
ze względu na przepisy unijne ograniczające pomoc publiczną. 
Z tego powodu, rozważania nad wdrożeniem takiego rozwiązania 
mogą mieć charakter wyłącznie teoretyczny.



ferencja będąca kontynuacją cyklicznych, mających już ponad 
30 lat tradycji, spotkań środowiska chemików – energetyków za-
trudnionych w jednostkach energetyki zawodowej i przemysłowej 
ze specjalistami krajowych oraz zagranicznych firm działających 
w branży energetycznej oraz przedstawicielami jednostek nauko-
wych i badawczych zgromadziła ponad 170 uczestników.

Konferencję otworzył Dyrektor d/s Rozwoju Pan Paweł Ga-
wron, następnie miały miejsce wystąpienia Prezesa Pro Novum 
Pana Jerzego Trzeszczyńskiego oraz Prezesa firmy Ecol sp. z o.o. 
Pana Wojciecha Majki – Sponsora Strategicznego XVI Konferen-
cji. W swoim wystąpieniu Prezes Pro Novum wskazał na korzyści 
z integracji diagnostyki i chemii energetycznej oraz przedstawił 
sposób powiązania diagnostyki z procesem zarządzania efek-
tywnością produkcji, informując, że jest to jeden z intensywnie 
rozwijanych kierunków działalności Pro Novum.

W sześciu sesjach plenarnych wygłoszono w sumie 28 refera-
tów, których tematyka dotyczyła szerokiego zakresu zagadnień 
i problemów technicznych, organizacyjnych i prawnych związa-
nych z szeroko pojętą chemią energetyczną.

Referaty w sesjach plenarnych koncentrowały się wokół za-
gadnień dotyczących m.in.:
•  Przygotowania wody do celów energetycznych – nowych 

wyzwań, nowych trendów, nowych technologii,
• Gospodarki wodno-ściekowej,
•  Doświadczeń eksploatacyjnych i remontowych, problemów  

i rozwiązań,
•  Zarządzania majątkiem produkcyjnym elektrowni podczas  

długotrwałego postoju,
•  Problemów korozji i zabezpieczeń antykorozyjnych urządzeń 

energetycznych,
•  Pracy w regulacji – realnego stanu, realnych problemów,
•  Diagnostyki i chemii,
•  Norm, wytycznych, reżimów, rekomendacji, prawa,
•  Usług z zakresu chemii energetycznej.

Pierwsza część Konferencji poświęcona była aktualnym i ży-
wotnie ważnym dla wytwórców energii zagadnieniom związanym 
z koniecznością spełnienia wymogów dyrektywy IED w zakresie 
konkluzji BAT. Wystąpienie przedstawienia TGPE przybliżyło 
Uczestnikom zakres problemów z jakimi będzie musiał zmierzyć 
się sektor wytwarzania energii aby spełnić wymagania prawne 
w zakresie wielkości emisji. Jednocześnie, co optymistyczne, 
kolejne wystąpienia referentów z różnych grup energetycznych 
potwierdziły wysoki stopień świadomości problemów oraz po-
kazały szeroki zakres działań techniczno-badawczych jakie są 
podejmowane w celu sprostania przyszłym wymaganiom prawa. 
Ta bardzo dobra wizytówka dla wszystkich specjalistów, zaanga-
żowanych na polu chemii energetycznej. 

Kolejny panel konferencji poświęcony był zmianie trybu pracy 
bloków energetycznych. Praca podstawowa do której bloki 
200 i 360 MW zostały zaprojektowane to już historia. Realia ryn- 
ku energii nie  gwarantują również takiej pracy nowym, dużym 
jednostkom wytwórczym. Praca w głębokiej regulacji, częste po-
stoje i uruchomienia to nietypowe warunki generujące nowe, 
nieznane lub niedocenianie dotąd problemy eksploatacyjne i re-
montowe. Wszystkie wpływające na trwałość i dyspozycyjność. 
Wystąpienia dotyczyły m.in. problemów związanych z dostoso-
waniem korekcji chemicznej do zmiany trybu pracy urządzeń 

oraz zagadnień dotyczących zabezpieczenia antykorozyjnego w zależności 
od długości i rodzaju postoju. Przedmiotowej tematyki dotyczył również zor-
ganizowany po raz pierwszy panel dyskusyjny pt. „Reżimy chemiczne w no-
wych warunkach eksploatacji – czy optymalne nadal jest optymalne” do 
którego zaproszeni zostali przedstawiciele największych grup energetycz-
nych oraz specjaliści branżowi. W dyskusji ujawniły się różnice w podejściu 
do tematu pracy bloków w głębokiej regulacji w zależności od poziomu wy-
posażenia technicznego oraz danych dotyczących realnego obciążenia 
przez operatora danego typu jednostek wytwórczych. Jako pewnik przyjęto 
konieczność prowadzenia różnego rodzaju działań, które minimalizowałyby 
niekorzystne skutki pracy w regulacji, nie ograniczając się przy tym jedynie 
do głównych urządzeń wytwórczych, z koniecznym zakresem działań po stro-
nie innych układów technologicznych m.in. układów przygotowania wody. 
Zwrócono również uwagę na konieczność zbierania doświadczeń, tak aby 
w przyszłości, z lepszym rozeznaniem problemu i konsekwencji pracy w re-
gulacji, móc zaproponować kompleksowy zakres rozwiązań.

Tradycyjnie już jedna z sesji dotyczyła spraw związanych z przygotowaniem wody do 
celów energetycznych oraz gospodarką wodno-ściekową. Referaty wygłosili przedsta-
wiciele elektrowni eksploatujący na co dzień układy przygotowania wody, projektanci 
oraz dostawcy urządzeń i technologii. Wystąpienia pozwoliły na zapoznanie się z aktu-
alnymi trendami oraz obszarami zainteresowania w dziedzinie pozyskiwania, obróbki 
i przygotowania wody do celów nie tylko stricte energetycznych.

Ostatnia grupa wystąpień dotyczyła diagnostyki oraz różnego rodzaju problemów 
związanych z chemicznym oddziaływaniem czynników na elementy urządzeń. Szero-
ko poruszono temat usług związanych z utrzymaniem dobrego stany technicznego 
urządzeń w tym chemicznego oczyszczania, konserwacji, gospodarki olejowej oraz 
odbudowy elementów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Tradycyjnie konferencji towarzyszyły stoiska wystawowe, gdzie 13 firm krajowych 
i zagranicznych prezentowało swoje najnowsze produkty i technologie mogące mieć 
zastosowanie w eksploatacji i w pracach remontowych urządzeń energetycznych:
• Doster sp. z o.o.
• EBRO ARMATUREN sp. z o.o.
• Ecol sp. z o.o.
• Mettler-Toledo sp. z o.o.
• NALCO POLSKA Sp. z o.o.
•  PKPU ORIONTEC Krzysztof Jasik/DOW Water and Process Solutions
• ProMinent Dozotechnika sp. z o.o.
•  Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o.
• Purolite sp. z o.o.
• SEEN Technologie sp. z o.o.
• TECHNOPOMIAR sp. z o.o.
• Weber Polska sp. z o.o.

Organizatorzy konferencji, wsłuchując się w opinie uczestników, żywią przekonanie, 
że wydarzenie było dobrym miejscem wymiany opinii i doświadczeń bliskich szeroko 
pojętym problemom związanym z chemią energetyczną oraz inspiracji do podjęcia 
konkretnych działań potrzebnych energetyce, które pozwolą na jej dalszą transforma-
cję w bardziej przewidywalnym niż dotąd kierunku.

W dniach 18–20 maja 2016 r. w Hotelu STOK w Wiśle-Ja-
wornik odbyła się zorganizowana przez Przedsiębiorstwo Usług 
Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o. XVI Konferencja 
Naukowo-Techniczna UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE 
WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ. Konferencja została 
zorganizowana przy współpracy z TAURON Wytwarzanie S.A., 
Urzędem Dozoru Technicznego oraz Towarzystwem Gospodar-
czym Polskie Elektrownie Grupa Chemiczna.

Patronat medialny sprawowały czasopisma: Energetyka, 
Dozór Techniczny, Przegląd Energetyczny, Energetyka Cieplna 
i Zawodowa, Chemia Przemysłowa i Nowa Energia oraz portal 
Elektroenergetyka i Przemysł on-line. Inżynieria w praktyce.Kon-
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ferencja będąca kontynuacją cyklicznych, mających już ponad 
30 lat tradycji, spotkań środowiska chemików – energetyków za-
trudnionych w jednostkach energetyki zawodowej i przemysłowej 
ze specjalistami krajowych oraz zagranicznych firm działających 
w branży energetycznej oraz przedstawicielami jednostek nauko-
wych i badawczych zgromadziła ponad 170 uczestników.

Konferencję otworzył Dyrektor d/s Rozwoju Pan Paweł Ga-
wron, następnie miały miejsce wystąpienia Prezesa Pro Novum 
Pana Jerzego Trzeszczyńskiego oraz Prezesa firmy Ecol sp. z o.o. 
Pana Wojciecha Majki – Sponsora Strategicznego XVI Konferen-
cji. W swoim wystąpieniu Prezes Pro Novum wskazał na korzyści 
z integracji diagnostyki i chemii energetycznej oraz przedstawił 
sposób powiązania diagnostyki z procesem zarządzania efek-
tywnością produkcji, informując, że jest to jeden z intensywnie 
rozwijanych kierunków działalności Pro Novum.

W sześciu sesjach plenarnych wygłoszono w sumie 28 refera-
tów, których tematyka dotyczyła szerokiego zakresu zagadnień 
i problemów technicznych, organizacyjnych i prawnych związa-
nych z szeroko pojętą chemią energetyczną.

Referaty w sesjach plenarnych koncentrowały się wokół za-
gadnień dotyczących m.in.:
•  Przygotowania wody do celów energetycznych – nowych 

wyzwań, nowych trendów, nowych technologii,
• Gospodarki wodno-ściekowej,
•  Doświadczeń eksploatacyjnych i remontowych, problemów  

i rozwiązań,
•  Zarządzania majątkiem produkcyjnym elektrowni podczas  

długotrwałego postoju,
•  Problemów korozji i zabezpieczeń antykorozyjnych urządzeń 

energetycznych,
•  Pracy w regulacji – realnego stanu, realnych problemów,
•  Diagnostyki i chemii,
•  Norm, wytycznych, reżimów, rekomendacji, prawa,
•  Usług z zakresu chemii energetycznej.

Pierwsza część Konferencji poświęcona była aktualnym i ży-
wotnie ważnym dla wytwórców energii zagadnieniom związanym 
z koniecznością spełnienia wymogów dyrektywy IED w zakresie 
konkluzji BAT. Wystąpienie przedstawienia TGPE przybliżyło 
Uczestnikom zakres problemów z jakimi będzie musiał zmierzyć 
się sektor wytwarzania energii aby spełnić wymagania prawne 
w zakresie wielkości emisji. Jednocześnie, co optymistyczne, 
kolejne wystąpienia referentów z różnych grup energetycznych 
potwierdziły wysoki stopień świadomości problemów oraz po-
kazały szeroki zakres działań techniczno-badawczych jakie są 
podejmowane w celu sprostania przyszłym wymaganiom prawa. 
Ta bardzo dobra wizytówka dla wszystkich specjalistów, zaanga-
żowanych na polu chemii energetycznej. 

Kolejny panel konferencji poświęcony był zmianie trybu pracy 
bloków energetycznych. Praca podstawowa do której bloki 
200 i 360 MW zostały zaprojektowane to już historia. Realia ryn- 
ku energii nie  gwarantują również takiej pracy nowym, dużym 
jednostkom wytwórczym. Praca w głębokiej regulacji, częste po-
stoje i uruchomienia to nietypowe warunki generujące nowe, 
nieznane lub niedocenianie dotąd problemy eksploatacyjne i re-
montowe. Wszystkie wpływające na trwałość i dyspozycyjność. 
Wystąpienia dotyczyły m.in. problemów związanych z dostoso-
waniem korekcji chemicznej do zmiany trybu pracy urządzeń 

oraz zagadnień dotyczących zabezpieczenia antykorozyjnego w zależności 
od długości i rodzaju postoju. Przedmiotowej tematyki dotyczył również zor-
ganizowany po raz pierwszy panel dyskusyjny pt. „Reżimy chemiczne w no-
wych warunkach eksploatacji – czy optymalne nadal jest optymalne” do 
którego zaproszeni zostali przedstawiciele największych grup energetycz-
nych oraz specjaliści branżowi. W dyskusji ujawniły się różnice w podejściu 
do tematu pracy bloków w głębokiej regulacji w zależności od poziomu wy-
posażenia technicznego oraz danych dotyczących realnego obciążenia 
przez operatora danego typu jednostek wytwórczych. Jako pewnik przyjęto 
konieczność prowadzenia różnego rodzaju działań, które minimalizowałyby 
niekorzystne skutki pracy w regulacji, nie ograniczając się przy tym jedynie 
do głównych urządzeń wytwórczych, z koniecznym zakresem działań po stro-
nie innych układów technologicznych m.in. układów przygotowania wody. 
Zwrócono również uwagę na konieczność zbierania doświadczeń, tak aby 
w przyszłości, z lepszym rozeznaniem problemu i konsekwencji pracy w re-
gulacji, móc zaproponować kompleksowy zakres rozwiązań.

Tradycyjnie już jedna z sesji dotyczyła spraw związanych z przygotowaniem wody do 
celów energetycznych oraz gospodarką wodno-ściekową. Referaty wygłosili przedsta-
wiciele elektrowni eksploatujący na co dzień układy przygotowania wody, projektanci 
oraz dostawcy urządzeń i technologii. Wystąpienia pozwoliły na zapoznanie się z aktu-
alnymi trendami oraz obszarami zainteresowania w dziedzinie pozyskiwania, obróbki 
i przygotowania wody do celów nie tylko stricte energetycznych.

Ostatnia grupa wystąpień dotyczyła diagnostyki oraz różnego rodzaju problemów 
związanych z chemicznym oddziaływaniem czynników na elementy urządzeń. Szero-
ko poruszono temat usług związanych z utrzymaniem dobrego stany technicznego 
urządzeń w tym chemicznego oczyszczania, konserwacji, gospodarki olejowej oraz 
odbudowy elementów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Tradycyjnie konferencji towarzyszyły stoiska wystawowe, gdzie 13 firm krajowych 
i zagranicznych prezentowało swoje najnowsze produkty i technologie mogące mieć 
zastosowanie w eksploatacji i w pracach remontowych urządzeń energetycznych:
• Doster sp. z o.o.
• EBRO ARMATUREN sp. z o.o.
• Ecol sp. z o.o.
• Mettler-Toledo sp. z o.o.
• NALCO POLSKA Sp. z o.o.
•  PKPU ORIONTEC Krzysztof Jasik/DOW Water and Process Solutions
• ProMinent Dozotechnika sp. z o.o.
•  Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o.
• Purolite sp. z o.o.
• SEEN Technologie sp. z o.o.
• TECHNOPOMIAR sp. z o.o.
• Weber Polska sp. z o.o.

Organizatorzy konferencji, wsłuchując się w opinie uczestników, żywią przekonanie, 
że wydarzenie było dobrym miejscem wymiany opinii i doświadczeń bliskich szeroko 
pojętym problemom związanym z chemią energetyczną oraz inspiracji do podjęcia 
konkretnych działań potrzebnych energetyce, które pozwolą na jej dalszą transforma-
cję w bardziej przewidywalnym niż dotąd kierunku.

W dniach 18–20 maja 2016 r. w Hotelu STOK w Wiśle-Ja-
wornik odbyła się zorganizowana przez Przedsiębiorstwo Usług 
Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o. XVI Konferencja 
Naukowo-Techniczna UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE 
WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ. Konferencja została 
zorganizowana przy współpracy z TAURON Wytwarzanie S.A., 
Urzędem Dozoru Technicznego oraz Towarzystwem Gospodar-
czym Polskie Elektrownie Grupa Chemiczna.

Patronat medialny sprawowały czasopisma: Energetyka, 
Dozór Techniczny, Przegląd Energetyczny, Energetyka Cieplna 
i Zawodowa, Chemia Przemysłowa i Nowa Energia oraz portal 
Elektroenergetyka i Przemysł on-line. Inżynieria w praktyce.Kon-
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• Katowicki Energoprojekt jest największą w kraju firmą pro-
jektowo-inżynierską. Kiedy powstała, proszę przedstawić pokrót-
ce jej historię?

– Wszystko zaczęło się pod koniec lat 40. XX w., kiedy, z my-
ślą o odbudowie rodzimej energetyki zniszczonej podczas okupa-
cji, powołano Katowickie Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni. 
W 1949 r. nieduże firmy z całej Polski utworzyły Główne Biu-
ro Studiów i Projektów Energetycznych Energoprojekt-Warszawa 
(z upływem czasu nazwa ulegała zmianie). Do roku 1990 EPK 
był samodzielnie funkcjonującym, prowadzącym bilans na własną 
rękę zakładem, niemniej stanowił oddział warszawskiego Energo-
projektu (w stolicy mieściło się Główne Biuro). Wraz z transfor-
macją ustrojową pojawiło się dążenie wszystkich Energoprojek-
tów do uniezależnienia od centrali. W efekcie, w każdym z sześciu 
istniejących zakładów powstała spółka założona przez pracow-
ników. Kolejnym krokiem było wystąpienie do przedsiębiorstwa 
państwowego o odsprzedanie budynku, archiwum, przejęcie zało-
gi itp. W rezultacie 80% akcji EPK, minus jedna, przypadło pra-
cownikom katowickiego Biura, a 20%, plus jedna, należało do 
Głównego Biura, co miało stanowić zabezpieczenie m.in. przed 
sprzedażą budynku. Niebawem przedsiębiorstwo państwowe sta-
ło się „wydmuszką”, a EPK odkupił te 20% i stał się w pełni nie-
zależny. I tak jest do dziś.
• A Pana związki z EPK sięgają roku 1970…
– Zaczynałem jako asystent projektanta, potem byłem starszym, 

a następnie głównym projektantem. W 1990 r. w drodze konkur-
su zostałem wybrany na dyrektora państwowego wówczas przed-
siębiorstwa (pełniłem funkcję przewodniczącego Rady Pracowni-
czej). Funkcję tę objąłem jako następca Mirosława Szulca, który 
był szefem firmy rekordowo długo – przez 34 lata. W 1993 r. zo-
stałem prezesem zarządu i dyrektorem naczelnym prywatnej już 
firmy.
• Jakie są największe osiągnięcia firmy?
– Przetrwaliśmy duży kryzys sektora energetycznego w 2000 r. 

i chociaż zatrudnienie spadło wówczas z 500 do 250 osób, to robi-
liśmy wszystko, co w naszej mocy, by odchodzącym zapewnić po-
moc. Kryzys lat 2007–2008 nie był dla nas dotkliwy, już od 2005 r. 
odnotowywaliśmy tendencję wzrostową, liczba zatrudnionych po-
nownie przekroczyła 500 osób. Przyjmowaliśmy całe zespoły, np. 
pracownię konstrukcyjną z Siedlec, należącą wcześniej do Poli-
mex-Mostostal, pracownię z Energoprojektu-Kraków, która spe-
cjalizuje się w wyprowadzaniu mocy z nowych i remontowanych 
elektrowni i Centrum Projektowania Polimex-Mostostal, z którym 
współpracowaliśmy przy projekcie El. Kozienice.

Rok 2015 był rekordowy w historii firmy. Wartość prac projek-
towych wykonanych własnymi siłami, czyli bez podwykonawców, 
przekroczyła 100 mln zł.

Ujmując rzecz historycznie, w każdej dekadzie istnienia firmy 
osiągaliśmy wiele. W latach 50. instalowaliśmy pierwsze w kra-

ju bloki energetyczne o mocy 50 MW, w 60. – o mocy 120 MW, 
w 70. – 200 MW. Koniec wieku XX to dokumentacja techniczna 
dla sześciu największych wówczas na świecie (230 MW) bloków 
opalanych węglem brunatnym z kotłami fluidalnymi w El. Turów. 
Przełom wieków przyniósł projekt bloku energetycznego 460 MW 
w El. Łagisza z największym na świecie kotłem fluidalnym na pa-
rametry nadkrytyczne. Równocześnie projektowaliśmy najwięk-
szy w Polsce blok energetyczny w El. Bełchatów (858 MW). Zo-
staliśmy liderem w dziedzinie projektowania kotłów fluidalnych. 
Warto również wskazać na polską specjalizację minionego okre-
su – elektrownie dieslowskie z silnikami produkcji H. Cegiel-
skiego z Poznania. Prawie na każdej z greckich wysp działa taka 
elektrownia zbudowana pod klucz przez HCP w oparciu o naszą 
dokumentację. Ostatnie lata to przede wszystkim projekty bloków 
rzędu 1000 MW (El. Kozienice), 2 bloków 910 MW w El. Opole, 
bloku 910 MW w El. Jaworzno III oraz bloku 500 MW w El. Tu-
rów – udział w realizacji wszystkich tych inwestycji to naprawdę 
niebywałe osiągnięcie. 

Dziś mierzymy się z koniecznością racjonalizacji zatrudnienia – 
jest to konsekwencją faktu, że największe inwestycje energetycz-
ne w Polsce realizowane były równolegle. Trwa jeszcze moderni-
zacja bloków 1–3 w Turowie, do skończenia jest El. Stalowa Wola, 
być może ruszy inwestycja w El. Pątnów, tymczasem budowa blo-
ku w Łagiszy będzie zapewne wstrzymana na kilka lat. Planowany 
jest węglowy blok ciepłowniczy 500 MW w EC Katowice (Tau-
ron), jednak pracy przy projektach dużych bloków energetycznych 
będzie coraz mniej. 
• Jakie działania podejmuje firma wobec opisanej przez Pana 

sytuacji?
– Aktywnie poszukujemy zleceń, dążymy do dywersyfikacji na-

szej oferty. Z jednej strony, nastawiamy się na prace w dziedzi-
nie energetyki ciepłowniczej, ponieważ konieczność dostosowania 
małych kotłowni do wymogów unijnych będzie, między innymi, 
wymuszać odstawienie kotłów wodnych. Obiekty ciepłownicze 
średnich, małych i mikrokogeneracji – przemysłowe, kopalniane 
etc. również będą musiały spełniać normy UE, w przeciwnym wy-
padku zostaną obłożone karami bądź ulegną likwidacji. Spójrz-
my na Śląsk: mamy dwa bloki w kogeneracji w EC Chorzów, je-
den w EC Będzin. Przystąpiliśmy do akcji identyfikacji potrzeb 
przedsiębiorstw cieplnych w całym kraju, wysłaliśmy ok. 200 
ofert. Reakcja jest pozytywna, dobrze rokuje. Zamierzamy silnie 
się zaangażować w energetykę odnawialną – fotowoltaiczną i geo-
termalną.

Drugi kierunek to przemysł spożywczy. Co prawda cukrowni 
w Polsce czynnych jest zaledwie osiem, jednak wszystkie muszą 
zmodernizować część cieplną. To samo czeka zakłady mleczar-
skie czy mięsne. Wracamy do negocjacji z fabryką opon Miche-
lin w Olsztynie – jej, obsługująca także miasto, elektrociepłownia 
wymaga modernizacji.

Trzecie pole dywersyfikacji to eksport. Zidentyfikowaliśmy dwa 
kierunki strategiczne – Afrykę oraz Bliski i Daleki Wschód. Mamy 
spółkę w Nigerii, w Angoli wykonujemy prace w charakterze in-
żyniera kontraktu budowy elektrowni gazowo-parowej 750 MW 
w miejscowości Soyo, realizujemy projekt w zakładach potaso-
wych w Jordanii, po raz kolejny przygotowujemy się do udziału 
w targach Power Gen Africa, tym razem w Johannesburgu (RPA). 
Będziemy startować w przetargach na projektowanie i doradztwo 

– Jesteśmy w stanie zaprojektować niemal wszystko, 
nie mamy problemów z pozyskaniem projektów wyni-
kających z braku umiejętności – mówi dr inż. ANDRZEJ 
KOWALSKI z Biura Studiów, Projektów i Realizacji 
Energoprojekt-Katowice SA, w rozmowie z Andrzejem 
Uznańskim.

Zachować pozycję 
w świetle nowych wyzwań
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w energetyce Mozambiku, Mauritiusa i RPA, a także w Kuwejcie 
i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Obiecującym rynkiem są 
kraje bałkańskie i Turcja, gdzie potrzebna jest modernizacja elek-
trowni budowanych przez polskie firmy w latach 60. i 70. Prace te 
będziemy realizowali z naszymi krajowymi partnerami. Obecnie 
prowadzimy rozmowy w Ankarze (budowa bloku o mocy ponad 
100 MW) oraz w Belgradzie.
• Co wyróżnia Energoprojekt-Katowice na tle innych firm, sta-

nowi o jego randze?
– Jesteśmy jednym z największych biur inżynierskich w Euro-

pie Środkowo-Wschodniej, co umożliwia projektowanie obiektów 
energetycznych wszelkich rozmiarów w terminie wymaganym 
przez zleceniodawcę. Dysponujemy najnowszymi narzędziami 
informatycznymi, na bieżąco aktualizujemy najnowocześniejsze 
oprogramowanie. Gdy nastąpił skokowy rozwój technologii in-
formatycznych na początku lat 90. XX w. staraliśmy się skompu-
teryzować wszystko, co wspomagało naszą pracę. Oznaczało to 
przyspieszenie i optymalizację nie tylko procesu projektowania, 
ale również zarządzania, słowem dysponowaliśmy wszystkimi da-
nymi na bieżąco i mogliśmy poddawać ciągłej ocenie przebieg na-
szych prac. Silnie włączyliśmy się w przekształcanie energetyki 
w zakresie informatyzacji procesów przemysłowych. 

Jesteśmy w stanie zaprojektować prawie wszystko, tę wszech-
stronność można uznać za nasze największe osiągnięcie. Nie bra-
kuje nam kompetencji i doświadczenia, by realizować najróżniej-
sze projekty. 

Wyróżnia nas skala działalności na rynkach zagranicznych. Dla 
firmy Foster Wheeler projektowaliśmy bloki energetyczne w Buł-
garii i Rumunii, rurociągi wysokoprężne dla bloków parowo-ga-
zowych w Salonikach i Porto, a także rurociągi dla elektrowni 
atomowej w Olkiluto III w Finlandii (niestety, ze względu na wie-
loletnie opóźnienia w realizacji tej inwestycji, nasz projekt nie zo-
stał zrealizowany). Obecnie pracujemy nad projektami spalarni 
śmieci, które powstaną w Danii i Wielkiej Brytanii – są to dla nas 
wyjątkowo cenne doświadczenia. 
• Jak Pan, będąc nie tylko wysokiego szczebla menedżerem 

z ogromnym doświadczeniem, ale także znawcą branży elektro-
energetycznej, postrzega obecny stan polskiej energetyki, jej kon-
dycję?

– Generalnie rzecz ujmując problemem jest brak spójnej, kon-
sekwentnej polityki energetycznej. Energetyka nie może być po-
strzegana, sterowana tylko z punktu widzenia opłacalności, przy-
noszenia dochodu, ponieważ bez jej sprawnego działania cała 
gospodarka nie funkcjonuje poprawnie. Trzeba chronić niezawod-
ność instalacji energetycznych, nawet za cenę konieczności płace-
nia wyższych rachunków przez firmy państwowe. Rozumieją to 
w krajach, w których sektor energetyczny znajduje się w rękach 
prywatnych – choć krajów takich jest coraz mniej. Państwowa jest 

energetyka Francji, Włoch, Hiszpanii czy Portugalii, częściowo 
także Wielkiej Brytanii, a w Niemczech jest obecnie wykupowa-
na z rąk prywatnych.

Liczymy, że nowy rząd, w którym powstał resort energii, zajmie 
się tworzeniem spójnej polityki energetycznej. 
• Czy powołanie do życia w 2006 r. czterech koncernów ener-

getycznych było decyzją właściwą?
– Niesłuszne było dzielenie energetyki, ale wolność, jak szam-

pan, uderza do głowy. Wówczas było wielu zwolenników tego 
rozwiązania. Dzisiaj widzimy, że duży może więcej. Mamy w Pol-
sce obecnie cztery wielkie bloki w budowie, ale inne idą na złom. 
Udało się nam, jako firmie, doprowadzić do modernizacji dwóch 
bloków PAK w Pątnowie, dzięki czemu za dużo niższą cenę (niż 
przy budowie nowych bloków) uzyskano potrzebny efekt. Ale 
Dolna Odra jest nieruszona. To wszystko wymaga generalnej de-
cyzji, a mówimy o bardzo dużych inwestycjach, ogromnie kapi-
tałochłonnych. Koncern może udźwignąć pojedynczą inwestycję, 
jak Tauron Jaworzno III, ale następnej już po prostu nie da rady.
• Kolejne rządy po transformacji ustrojowej nie miały wizji 

rozwoju energetyki?
– Energetyka nie powinna podlegać całościowej wizji partii, czy 

koalicji rządzącej, ale być kierowana przez tych, którzy wiedzą na 
czym ona polega. Podstawową kwestią jest zwiększenie spraw-
ności.
• Obecny rząd mówi wprost: węgiel będzie nadal prioryteto-

wym paliwem wykorzystywanym w celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa energetycznego Polski. 

– Tak, należy zatem oddziaływać na koncerny państwowe, żeby 
budowały bloki węglowe, np. w Ostrołęce. Oczywiście powinni-
śmy się rozwijać w oparciu o wszystkie realnie dostępne źródła 
energii: węgiel brunatny i kamienny, gaz, wszelkie OZE. Co do 
energetyki jądrowej, to obecnie po prostu nas na nią nie stać. Nie-
mniej rząd, jeżeli chce kontynuować przygotowania do budowy 
pierwszych reaktorów, musi podjąć decyzje co do ich finansowa-
nia, lokalizacji etc. Albo prace zawiesić.

Powinno się podjąć decyzje, co do skali budowy bloków paro-
wo-gazowych. Wytwarzanie w nich energii jest tańsze niż w blo-
kach węglowych, ale to spalanie węgla daje ludziom pracę w prze-
myśle górniczym. Zatem wszystko musi być poddane analizie. 
Między innymi dlatego wykorzystujemy w EPK narzędzie, które, 
poprzez pomiar różnego rodzaju parametrów, pozwala ustalić, ja-
kiego rodzaju instalacja jest w danej lokalizacji opłacalna. 

Rozejrzyjmy się. EDF zamierza sprzedać El. Rybnik, czyli 
osiem bloków węglowych, i wycofać swoje aktywa z Polski. GDF 
Suez sprzedaje El. Połaniec. Oznacza to, że Francuzi nie zrobi-
li biznesu nad Wisłą. Oznacza to również szansę dla koncernów 
państwowych.
• Dziękuję za rozmowę.

ANDRZEJ KOWALSKI, urodzony w 1947 r. w Bytomiu, absolwent Wydziału Automatyki Politechniki Śląskiej. 
W 1979 r. uzyskał tytuł doktora, przedkładając dysertację z zakresu teorii informacji. W latach 1977–1980 praco-
wał jako adiunkt w Instytucie Nauk Technicznych Uniwersytetu Śląskiego. Od 1970 r. związany z Energoprojektem-
-Katowice. W 1993 r. objął stanowisko prezesa zarządu oraz dyrektora naczelnego spółki akcyjnej. Jest autorem 
wielu projektów dla polskich elektrowni, które zrealizowane funkcjonują do dziś. Opracował m.in. model działania 
automatyki cyfrowej opartej o systemy komputerowe. Pod kierownictwem prezesa Kowalskiego Energoprojekt-
-Katowice SA należy do największych w Europie Środkowej firm projektowo-inżynierskich o ugruntowanej pozycji 
w sektorze energetyki zawodowej. Andrzej Kowalski angażuje się w działalność społeczną i naukową: współpra-
cuje z Politechniką Śląską, jest autorem recenzji wielu projektów badawczych ubiegających się o granty w ramach 
NCBiR. Opublikował liczne artykuły z zakresu energetyki. Należy do wielu organizacji, m.in. BCC, jest wicepreze-
sem IPB oraz Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, członkiem IGEiOŚ, Światowej Rady Energetycznej, Komisji Ener-
getyki PAN Oddział w Katowicach. Zasiada w Radzie Naukowej czasopisma „Energetyka”. Za swoje zaangażowanie 
prezes Kowalski otrzymał liczne odznaczenia i nagrody, a pośród nich: tytuł Menadżera Roku 2008 oraz Menadżera 
Projektowania Dwudziestolecia przyznawany przez IPB, statuetkę Cezara Śląskiego Biznesu 2008 i 2010, dwa Dia-
menty oraz dwa Złote Diamenty do statuetki Cezara Śląskiego Biznesu, honorową złotą odznakę za zasługi dla wo-
jewództwa śląskiego, złotą odznakę „Zasłużony dla Budownictwa”, przyznawany przez BCC tytuł Lidera Polskiego 
Biznesu oraz Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu. Został również uhonorowany odznaczeniami 
państwowymi: w 1998 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi, w 2004 r. Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2011 r. Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2015 r. otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rze-
czypospolitej Polskiej. 
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Licząca ponad 200 lat firma Valmet, notowana na giełdzie w Helsin-
kach, zatrudnia na całym świecie ok. 12 tys. specjalistów, a jej przycho-
dy netto ze sprzedaży w 2015 r. sięgnęły 2,9 mld euro. Spółka pojawiła 
się na polskim rynku w 1997 r. jako Valmet Automation Polska (w la-
tach 2001–2015 funkcjonowała pod nazwą Metso Automation Polska), 
a obecnie prowadzi działalność jako Valmet Automation sp. z o.o. – 
zmiana nazwy spółki związana jest z akwizycją Metso Automation PAS 
(Process Automation Systems) przez Valmet Corporation w 2015 r. Val-
met to zarówno automatyka, jak i technologie produkcji papieru, techno-
logie dla energetyki (w szczególności kotły fluidalne) oraz nowoczesne 
technologie ochrony środowiska. Takie portfolio produktów skupione 
w jednej firmie to wyjątek w skali globalnej, gwarantujące olbrzymią 
wiedzę i doświadczenie technologiczne w automatyzacji tych procesów.

Valmet DNA
Valmet Automation jest liderem automatyzacji procesów w energety-

ce, poprzez rozwój i poszerzenie funkcji systemu DCS Valmet DNA 
stworzono nową koncepcję systemu automatyki. Dynamic Network of 
Applications bazuje na sieciowej wymianie danych i informacji pomię-
dzy aplikacjami stworzonymi zarówno do pracy w rozproszonych du-
żych systemach sterowania procesem, jak i w małych systemach steru-
jących przewidzianych do zabudowy w maszynach. Aplikacje Valmet 
DNA działające na różnym sprzęcie (hardware) i stworzone w oparciu 
o różne rozwiązania współpracują ze sobą w taki sposób, aby praca blo-
ków energetycznych i ciepłowniczych była optymalna i bezpieczna.

– Oferowane przez nas produkty i usługi znajdują zastosowanie w sek-
torze wytwarzania energii – elektrowniach zawodowych, ciepłowniach 
i elektrociepłowniach miejskich i przemysłowych; pokrywają cały ob-
szar prac i urządzeń związanych z danym projektem (także w przemyśle 
papierniczym, który zużywa ogromne ilości pary technologicznej i ener-
gii elektrycznej). Począwszy od projektów bazowych, po instalację i uru-
chomienie, a także od urządzeń obiektowych po narzędzia do wspoma-
gania zarządzania zakładem, Valmet Automation posiada doświadczenie 
i możliwości prowadzenia projektów „pod klucz” zarówno dla części 
związanej z automatyką, jak i dla części elektrycznej. Serwis obejmuje 
wspomaganie klienta, uaktualnianie i modernizacje istniejących syste-
mów, części zamienne, szkolenia oraz indywidualne umowy serwisowe. 
Jako producent mamy własny system rozproszony automatyki adresowa-
ny do dużych obiektów przemysłowych – mówi Mariusz Słoma, Dyrek-
tor Generalny Valmet Automation sp. z o.o.

Dodajmy, że Valmet DNA to sprawdzone rozwiązanie dla wszystkich 
poziomów automatyzacji elektrowni – od pojedynczych sterowań i grup 
funkcyjnych, po systemy obsługujące bloki i całe zakłady z uwzględ-
nieniem integracji certyfikowanych systemów zabezpieczeń oraz speł-
nieniem wysokich wymogów niezawodności i dyspozycyjności całego 
obiektu. Doświadczenie firmy w automatyzacji, informatyzacji i zarzą-
dzaniu zakładem zostało sprawdzone we wszystkich typach elektrowni – 
od konwencjonalnych, opalanych węglem, poprzez bloki z kotłami flu-
idalnymi, aż po jednostki parowo-gazowe. Referencje obejmują również 
instalacje odsiarczania spalin, optymalizację spalania i redukcji deNOx, 
spalarnie odpadów komunalnych, spalanie i gazyfikację RDF i biomasy.

Valmet w Polsce
Polski oddział Valmet Automation oferuje realizację „pod klucz” sys-

temów automatyzacji dla obiektów energetycznych, czyli m.in. kom-
pleksową automatyzację zakładu, kotłów energetycznych, bloków pa-

rowo-gazowych, instalacji odsiarczania spalin i utylizacji odpadów, 
redukcji emisji CO2, NOx i innych zanieczyszczeń środowiska. A także 
zapewnia dostawę projektów obiektowych AKPiA, systemów z oprogra-
mowaniem aplikacyjnym, aparatury obiektowej oraz montaż i urucho-
mienie systemu automatyki i aparatury obiektowej, dostawę i wdrożenie 
oprogramowania do zarządzania produkcją energii jak np. Energy Opti-
ma. Spółka osiągnęła liczącą się pozycję w usługach dla polskiej elek-
troenergetyki, uczestnicząc w kilkudziesięciu inwestycjach zarówno no-
wych, jak i modernizacyjnych.

– Mamy olbrzymie doświadczenie jeśli chodzi o automatykę kotłów 
fluidalnych. Naszą obecność w polskiej energetyce zaczęliśmy od au-
tomatyzacji elektrociepłowni przemysłowej, dostawy systemu automaty-
ki „pod klucz” dla dwóch kotłów fluidalnych w EC Polpharma w Staro-
gardzie Gdańskim. Następnie dostarczyliśmy nasz system DCS Damatic 
XDi i metsoDNA a obecnie Valmet DNA między innymi kotłów fluidal-
nych: w Elektrociepłowni Tychy (w technologii Foster Wheeler), dla 
dwóch bloków energetycznych 152 MW, w Elektrowni Siersza (kotły do-
starczyło Rafako), Elektrociepłowni Bielsko-Biała czy pierwszego na 
świecie bloku z kotłem fluidalnym na parametry nadkrytyczne w Elek-
trowni Łagisza – stwierdza Mariusz Słoma.

Valmet Automation wpisuje się w potrzeby inwestycyjne polskiej 
energetyki dotyczące kotłów biomasowych, czego przykładem najwięk-
szy kocioł w technologii BFB (stacjonarne złoża fluidalne) w El. Szcze-
cin – blok 60 MW (PGE GiEK) czy wielopaliwowy kocioł w technologii 
CFB (złoże cyrkulacyjne) w Stora Enso w Ostrołęce, spalający bioma-
sę, węgiel, odpady i dowolną mieszaninę tych paliw. Valmet dostarczył 
kompletny system automatyki do całego obiektu łącznie ze zdalnym 
nadzorem. Valmet jest w Polsce liderem konwersji kotłów węglowych 
na odnawialne źródła energii opalane biomasą, m.in. w elektrocie-
płowniach w Białymstoku (ENEA), Łodzi (Veolia), Tychach (Tauron) 
i w EC Czechnica (EDF), Świeciu (Mondi). Ostatnio uczestniczy w in-
westycjach termicznej utylizacji odpadów, spalarniach śmieci w Krako-
wie (kompletny system automatyki łącznie z częścią obiektową i moni-
toringiem emisji) oraz Białymstoku – Valmet jest wiodącym dostawcą 
automatyki takich obiektów w Europie. Jak mówi Mariusz Słoma, Pol-

Fiński koncern Valmet jest unikalnym globalnym dostawcą 
technologii, automatyki i usług dla energetyki i przemysłu 
celulozowo-papierniczego.

Automatyka w służbie energii
MARIUSZ SŁOMA, dr inż., absolwent 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wy-
działu Automatyki i Informatyki, stu-
diów podyplomowych MBA w Stutt-
garcie i IMD w Lozannie. Asystent na 
Wydziale Metalurgii Akademii Gór-
niczo-Hutniczej i w Instytucie Kata-
lizy i Fizykochemii Powierzchni PAN 
w Krakowie. Stypendysta Maxa-Planc-
ka w Instytucie MPI Badań Ciepła Sta-
łego w Stuttgarcie. Adiunkt na Wydzia-
le Inżynierii Materiałowej i Metalurgii 
AGH. Autor lub współautor ponad 30 
publikacji w międzynarodowych cza-
sopismach. Karierę zawodową rozpo-
czął w 1990 r. w Instytucie Max-Planck 
w Stuttgarcie w ramach realizacji i ko-
ordynacji projektu EC EURAM-BRITE. 
W latach 1994–1996 pracował na sta-

nowisku Dyrektora Technicznego w IPC Corporation Poland, Singapur. Przez trzy 
lata, od 1996 r., zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Controlmatic 
Polska/Frankfurt. Od 1999 r. jest związany z fińską spółką Valmet – globalnym do-
stawcą nowoczesnych technologii i usług dla energetyki, przemysłu chemicznego 
oraz przemysłu celulozowo-papierniczego, pełniąc funkcję Dyrektora Naczelnego 
Valmet Automation sp. z o.o. Od 2016 r. zarządza na poziomie globalnym Regio-
nem Europy Środkowej i Wschodniej w zakresie sprzedaży rozwiązań dla automa-
tyki. Pozostaje w ścisłych relacjach z uczelniami technicznymi (AGH, Politechnika 
Śląska) prowadząc wykłady na studiach podyplomowych.
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ska – zgodnie z dyrektywą unijną – zobligowana jest do segregacji od-
padów, co oznacza produkcję paliw alternatywnych, a nie dysponuje in-
stalacjami do ich wysokosprawnego termicznego przetwarzania. Valmet 
oferuje takie technologie, w tym stosowaną na skalę przemysłową gazy-
fikację (największa na świecie instalacja gazyfikacji RDF w Lahti). Dy-
rektor Słoma wskazuje na obowiązujące nasz kraj wymogi Dyrektywy 
o Emisjach Przemysłowych (IED) i niebawem konieczności wdrożenia 
wymagań BREF/BAT dotyczących modernizacji istniejących bloków. 
Valmet bierze udział w rewitalizacji jednostek wytwórczych zarówno 
po stronie automatyki, jaki i technologicznej (np. układy odsiarczania 
spalin w technologii mokrej i katalityczne metody obniżania emisji tlen-
ków azotu).

– Dostarczaliśmy automatykę dla instalacji proekologicznych, czego 
przykładem jest blok parowo-gazowy o mocy 190 MW w Elektrociepłow-
ni Zielona Góra (EDF) czy finalizowana instalacja odsiarczania spalin 
w Elektrowni Kozienice, która z pomocą dostarczanych przez Mitsubishi 
Hitachi Power Systems absorberów obejmuje całą elektrownię i wspo-
maga wytwarzanie prawie 3 tys. MWe. Oprócz rozwiązań dla automaty-
ki dostarczamy m.in. aplikacje zarządzania produkcją energii, jak np. 
aplikacje do monitorowania sprawności wspomnianych wyżej kotłów 
fluidalnych i turbin parowych czy aplikacje monitorowania trwałości 
elementów grubościennych kotłów CFB. Umożliwiają one stałe monito-
rowanie sprawności produkcji i wskazywanie odchyleń od punktu pracy.

Celem przyświecającym uruchomieniu firmy w Gliwicach była ener-
getyka zarówno zawodowa jak i przemysłowa. Z czasem zajęliśmy się 
pozostałymi branżami przemysłowymi, a niezależnie od zarania byliśmy 
obecni w segmencie celulozowo-papierniczym. Realizowaliśmy projek-
ty dla wszystkich dużych zakładów papierniczych w Polsce: Internatio-
nal Paper Kwidzyń, Stora Enso, Arctic Paper Kostrzyn, Mondi Świecie. 
Bodaj największym osiągnięciem było dostarczenie do Świecia komplet-
nej linii produkcji kartonu o wartości ponad 100 mln euro. Naszym dzie-
łem była dostawa komplementarnego systemu sterowania, systemów 
QCS zarządzania jakością produkcji, a ponadto zajęliśmy się serwisem 
i szkoleniem personelu – informuje Dyrektor Generalny spółki.

Warto wiedzieć, że Valmet Automation w Polsce zyskał status in-
żynierskiego hubu odpowiedzialnego za rynki Europy kontynentalnej, 
łącznie z Turcją oraz Bliskiego Wschodu. W ostatniej dekadzie obroty 
łączne w Polsce przekroczyły istotnie 1 mld złotych.

Nowoczesne zarządzanie
Aplikacje Valmet DNA Energy znajdują zastosowanie w efektywnej 

pracy przedsiębiorstwa. Oto kilka dziedzin.
Zarządzanie przedsiębiorstwem. Aplikacje Valmet DNA Energy 

Management Applications do zarządzania koncernem lub zakładem wy-
twarzającym energię zostały zaprojektowane w taki sposób, aby rów-
nocześnie wspomagać osoby podejmujące decyzje kierownicze, jak 
również służyć odpowiednimi informacjami operatorom i służbom 
utrzymania ruchu w ich codziennych czynnościach. Oprogramowanie to 
dostarcza narzędzi pozwalających na zwiększenie dostępności, optyma-
lizację oraz poprawienie wydajności procesu przy jednoczesnym powią-
zaniu go z elementami finansowo-ekonomicznymi.

Zarządzanie wiedzą. Valmet DNA Energy dostarcza użytkownikowi 
efektywne narzędzia do zarządzania wiedzą, które zmieniają sieć apli-
kacji w system wspomagający podejmowanie decyzji. Dzięki nim pod-
czas normalnej pracy instalacji wszystkie informacje i wiedza o całym 
projekcie (w tym komentarze pracowników) są dostępne po wykonaniu 
jednego kliknięcia myszą.

Zarządzanie informacją. Valmet DNA Energy zapewnią pełny zbiór 
danych dla wszystkich procesów i informacji istniejących w elektrowni. 
Producenci energii dysponują ogromną ilością informacji, które system 
generuje, tworzy raporty, które wskazują nie tylko w jakim stanie tech-
nologicznym znajduje się urządzenie. Istnieją aplikacje umożliwiające 
planowanie przez producenta zapotrzebowania na energię elektryczną 
i cieplną w oparciu o historyczne dane, prognozę pogody i zaawanso-
wane algorytmy. Można planować sprzedaż i optymalizować produkcję. 
Ta aplikacja, z uwagi na wyzwania związane z malejącymi i niestabil-

nymi cenami energii elektrycznej, cieszy się rosnącym zainteresowa-
niem rynku.

Zarządzanie informacją łączy w sobie wyniki z analizy danych z do-
świadczeniem załogi w taki sposób, by tworzyć i udostępniać wiedzę 
zakładową. Porównanie zebranych danych z danymi procesu rzeczywi-
stego jest działaniem, którego wynikiem jest wiedza pomagająca w po-
dejmowaniu właściwych decyzji, np. w przypadku wystąpienia zakłó-
cenia.

Funkcje operatorskie. W elektrowni jeden operator może być zmu-
szony do kontroli kilku bloków i tysięcy pomiarów. Dynamiczne sytu-
acje, zwłaszcza w zakładach o wysokim stopniu automatyzacji, bardzo 
często wymagają współpracy kilku różnych ekspertów. Valmet DNA, 
dynamiczna sieć aplikacji dla energetyki, dostarcza zespołowi produk-
cyjnemu narzędzia nawet do sterowania największymi i najbardziej 
skomplikowanymi procesami zachodzącymi w elektrowni oraz orga-
nizuje prace w ramach centralnych nastawni. Unikalna funkcjonalność 
Time Machine systemu Valmet DNA umożliwia retrospektywne odtwa-
rzanie przebiegu procesu produkcji za dowolny, wybrany przedział cza-
su z wszystkimi rzeczywistymi wartościami parametrów technologicz-
nych i zdarzeń.

Sterowanie. Valmet DNA zapewnia kompletne rozwiązanie dla za-
dań sterowania i regulacji. Sieć Valmet DNA swoją dynamiką i elastycz-
nością integruje wszystkie zadania sterowania w zakładzie bez potrze-
by wyposażania poszczególnych węzłów technologicznych w oddzielne 
systemy PLC dla sterowania, systemów zabezpieczeń czy optymalizacji.

Inżyniering i obsługa systemu. Valmet DNA usprawnia działania 
inżynierskie i wydajność służb utrzymania ruchu, przy jednoczesnej 
poprawie jakości projektowania oraz wzroście efektywności dokony-
wanych zmian w zainstalowanym systemie automatyki i sieciach infor-
matycznych. Inżyniering i obsługa systemu Valmet DNA to zarządza-
nie dokumentacją wymaganą podczas fazy powstawania koncepcji, fazy 
projektowej, uruchamiania, a także przez wszystkie lata pracy systemu.

Współpraca z nauką
Lokalizacja siedziby firmy w Gliwicach nie była przypadkowa, tu 

znajdują się liczne zakłady energetyczne i biura projektowe, a także dys-
ponująca świetną kadrą Politechnika Śląska, z którą spółka stale współ-
pracuje, m.in. w dziedzinie praktyk studenckich czy prac dyplomowych. 
Żywe kontakty łączą Valmet z innymi wiodącymi ośrodkami naukowy-
mi takimi jak Politechnika Warszawska, a bliskie więzi dotyczą także 
Akademii Górniczo-Hutniczej, w której Mariusz Słoma prowadzi go-
ścinnie wykłady dla studentów studiów podyplomowych. Valmet Auto-
mation jest członkiem Centrum Kompetencji Energia z odpadów działa-
jącym przy Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

Spółka Valmet Automation zatrudnia ponad 60 inżynierów, wszy-
scy pracownicy posiadają wyższe wykształcenie. Słowem, wiedza, do-
świadczenie i rosnąca obecność na naszym rynku charakteryzuje pol-
ski Valmet.

AU
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Z działalności izby

W Poznaniu, w dniach 10–12 maja 2016 r., odbyła się kolej-
na – dziesiąta już edycja Międzynarodowych Targów 
Energetyki EXPOPOWER. Zakres ekspozycji targowej 
to: dystrybucja, przesył, wytwarzanie oraz handel. Intencją 

organizatorów było stworzenie nowoczesnych targów w pełni dosto-
sowanych do potrzeb rynku gdzie spotkają się czołowi przedstawicie-
le sektora energii. Na tegorocznych targach Expopower i Greenpower 
można było zobaczyć najnowsze produkty i technologie elektroener-
getyczne, a także zapoznać się z najlepszymi praktykami w zakre-
sie nowoczesnej oraz bezpiecznej energetyki i elektrotechniki. Targi 
EXPOPOWER to ważne wiosenne spotkanie branży, nie tylko z ob-
szaru Polski, ale i Europy, podczas którego można bezpośrednio spo-
tkać się z potencjalnymi klientami i zaprezentować innowacyjne roz-
wiązania. Jest to również dobra okazja, aby poznać rynkowe trendy, 
także międzynarodowe, wymienić doświadczenia, dowiedzieć się 
przed jakimi wyzwaniami i możliwościami stoi branża.

Wystawcy jak co roku zaprezentowali swoją najnowszą ofertę 
a ich stoiska odwiedzali przedstawiciele biur projektowych, zakła-
dów energetycznych, firm wykonawczych, hurtowni elektrotechnicz-
nych, działów energetycznych firm i zakładów przemysłowych oraz 
stowarzyszeń i instytucji z branży elektroenergatycznej.

Wśród wystawców targów Expopower i Greenpower były między 
innymi: PGE S.A., ENEA S.A., Schneider Electric, Apator S.A., 
Elektrobudowa S.A., Elbud Poznań, Jean Muller Polska, Elek-
tromontaż Poznań.

Nasza Izba, wraz z PTPiREE i SEP, od samego początku objęła 
targi EXPOPOWER swoim patronatem i wystąpiła na nich tra-
dycyjnie ze  swoim stoiskiem kolektywnym. Na wspólnym stoisku 
wystawiała się nasza Izba wraz z firmą członkowską: Plast In-
stal SKB sp. z o.o. Stoisko tętniło życiem i było przedmiotem du-
żego zainteresowania zarówno zwiedzających jak i wystawców. 
Odwiedził je również minister energii Krzysztof Tchórzewski, 
który był w gronie prelegentów Międzynarodowego Kongresu Na-
ukowo-Przemysłowego Energi@21, odbywającego się w dniach 
10–11 maja br. równolegle z targami Expopower.

EXPOPOWER 2016

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

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w kalendarzu. Aktualna wersja dostępna na www.igeos.pl

Lp. Termin Nazwa imprezy Miejsce Organizator
1 wrzesień Konferencja „Inwestycje w PGE GiEK S.A. – partnerstwo stron, 

regulaminy i procedury przetargowe” 
Bełchatów IGEiOŚ i PGE GiEK S.A. 

2 13–15 września Targi ENERGETAB Bielsko Biała ZIAD 
3 październik Konferencja „Nowe moce w energetyce na przykładzie budowy 

bloku 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Elektrownia Opole”
Opole IGEiOŚ i PGE GiEK S.A.

4 11–14 października Targi Pol-Eco-System Poznań MTP Poznań
5 październik – 

grudzień
Szkolenie zawodowe „Podstawy wiedzy w energetyce” Warszawa IGEiOŚ i Politechnika 

Warszawska ITC
6 18 listopada XIII Konferencja „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec 

– doświadczenia i perspektywy”
Sulechów LTnREE, E.ON edis 

energia, IGEiOŚ
7 listopad I Kongres Innowacji w Energetyce Warszawa IGEiOŚ
8 24–25 listopada Szczyt jesienno-zimowy. Seminarium dla dyżurnych inżynierów 

ruchu i dyspozytorów 
Warszawa/Falenty IGEiOŚ

9 grudzień  Spotkanie integracyjne wigilijno-noworoczne Warszawa IGEiOŚ
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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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Z działalności izby

Pod Honorowym Patronatem Ministra Energii Krzysztofa Tchó-
rzewskiego 11 kwietnia br. w Warszawskim Domu Technika NOT 
odbyła się specjalna sesja podsumowująca II Kongres Elektryki 
Polskiej – „Elektryka i Cyfryzacja – Polska wobec wyzwań 

XXI wieku”. Wzięło w niej udział ok. 300 osób: parlamentarzystów, 
przedstawicieli rządu RP, reprezentantów świata gospodarki i nauki.

 II Kongres Elektryki Polskiej (pierwsza część) odbył się w dniach 
1–2 grudnia 2014 r. Jego uczestnicy – dostrzegając wagę społecz-
ną i gospodarczą problematyki bezpieczeństwa energetycznego – pod-
jęli uchwałę o podjęciu prac nad raportem o stanie elektryki polskiej, 
w którym oprócz diagnozy sformułowane zostaną strategiczne kierun-
ki rozwoju sektora elektroenergetycznego. W tym celu Zarząd Główny 
SEP powołał Komitet ds. opracowania Raportu, któremu przewodniczył 
dr hab. inż. Marek Bartosik, emerytowany profesor Politechnik Łódz-
kiej. Dokument w postaci studium pn. „Energia elektryczna dla poko-
leń” został po raz pierwszy zaprezentowany właśnie 11 kwietnia, stając 
się przedmiotem debaty.

Witając jej uczestników dr inż. Piotr Szymczak, Prezes SEP podkre-
ślił m.in., że – Stoimy wobec globalnej rewolucji energetycznej. Nale-
ży w racjonalny sposób wypracować nową strategię rozwoju energetyki 
uwzględniającą rozwój nowych technologii, zasoby naturalne i optymal-
ny dla naszego kraju zakładany mix energetyczny.

Wprowadzenia do dyskusji dokonał prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, 
Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parla-
mentu Europejskiego, który swoje wystąpienie zatytułował „Skąd ener-
gia elektryczna dla Polski i na jakim rynku”.

Prof. Marek Bartosik prezentujący – przygotowany pod jego kierow-
nictwem raport – zwrócił uwagę, że programy rozwoju gospodarcze-
go poszczególnych krajów, czy regionów nadal powstają przy założeniu 
powszechnej dostępności surowców (w skali globalnej). Jednak nawet 
w przypadku dużych zasobów światowych paliw pierwotnych, podczas 
gdy są one systematycznie wykorzystywane wcześniej czy później de-
finitywnie się wyczerpią. A korzystając – w warunkach kryzysu ener-
getycznego – tylko z OZE nie będziemy jednak mogli sprostać wciąż 
rosnącym potrzebom naszej cywilizacji technicznej. Z jego wyliczeń 
wynika, że kryzysowa sytuacja w skali globalnej w obszarze energetyki 
to dla ludzkości niezbyt odległy problem. Dotyczy on – jeśli mierzyć go 
pokoleniami – zaledwie ...trzech do czterech pokoleń. Tymczasem opra-
cowywane w Polsce programy dotyczące sanacji sektora elektroenerge-
tycznego obejmują okres piętnastolecia. A zatem do 2030 r. Podobnie 
– niestety – z prognozami. Te sięgają w skali krajowej też najbliższego 
15-lecia, a w skali europejskiej – do 2050 r.

Raport obejmuje m.in. polską politykę na jednolitym rynku energii 
elektrycznej w UE; nowy porządek prawny wspomagający rozwój i mo-
dernizację energetyki oraz synergiczną współpracę na płaszczyźnie na-
uki, edukacji i przemysłu na rzecz innowacyjnej elektryki.

W Raporcie zaproponowano metody opóźnienia kryzysu energetycz-
nego. Wskazano potrzebę upowszechnienia metod związanych z racjo-
nalnym użytkowaniem energii i jej magazynowaniem. W opinii Au-
torów Raportu nadal niezbędne jest silne stymulowanie ekonomiczne 
rozwoju technologii energooszczędnych we wszystkich dziedzinach go-
spodarki oraz systemowe wspieranie rozwoju OŹE.

Zabierając głos Krzysztof Tchórzewski, minister energii powiedział 
m.in.:

– Szeroko pojęta energetyka nie będzie mogła istnieć bez dobrych re-
gulacji finansowych i opracowania opłacalnych technologii. Zgadzam 
się z poglądem, że powinno się opracować strategię dla energetyki w ho-
ryzoncie długofalowym, biorąc pod uwagę wielkość zasobów natural-
nych kraju. Ale obecnie Ministerstwo Energii nie może zająć się kwe-
stiami długofalowymi, bo doraźne sprawy, występujące w energetyce 
i górnictwie muszą być rozwiązywane na bieżąco. Obecnie chcemy do-
prowadzić do normalnej, rynkowej sytuacji w górnictwie węgla kamien-
nego, która jest dramatyczna, bo cena węgla spadła o połowę.

Musimy przyjąć do wiadomości, że w ciągu najbliższych dziesięcioleci 
prądu bez węgla nie będzie. Patrząc na cały system odnawialnych źródeł 
energii, energii zastępczej, gaz, musimy polegać na tym co mamy, czyli 
węglu. Dlatego chcemy kontynuować kierunek związany z nowoczesnym 
podejściem do źródeł konwencjonalnych, a więc energetyki antyemisyj-
nej, opartej na węglu kamiennym. I dodał: 

– Ale mające wpływ na nasze bezpieczeństwo energetycznego duże in-
westycje w Kozienicach i Opolu zostały rozpoczęte co najmniej z 3–4-let-
nim opóźnieniem.

Minister odniósł się też do kwestii OZE m.in.mówiąc: – Wyprzedza-
my o 2% oczekiwania Komisji Europejskiej. W 2015 r. ponad 12% ener-
gii w Polsce pochodziło z odnawialnych źródeł, przy 10% wymogu. Po-
winno to cieszyć, ale jako obywatele w 2007 r. wydaliśmy z kieszeni na 
OZE dodatkowo 700 mln zł. Odnawialne źródło energii nie jest tanie. 
W 2015 r., uwzględniając środki UE, będzie to blisko 5 mld zł. Otwarte 
jest pytanie: na ile Polskę stać?

Janusz Steinhoff były wicepremier i minister gospodarki podzielił 
pogląd min. K. Tchórzewskiego o symbiozie, a zatem i „nierozerwalno-
ści” górnictwa i energetyki, sugerując ze swej strony przekazywanie ko-
palń pod zarząd elektrowni.

W kontekście polityki energetycznej UE wielce znamienna była wy-
powiedź Moniki Morawieckiej, Dyrektora Zarządzającego ds. Strate-
gii i Współpracy Międzynarodowej Polskiej Grupy Energetycznej S.A. 
Dyskutantka panelu „Okrągły stół energetyczny“ m.in. skonstatowa-
ła: – W Europie od kilku lat obserwujemy sytuację, że żadne nowe in-
westycje energetyczne związane z wytwarzaniem energii nie powstają 
bez systemów wsparcia. – Wspierane są rozmaite technologie wytwarza-
nia energii. Rachunek ekonomiczny nie ma żadnego wpływu na to, które 
z dostępnych technologii będą wspierane publicznymi pieniędzmi w po-
szczególnych państwach UE, natomiast decyduje skuteczny lobbing ze 
strony grup interesu, skupionych wokół danej technologii.

W toku debaty podkreślono potrzebę opracowania systemu wsparcia 
dla technologii wysokosprawnej kogeneracji.

Dużo miejsca – z racji na wymiar i aktualność problematyki – poświę-
cono rozwojowi polskiego systemu przesyłu i jego spójności wewnętrz-
nej i zewnętrznej. Ponadto zaznaczono, że nie można zaniedbać rozwoju 
połączeń transgranicznych, co dotyczy też trzeciej linii wymiany z sys-
temem niemieckim.Należy też mieć na uwadze rozwój sieci morskich. 
Ww. przedsięwzięcia powinny pozytywnie wpłynąć również na lepszą 
integrację ogólnoeuropejskiego rynku energii.

Natomiast w zakresie tzw. technologii badanych i rozwojowych nale-
ży silniej stymulować rozwój energetyki jądrowej (PPEJ) oraz prowa-
dzenie prac badawczych związanych z reaktorami powielającymi IV ge-
neracji.

W kontekście dekarbonizacji krajowej energetyki zaznaczono, że 
głównym niskoemisyjnym źródłem energii elektrycznej, zapewniają-
cym stabilne zasilanie byłaby energetyka jądrowa. Zbudowanie w Pol-
sce elektrowni jądrowych o łącznej mocy 5000 MWe, pozwoliłoby 
zmniejszyć emisję CO2 o 66 mln ton rocznie. Także – zdaniem Autorów 
Raportu – należy mocno zintensyfikować prace nad fuzją termojądro-
wą. Powodzenie w tej dziedzinie definitywnie zażegnałoby widmo kry-
zysu energetycznego.

Wiele z poruszonych podczas debaty oraz zawartych w Raporcie za-
gadnień było już przedmiotem wnikliwych analiz Autorów publiku-
jących w „Przeglądzie Energetycznym”. Natomiast bezsprzecznych 
walorów tego dokumentu należy głównie upatrywać w obszarze popu-
laryzatorskim. Powinien on odegrać określoną rolę w budowaniu świa-
domości społecznej odnośnie realnych problemów zaopatrzenia w prąd 
elektryczny i energię cieplną. 

Dlatego w upowszechnieniu tekstu tego dokumentu wśród zarówno 
decydentów szczebla centralnego, jak i samorządowego należy upatry-
wać jego pozytywnego społecznego wydźwięku.

Anna Bielska, Marek Bielski

Energia elektryczna dla pokoleń
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Mimo problemów Wielka Brytania 
zdecydowana rozwijać 
energetykę jądrową

Polityka energetyczna Wielkiej Brytanii jest ukierunkowana na ograni-
czenie emisji CO2, w której istotne znaczenie ma rozwój energetyki jądro-
wej. W ostatniej dekadzie kolejne administracje rządowe Wielkiej Bryta-
nii wprowadzały prawne ułatwienia dla funkcjonowania źródeł jądrowych 
na rynku energii elektrycznej w celu utworzenia rynku przyjaznego dla tej 
technologii. Okazało się to jednak trudne w ramach legislacji unijnej i nie 
rozpoczęto w tym czasie żadnej nowej inwestycji jądrowej, chociaż za-
twierdzone plany korporacji energetycznych przewidują budowę 18 GWe 
w elektrowniach jądrowych. Wiele jest jeszcze do zrobienia w dziedzinie 
legislacji, aby urealnić owe plany. Simon Taylor, dyrektor Programu „the 
Master of Finance” na Uniwersytecie Cambridge w swojej książce The 
Fall and Rise of Nuclear Power in Britain przedstawia całą historię roz-
woju energetyki jądrowej w Wielkiej Brytanii od pierwszego reaktora typu 
Magnox, oddanego do eksploatacji w 1956 r., po reaktor typu PWR w EJ 
Sizewell B, a także problemy budowy EJ Hinkley Point C. Przedstawia 
wyniki badań wykazujących, że nie jest możliwa taka inwestycja na euro-
pejskich zasadach rynkowych bez pomocy publicznej, np. w postaci kon-
traktów różnicowych, ze względu na zbyt dużą moc jednostkową i zbyt 
rozbudowane wymagania w zakresie bezpieczeństwa jądrowego po Fuku-
shimie, stwarzające problemy w uzyskiwaniu stosownych zgód organów 
regulacyjnych i wydłużające okres budowy. Koncern EdF, który jest inwe-
storem EJ Hinkley Point C, wystąpił do rządu Wielkiej Brytanii o zwięk-
szenie pomocy finansowej w realizacji tej inwestycji. Przedstawiciele EdF 
oraz innych inwestorów zostali zaproszeni na dyskusję tych problemów 
do parlamentu wraz z przedstawicielami Ministerstwa Energii i Klimatu.

EdF wzywa do pilnej i radykalnej 
reformy europejskiego rynku 

energii elektrycznej
Francuski koncern energetyczny EdF wzywa Komisję Europejską do 

pilnej i radykalnej reformy europejskiego rynku energii elektrycznej, 
aby zapewnić budowę dużych mocy wytwórczych, w tym elektrowni ją-
drowych. W apelu podkreśla się, że jest to potrzebne do zmierzenia się 
z koniecznością ograniczania emisji dwutlenku węgla oraz zapewnienia 
długofalowego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Prezes i Dy-
rektor Generalny EdF Jean-Bernard Lévy oznajmił, że EdF deklaruje 
współpracę z Komisją Europejską w tym zakresie. Wg niego, w energety-
ce potrzebne są dwa kluczowe działania: ustalenie poziomu ceny upraw-
nień do emisji CO2 na poziomie 30–40 €/t CO2, aby wykreować zachęty 
do inwestycji w źródła niskoemisyjne, oraz wprowadzenie skutecznego 
mechanizmu płatności za moc oferowaną w systemie, aby zachęcić inwe-
storów do budowy źródeł mocy, a nie tylko energii, jakimi w zasadzie są 
OZE, w celu zapewnienia stabilnego działania systemów energetycznych.

Współczesne modele finansowania 
energetyki jądrowej

Obecnie główne wyzwania w dziedzinie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną to wymagania klimatyczne i konieczność zapewnienia mocy sys-
temowej zgodnie z wymogami bezpieczeństwa dostaw. W świecie prze- 
bija się przekonanie, że do podołania wyzwaniom klimatycznym i bezpie-
czeństwa dostaw energii elektrycznej niezbędny jest rozwój energetyki ją-
drowej. Jednocześnie utrzymywany jest rynek konkurencyjny w energety-
ce, zarówno w zakresie inwestycji, jak i funkcjonowania przedsiębiorstw 
energetycznych w systemie. Jednak dotychczasowy rozwój energetyki ją-
drowej następował przede wszystkim dzięki zaangażowaniu finansowym 
rządów zarówno w budowę EJ, jak i potem w nadzór operatorski. Takie 
podejście jest nadal stosowane m. in. w takich krajach jak Chiny, Rosja 
i Indie oraz w bogatych krajach arabskich. Jednocześnie występuje coraz 
większe zaangażowanie w budowę EJ kapitału prywatnego. Aby ograni-
czyć ryzyko inwestycyjne kapitału prywatnego, związane z istotą techno-
logii jądrowej, stosuje się nowoczesne metody finansowania inwestycji, 

Z działalności izby Informacje

16 maja br. Prezes Zarządu spółki Andrzej Kowalski złożył rezy-
gnację z pełnionej funkcji. Jego miejsce zajął, pełniący dotąd funkcję 
członka zarządu – Łukasz Grela. Michał Woźniczka będzie pełnił funk-
cję Wiceprezesa Zarządu. Zarząd będzie pracował w dwuosobowym 
składzie.

Rada Nadzorcza Spółki Akcyjnej ENERGOPROJEKT-KATOWICE 
16 maja br. przyjęła rezygnację Prezesa Zarządu Andrzeja Kowalskiego, 
który pełnił tę funkcję, nieprzerwanie, przez ostatnie 23 lata, zaś od 26 lat 
piastował stanowisko Dyrektora Naczelnego. Decyzja Prezesa Kowalskie-
go podyktowana jest stanem zdrowia. Mimo tego Andrzej Kowalski nie 
kończy kariery zawodowej. Będzie nadal współpracował z EPK, wspiera-
jąc kolejne pokolenia swoim wieloletnim doświadczeniem.

Nowy Zarząd będzie pracował w dwuosobowym składzie. Zarówno 
nowy prezes, jak i wiceprezes wchodzili w skład poprzedniego Zarządu.

Łukasz Grela – jest absolwentem Wy-
działu Mechanicznego-Energetycznego 
Politechniki Śląskiej. Jest również absol-
wentem Executive Master of Business Ad-
ministration Wyższej Szkoły Bankowej 
w Poznaniu we współpracy z Helsińską 
School of Economics. Posiada bogate do-
świadczenie w branży energetycznej, zdo-
byte u boku najlepszych specjalistów. Ze 
względu na zajmowane stanowisko zasad-
nicza część aktywności zawodowej ukie-
runkowana jest na organizację procesów 

przebiegających w EPK oraz wypracowanie i implementację strategii Fir-
my. Ogromna wiedza, analityczny umysł oraz niezwykłe zrozumienie dla 
drugiego człowieka pomagają mu znajdować rozwiązania w najtrudniej-
szych sytuacjach, zarówno zawodowych, jak i prywatnych. Nigdy nie od-
mawia pomocy swoim pracownikom. Przyczynił się do przekształcenia 
ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA w jedno z najnowocześniejszych 
biur projektowo-inżynierskich, zatrudniające obecnie pięćset osób. Jego 
wielkim sukcesem jest także Rodzina, stanowiąca źródło satysfakcji oraz 
oazę spokoju, bezpieczeństwa i odprężenia. Rzadkie chwile wolne przezna-
cza na sport: narty i tenis.

Michał Woźniczka – jest absolwentem 
Wydziału Budownictwa Politechniki Ślą-
skiej, jak również Szkoły Głównej Han-
dlowej, ukończył z wyróżnieniem Studia 
Menedżerskie Executive MBA Gdańskiej 
Fundacji Kształcenia Menedżerów, Uni-
wersytetu Gdańskiego oraz Erasmus Uni-
versity Rotterdam. Z EPK związany od 
1994 r., przez jedenaście lat zarządzał pra-
cownią budowlaną, jest współautorem wie-
lu projektów budowlanych dla kluczowych 
obiektów polskiej energetyki. W 2012 r. zo-

stał powołany na stanowisko Dyrektora Produkcji, a od dwóch lat pełnił 
również funkcję członka Zarządu. Michał Woźniczka jest również wykła-
dowcą na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Nieustająca chęć 
podnoszenia kwalifikacji i rozwoju osobistego sprawia, że jest nowocze-
snym menedżerem, który potrafi zainspirować zespół do działania. Zwolen-
nik innowacji. Jego globalna wizja i niezwykłe zaangażowanie przyczyni-
ły się do dynamicznego rozwoju naszej firmy w ostatnich latach. Prywatnie 
najchętniej spędza czas z rodziną: żoną i synami, z którymi łączą Go wspól-
ne pasje. Rozwiązań najtrudniejszych problemów szuka podczas biegania.

Zmiany 
w Zarządzie EPK
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z których na uwagę zasługują: model francuski, w którym w finansowaniu 
biorą udział przedsiębiorstwa prywatne zawierając kontrakt z inwestorem 
korporacyjnym w zamian za gwarancję dostaw energii po obniżonej ce-
nie (French Exceltium model); model fiński z udziałem dużych odbiorców 
i przedsiębiorstw obrotu energią w konsorcjum inwestycyjnym w zamian 
za kontrakty długotwrminowe na sprzedaż energii po koszcie wytworze-
nia (Finnish Mankala model); finansowanie inwestycji przez dostawców 
reaktorów (vendor equity); kredyty udzielane przez agencje eksportowe 
jako uzupełnienie kredytów komercyjnych (Export Credit Agencies debt 
and financing); finansowanie przez inwestorów prywatnych z wykorzy-
staniem pomocy publicznej (private financing with government support 
mechanisms). Ten ostatni model jest testowany w Wielkiej Brytanii dla 
budowy EJ Hinkley Point C. W niektórych przypadkach występują mo-
dele mieszane.

EdF wyda ok. 100 mld € 
na rewitalizację EJ

W związku z nowymi wymaganiami bezpieczeństwa jądrowego po Fu-
kushimie oraz zamierzeniami wydłużenia okresu ekonomicznej eksplo-
atacji swoich elektrowni jądrowych powyżej 40 lat, francuski koncern 
energetyczny EdF chce wydać do 2030 r. około 100 mld €. Kwotę tę po-
twierdziła Izba Obrachunkowa (Cour de Comptes) badając doroczny ra-
port korporacji. Obejmuje ona wydatki inwestycyjne na sumę ok. 75 mln € 
i eksploatacyjne na sumę ok. 25 mld €. W raporcie Izby Rozrachunko-
wej zwraca się jednak uwagę, że realizacja powyższych zamierzeń może 
być utrudniona ze względu na nową politykę energetyczną Francji, któ-
ra zakłada ograniczenie produkcji energii elektrycznej z EJ w okresie do 
2025 r. do 50% ogólnego wolumenu produkcji. Wdrożenie tej polityki 
może zmusić EdF do wycofania z eksploatacji jednej trzeciej mocy jądro-
wej. Tylko zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną lub eks-
portu energii może ograniczyć wycofania EJ z eksploatacji.

Niemiecki sąd odmawia 
przedsiębiorstwu EnBW prawa 

do rekompensaty skutków 
„Energie Wende”

Przedsiębiorstwo EnBW skierowało pozew do sądu w Bonn o odszko-
dowanie za straty związane z politycznymi decyzjami o wycofaniu z eks-
ploatacji elektrowni jądrowych. Sąd w swoim orzeczeniu odmawiającym 
zasadności wniosku zwrócił uwagę, że czwarty co do wielkości koncern 
energetyczny w Niemczech nie wykorzystał wszystkich istniejących moż-
liwości prawnych, aby odwrócić negatywne skutki wymuszonych polity-
ką rządu wycofań z eksploatacji swoich elektrowni jądrowych. EnBW za-
żądał rekompensaty od rządu w wysokości 261 mln € powołując się na 
pozytywne orzeczenie w sprawie pokrycia szkód koncernu RWE w wyso-
kości 235 mln €, wynikających z zamknięcia EJ Biblis.

Stan Wisconsin (USA) zdejmuje 
moratorium na rozwój energetyki 

jądrowej
W stanie Wisconsin do października 2015 r. obowiązywało moratorium 

na budowę nowych EJ do momentu aż będzie gotowe składowisko fede-

ralne wypalonego paliwa ze wszystkich EJ w USA. Obecnie w związ-
ku ze zwiększeniem po Fukushimie pojemności przyreaktorowych prze-
chowalników paliwa wypalonego oraz postępem w budowie federalnego 
składowiska paliwa wypalonego w Yucca Mountain problem uznano jako 
rozwiązany. Na tej podstawie w październiku 2015 r. przyjęto stanową 
ustawę o odblokowaniu moratorium, gdyż pracujące od wczesnych lat 
siedemdziesiątych dwa bloki jądrowe o mocy 591 MW wymagają następ-
ców, być może już w nowych technologiach.

Jednym głosem za energetyką jądrową
Preston Swafford, Prezes kanadyjskiej korporacji Candu Energy at 

SNC-Lavalin Inc., sformułował apel pod adresem światowego przemysłu 
jądrowego, aby zintensyfikować przekazywanie informacji o energety-
ce jądrowej, zwłaszcza jej znaczeniu dla rozwoju niskoemisyjnej polityki 
energetycznej w skali globalnej. Przemysł jądrowy powinien być aktyw-
ny na forum światowym, gdyż tylko kompetentne dane z każdego obsza-
ru energetyki jądrowej mogą się przyczynić do właściwej oceny zarówno 
kosztów, jak i bezpieczeństwa działania obiektów jądrowych. Informacje 
te powinny jednak być przełożone z języka profesjonalnego na publicy-
styczny, aby mogły dotrzeć do szerokiego grona obywateli. Duże znacze-
nie ma dotarcie z rzetelną informacją do młodego pokolenia, które będzie 
kształtować przyszłość światowej energetyki. Jest to szczególnie ważne, 
aby w epoce po Fukushimie odtworzyć fascynację młodych ludzi tą tech-
nologią, którą obserwowaliśmy na początku jej rozwoju.

Narodowe Laboratorium 
w stanie Idaho (USA) uzyskało 

lokalizację dla EJ z reaktorem SMR
Amerykańskie Ministerstwo Energetyki (US Department of Energy) 

wydało zgodę na budowę elektrowni jądrowej z reaktorem SMR (Small 
Modular Reactor) na terytorium Idaho National Laboratory. Projekt budo-
wy EJ będzie mieć wsparcie finansowe w ramach programu Baracka Oba-
my, mającego na celu wzmocnienie przywództwa USA w rozwoju inno-
wacyjnych technologii czystej energii. Podpisano również porozumienie 
z lokalnym przedsiębiorstwem energetycznym na odbiór energii z tego 
obiektu, gdyż cały projekt ma charakter komercyjny ze wsparciem admi-
nistracji federalnej. Jest to kolejny krok w rozwoju modularnych reakto-
rów małej mocy w USA.

Plany wycofania z eksploatacji 
trzech bloków jądrowych w Japonii 

przesłane do zatwierdzenia regulatora
Obok planów uruchamiania kolejnych EJ odstawionych po katastrofie 

w Fukushimie niektóre są trwale wycofywane z eksploatacji. Plany wy-
cofania z eksploatacji bloków nr 1 i 2 w EJ Mihama oraz bloku nr 1 w EJ 
Tsuruga zostały przesłane do zatwierdzenia przez krajowego regulatora ją-
drowego. Odstawienie bloków 340 MWe and 500 MWe w EJ Mihama 1 and 
2 z reaktorami PWR będących w eksploatacji od wczesnych lat siedem-
dziesiątych wraz z całkowitą dekontaminacją terenu potrwa około 30 lat.

Informacje opracowane na podstawie World Nuclear News

dr Mirosław Duda, ARE S.A.

Energetyka jądrowa 
na świecie
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ZMIANY W EUROPEJSKIM 
SYSTEMIE HANDLU EMISJAMI

Zgodnie z danymi opublikowanymi 1. kwietnia przez Komisję 
Europejską, ilość emisji objętych Europejskim Systemem Han-
dlu Emisjami w 2015 r. obniżyła się rok do roku o 0,47%, przy 
5% spadku w 2014 r. Spadek emisji miał miejsce pomimo wzro-
stu PKB państw strefy UE o 1,7% (UE wraz z Islandią, Nor-
wegią i Lichtensteinem). Zaobserwowano więc wzrost gospo-
darczy przy równoczesnej redukcji emisji gazów cieplarnianych 
w sektorach objętych Systemem. Dane wskazują jednocześnie, 
że spadek emisji gazów cieplarnianych zwalnia. Wnioski z tych 
danych spowodują prawdopodobnie naciski ze strony interesa-
riuszy i niektórych państw członkowskich na reformę Systemu, 
od którego oczekuje się, że będzie siłą napędową dla innowacji 
przyczyniających się do zmniejszania emisji węgla.

Planuje się, że projekt zmian w Systemie zostanie przedłożo-
ny Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Środowiska, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności w grudniu tego roku, 
a głosowanie plenarne odbędzie się na początku 2017 r. Propo-
zycje zmian zostały już ukierunkowane stanowiskiem Komisji 
po ubiegłorocznym szczycie COP21 w Paryżu, zgodnie z któ-
rym redukcja emisji o 40% do 2020 r. w stosunku do poziomu 
emisji z 1990 r. nie musi rosnąć. Stanowisko takie zostało wy-
rażone przez Komisję, mimo że paryskie porozumienie naciska-
ło na ograniczenie poziomu wzrostu temperatury znacznie po-
niżej 2°C. „Słaba” reakcja Komisji została skrytykowana m.in. 
przez Niemcy, Austrię, Portugalię i Luksemburg podczas ostat-
niego posiedzenia Rady UE ds. Środowiska, w marcu tego roku. 
Francuska Minister ds. Środowiska oraz obecny przewodniczą-
cy COP wezwali do szybkiej ratyfikacji porozumienia z Paryża. 
Podkreślali także potrzebę przyjęcia za cel ograniczenia wzrostu 
globalnej temperatury do 1,5°C oraz podwyżki ceny za emisję 
węgla, wynoszącej teraz 5 EUR za tonę. 

Eurelectric Daily News – 11.04.2016

MITY DOTYCZĄCE 
DETALICZNEGO RYNKU 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Debacie na temat europejskiego detalicznego rynku energii 

elektrycznej towarzyszy wiele nieporozumień. Popularne jest 
na przykład przekonanie, że wzrost kwot na rachunkach wyni-
ka z rosnących zysków spółek energetycznych, albo że dostaw-
cy celowo komplikują rachunki i utrudniają porównywanie ofert. 
W związku z planowaną publikacją przez Komisję Europejską 
projektów nowych regulacji dotyczących rynku energii elek-
trycznej, w tym rynku na poziomie detalicznym, Eurelectric za-
brało głos w sprawie realiów jego funkcjonowania.

Obok wymienionych wyżej, jako błędne wskazano m.in. prze-
konania, że: regulowane ceny energii służą ochronie odbiorców, 
łączenie wytwarzania i działalności związanej z dystrybucją 
energii zaburza konkurencję, wiele ofert niepotrzebnie kompli-
kuje rynek, dostawcy energii są przeciw efektywności energe-
tycznej i kooperatywom, a konsumenci generalnie nie są zado-
woleni z przedsiębiorstw energetycznych.

W odniesieniu do każdego z 10 zidentyfikowanych przez Eu-
relectric obiegowych twierdzeń przytoczone zostały fakty, opisu-
jące rzeczywistą sytuację. Na poparcie poszczególnych tez przy-
wołano dane publikowane przez europejskie i krajowe organy 
regulacyjne, materiały Komisji Europejskiej i samego Eurelectric.

Raport został przekazany członkom Komisji Przemysłu, Ba-
dań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego, 
i ma być dalej dystrybuowany w Komisji Europejskiej, Parla-
mencie i Radzie.

Eurelectric Daily News – 15.04.2016

KONFERENCJA WYSOKIEGO 
SZCZEBLA WS. RYNKÓW EUROPY 

POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ
7. kwietna br., w stolicy Bułgarii Sofii, odbyła się konferen-

cja wysokiego szczebla poświęcona harmonizacji zasad regulacji 
rynków energii w Europie Południowo-Wschodniej. Impreza zo-
stała zorganizowana przez Energy Management Institute (EMI) 
oraz bułgarską Komisję ds. Regulacji Wody i Energii (SEWRC).

Głównym tematem dyskusji była rola regulatorów rynków 
energii w procesie liberalizacji rynków. W fazie przejścia od ryn-
ków regulowanych do wolnych, regulatorzy ponoszą odpowie-
dzialność za zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności do-
staw do odbiorców, przy jednoczesnym równoważeniu interesów 
wszystkich uczestników rynku. Decyzje regulatorów mają klu-
czowy wpływ na ekonomiczny i społeczny rozwój swoich kra-
jów. W kontekście mechanizmów łączenia rynków, jako słabość 
wskazano brak wiedzy na temat zasad regulacji stosowanych 
w innych państwach regionu.

Mówcy podkreślali potrzebę stabilności prawa i aktywnej 
współpracy krajowych urzędów regulacyjnych we wdrażaniu roz-
wiązań unijnych. Przedstawiciele Albanii, Grecji i Serbii przed-
stawili swoje doświadczenia z uwalniania rynków i wyrazili 
potrzebę ściślejszej współpracy wszystkich państw Europy Połu-
dniowo-Wschodniej. Ocenili ponadto, że wymiana dobrych prak-
tyk przez regulatorów przyczynia się do wprowadzania powszech-
nie uznawanych mechanizmów regulacyjnych opierających się na 
zasadach transparentności, wykonalności i zgodności z prawem.

W podsumowaniu stwierdzono, że z uwagi na podobieństwo 
zadań organów regulacji w poszczególnych krajach powinny one 
połączyć wysiłki i ściśle współdziałać na bazie prawa europej-
skiego, tak by osiągnąć wspólny cel w postaci liberalizacji ryn-
ku energii.

Eurelectric Daily News – 21.04.2016

SPÓŁKI DYSTRYBUCYJNE 
W ZDECENTRALIZOWANYCH 

SYSTEMACH
Do elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych przyłączo-

ne pozostaje 95% odnawialnych źródeł energii. Wynagrodzenie 
spółek energetycznych z tego tytułu kształtuje się na poziomie 
62 mld EUR rocznie. Przewiduje się, że do 2020 r. wartość inwe-
stycji w sieci dystrybucyjne wyniesie 400 mld EUR. Na nowych 
rynkach energii spółki dystrybucyjne powinny odgrywać wiodącą 

Energetyka na świecie
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rolę we wdrażaniu polityk klimatycznej i energetycznej, a także 
w gwarantowaniu konkurencyjnych i bezpiecznych dostaw ener-
gii elektrycznej. Inteligentne systemy energetyczne, cyfryzacja 
i automatyzacja będą kluczowymi czynnikami sukcesu. W celu 
podkreślenia znaczenia inwestycji w inteligentne technologie dla 
spółek dystrybucyjnych, cztery stowarzyszenia – CEDEC, EDSO 
for Smart Grids, Eurelectric i GEODE – zorganizowały dedyko-
waną konferencję, która odbyła się 12. kwietnia w Brukseli.

Omawiano wyzwania i szanse związane z nową organizacją 
rynków. Produkcja energii będzie wolna od węgla i coraz bar-
dziej zdecentralizowana. Inteligentne sieci, inteligentne systemy 
pomiarowo-rozliczeniowe, produkcja energii przez odbiorców, 
magazynowanie energii, zarządzanie stroną popytową, pojazdy 
napędzane elektrycznie, efektywność energetyczna, zarządzanie 
danymi oraz bezpieczeństwo, to tylko niektóre obszary, w któ-
rych spółki będą wspomagać nowe usługi i innowacyjne produk-
ty dla odbiorców indywidualnych.

W tym kontekście oczekuje się, iż spółki dystrybucyjne pozo-
staną neutralne wobec rynku. Powinny one zapewniać elastycz-
ne działanie sieci elektroenergetycznej i jednocześnie ułatwiać 
przyjazny dla konsumentów detaliczny obrót energią. Z uwagi na 
zwiększające się zapotrzebowanie na dane, spółki będą odpowie-
dzialne za udostępnianie wystandaryzowanych danych konsu-
mentom i innym stronom rynku. Kluczowa jest także współpraca 
spółek dystrybucyjnych z operatorami systemów przesyłowych. 
Obie te grupy przedsiębiorstw powinny mieć zapewnione te same 
prawa i warunki działania w przyszłych regulacjach prawnych. 

Eurelectric Daily News – 14.04.2016

INFORMACJA WS. PROGRAMÓW 
DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH 
ENERGETYKI JĄDROWEJ

4. kwietnia Komisja Europejska opublikowała informację na 
temat przykładowych programów działań dotyczących energe-
tyki jądrowej, opracowaną na podstawie artykułu 40 Traktatu 
ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Eu-
ratom). Jest to pierwsza taka publikacja od czasu katastrofy elek-
trowni w Fukuszimie Daiichi w 2011 r.

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji, priorytetem pozostaje bez-
pieczeństwo jądrowe. Z tego względu w informacji przedsta-
wione zostały inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa, 
wynikające z doświadczeń z japońskiej katastrofy, oraz te odno-
szące się do długoterminowego działania istniejących elektrow-
ni. Dodatkowo, w związku z przechodzeniem europejskich elek-
trowni w końcową fazę cyklu życia, dokument określa związane 
z tym niezbędne inwestycje i porusza kwestie odpowiedzialno-
ści. Eksperci omówili także temat szacowanych kosztów finan-
sowych związanych z likwidacją elektrowni jądrowych oraz za-
rządzaniem radioaktywnymi odpadami i wypalonym paliwem. 
O ile państwa członkowskie mogą swobodnie decydować o wy-
korzystywanych przez siebie źródłach energii, to zarówno stra-
tegia Unii Energetycznej jak i Europejska Strategia Bezpieczeń-
stwa Energetycznego podkreślają, że kraj który wykorzystuje 
energię jądrową powinien stosować najwyższe standardy w za-
kresie bezpieczeństwa, zarządzania odpadami oraz różnicowania 
dostaw paliwa.

Komisja zamieściła w informacji rekomendacje dla krajów UE 
zawierających z państwem trzecim porozumienia lub umowy do-
tyczące energetyki jądrowej. W takich przypadkach konieczne 
będzie zasięgnięcie opinii Komisji jeszcze przed ich zawarciem.

Eurelectric Daily News – 06.04.2016

INNOWACYJNOŚĆ FILAREM 
UNII ENERGETYCZNEJ

W marcu tego roku Komisja Europejska zainicjowała publicz-
ne konsultacje w sprawie zintegrowanej strategii w zakresie ba-
dań, innowacyjności i konkurencyjności, która ma ułatwić UE 
przejście do gospodarki bardziej zrównoważonej, konkurencyj-
nej, efektywnej energetycznie i o niskiej emisji węgla. Strategia 
stanowi jeden z pięciu obszarów unii energetycznej. 

Komisja zaprosiła wszystkie zainteresowane strony, w tym 
obywateli oraz prywatne i publiczne organizacje, do dzielenia 
się pomysłami, w jaki sposób osiągnąć energetyczne i klimatycz-
ne cele UE, a także specyficzne dla poszczególnych branż cele 
dotyczące badań, rozwoju i innowacji. Przedmiotem konsultacji 
są również zagadnienia dotyczące konkurencyjności gospoda-
rek UE i nowe możliwości biznesowe, oraz propozycje dotyczą-
ce możliwości wykorzystania sektora transportowego w realiza-
cję zamierzeń energetycznych i klimatycznych. 

Proces konsultacji potrwa do 31. maja br., a jego wyniki mają 
zostać uwzględnione w strategii i opublikowane pod koniec 
2016 r. W prace nad strategią zaangażowani będą ściśle komi-
sarze UE ds. polityki klimatycznej i energetycznej, ds. transpor-
tu oraz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości 
i MŚP. Komisja zamierza poszukiwać synergii pomiędzy działa-
niami podejmowanymi w różnych sektorach, w tym w zakresie 
technologii ograniczających emisję węgla, badań i innowacji do-
tyczących transportu oraz ogólnie konkurencyjności.

Eurelectric Daily News – 20.04.2016

POROZUMIENIE NA RZECZ 
ROZWOJU TRANSPORTU 

ELEKTRYCZNEGO
21. kwietnia w Brukseli zainicjowane zostało porozumie-

nie pod nazwą „Platform for electro-mobility”, mające promo-
wać zrównoważoną elektryfikację wszystkich środków trans-
portu w Europie. Za inicjatywą tą stoi 15 członków założycieli, 
reprezentujących biznes, transport drogowy i kolejowy, dostaw-
ców energii elektrycznej oraz społeczeństwo i miasta. Przedmio-
tem działalności nowej struktury są zagadnienia, które mają zo-
stać poruszone w komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie 
dekarbonizacji transportu, mającym ukazać się w lecie tego roku. 

Platforma opowiada się za rozwojem lekkich pojazdów elek-
trycznych, poprzez rozszerzenie zakresu Dyrektywy ws. czystych 
pojazdów, o pojazdy lekkie i użytkowe (specjalistyczne). Propa-
gowany ma być także rozwój inteligentnego ładowania pojazdów 
elektrycznych, umożliwiający użytkownikom zmniejszenie kosz-
tów zasilania pojazdów, dodatkowo przyczyniający się do zacho-
wania stabilności i niezawodności systemu elektroenergetyczne-
go. Prawodawstwo powinno wspierać inwestycje i stosowanie 
inteligentnego ładowania, a poszczególne państwa uwzględniać 
tę kwestię w planach rozwojowych, na przykład dotyczących 
miast.

Uważa się, że wprowadzenie elektrycznego transportu w Eu-
ropie wymaga wdrożenia systemu płatności „pay-as-you-go”, 
systemu rozliczeń pomiędzy operatorami punktów doładowania 
oraz zapewnienia użytkownikom możliwości wyboru dostaw-
cy energii. Miasta powinny być zachęcane do zakupu pojazdów 
elektrycznych oraz budowy odpowiedniej infrastruktury, regu-
lacje prawne powinny zaś dookreślać zasady używania różnych 
pojazdów, w tym elektrycznych, na obszarach miejskich. 

Eurelectric Daily News – 26.04.2016
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1. Wprowadzenie
Strategicznym celem rozwoju i wdroże-

nia technologii zgazowania węgla jest podję-
cie efektywnej substytucji deficytowych wę-
glowodorów – ropy naftowej i gazu ziemnego 
zarówno dla zastosowań energetycznych jak 
i chemicznych. Bezpieczeństwo energetyczne 
Polski, jej bilans handlowy w wymianie zagra-
nicznej, a także interes krajowych producentów 
węgla, urządzeń górniczych i energetycznych 
powodują, że wykorzystanie dostępnych krajo-
wych zasobów węgla w celu wspomnianej sub-
stytucji winny stanowić priorytet polityki ener-
getycznej Polski. 

W przypadku naziemnego zgazowania węgla, 
technologii dojrzałej komercyjnie i rozwijanej 
z powodzeniem w wielu krajach, należy podjąć 
pilne działania dla jak najszybszej implementa-
cji tej technologii uwzględniając uwarunkowa-
nia dostępnej bazy surowcowej, a w przyszło-
ści rozwinąć krajowe rozwiązania dopasowane 
do węgli o większej zawartości popiołu, których 
energetyka nie będzie stosować z uwagi na co-
raz większe wymagania środowiskowe. Istotne 
jest również rozwijanie technologii, w których 
istnieją możliwości chemicznej sekwestracji di-
tlenku węgla, czyli jego wykorzystania jako su-
rowca w procesie produkcyjnym.

Dostępność sprawdzonych rozwiązań tech-
nologicznych nie oznacza braku postępu w roz-
woju nowych procesów zgazowania. Świadczą 
o tym prace prowadzone w USA [1] i Chinach 
[2]. Także w Polsce w ramach strategicznego 
Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojo-
wych pn. „Zaawansowane technologie pozy-
skiwania energii” prace związane z rozwojem 
technologii zgazowania węgla realizowane były 
w Zadaniu Badawczym nr 3 pn. „Opracowa-
nie technologii zgazowania węgla dla wyso-
koefektywnej produkcji paliw i energii elek-
trycznej”. Wykonawcą Zadania Badawczego nr 
3 było konsorcjum, które utworzyli Akademia 
Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie 
(lider konsorcjum), Instytut Chemicznej Prze-
róbki Węgla w Zabrzu, Główny Instytut Górni-
czy w Katowicach i Politechnika Śląska w Gli-
wicach. W projekt zaangażowani byli także 
partnerzy przemysłowi: Katowicki Holding Wę-
glowy S.A., Grupa Azoty S.A., Tauron Polska 
Energia S.A., Tauron Wytwarzanie S.A., Tauron 
Wydobycie S.A., KGHM Polska Miedź S.A.

Celem Zadania Badawczego nr 3 było m.in. 
opracowanie optymalnych konfiguracji oraz 

wytycznych procesowych i projektowych ukła-
dów zgazowania węgla stanowiących podstawę 
do budowy krajowych instalacji demonstracyj-
nych, a w szczególności:
•  określenie krajowej bazy węgla kamienne-

go i brunatnego dla procesów zgazowania 
węgli oraz określenie jej charakterystyki 
parametrycznej,

•  opracowanie i weryfikacja w skali piloto-
wej technologii ciśnieniowego zgazowania 
węgla w reaktorze z cyrkulującym złożem 
fluidalnym przy wykorzystaniu CO2 jako 
czynnika zgazowującego,

•  opracowanie modeli symulacyjnych dla pro-
jektowania i optymalizacji układów zgazo-
wania naziemnego dla zastosowań w ener-
getyce i chemii,

•  opracowanie dla warunków krajowych 
mapy rozwiązań technologicznych oraz 
wykonanie dokumentacji procesowej ukła-
dów stanowiących podstawę do budowy 
krajowych instalacji demonstracyjnych na- 
ziemnego zgazowania węgla,

•  ocena i wybór strategicznych kierunków 
rozwoju technologii naziemnego zgazowa-
nia węgla dających możliwość ukierunko-
wania na zastosowanie w energetyce i prze-
myśle chemicznym w perspektywie roku 
2020 i 2030.

1.1.  Zgazowanie węgla kierunkiem 
bezpieczeństwa energetycznego

Stosunkowo tani i długoterminowy dostęp 
do węgla jest podstawą bezpieczeństwa ener-
getycznego Polski. Podobnie może stać się fi-
larem bezpieczeństwa surowcowego dla prze-
mysłu chemicznego poprzez zastosowanie 
naziemnego zgazowania węgla dla substytucji 
gazu syntezowego otrzymywanego dotychczas 
z gazu ziemnego.

Wykorzystanie węgla dla potrzeb krajowego 
przemysłu chemicznego można rozdzielić na 
dwa główne kierunki:
•  zgazowanie dla produkcji gazu syntezowe-

go, a praktycznie wodoru, dla przemysłu 
nawozów azotowych,

•  zgazowanie poligeneracyjne, wiążące wy-
twarzanie energii elektrycznej z produkcją 
chemiczną ukierunkowaną na wodór, me-
tanol, olefiny, paliwa silnikowe względnie 
substytut gazu ziemnego.
Kierunki te były przedmiotem zainteresowa-

nia Zakładów Azotowych w Puławach oraz Za-
kładów Azotowych w Kędzierzynie w latach 

2007–2010. W obu przypadkach opracowano 
analizy techniczno-ekonomiczne, które dawały 
podstawy dla realizacji tych inwestycji. Z uwa-
gi jednak na uwarunkowania zewnętrzne zwią-
zane z perspektywą zwiększonych dostaw gazu 
ziemnego oraz spokojną sytuacją politycz-
ną projekty te zatrzymano. Obecnie powróco-
no do nich i rozważa się ich kontynuację przy 
uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań poli-
tycznych i gospodarczych. 

Aktualna sytuacja geopolityczna wskazuje 
jednoznacznie, że stabilność ekonomiczna rodzi-
mego przemysłu nawozowego wymaga strategii 
wieloletniej w zakresie zaopatrzenia surowco-
wego. W naszym przypadku może to być węgiel 
i wytworzony z niego substytut gazu ziemne-
go, co spowoduje wzrost popytu na ten surowiec 
w kraju i poprawę efektywności górnictwa.

Zaspokojenie aktualnych potrzeb krajowe-
go przemysłu nawozowego w zakresie sub-
stytucji gazu syntezowego wymaga zgazowa-
nia 7–8 mln ton węgla. Przy czym dla jednego 
zakładu produkcji nawozów sztucznych wy-
starczająca jest instalacja o zdolności przero-
bowej 1,2–1,5 mln ton węgla, co odpowiada 
ok. 500 mln m3 gazu ziemnego.

W przypadku energetyki wymagania środo-
wiskowe dotyczące emisji pyłu, NOx, SOx roz-
szerzają się na emisję rtęci oraz ditleneku wę-
gla. Jednocześnie coraz droższym składnikiem 
kosztów operacyjnych staje się woda technolo-
giczna. Z tego powodu technologia zgazowania 
oferująca zarówno mniejsze zużycie wody jak 
i łatwiejszą oraz tańszą eliminację zanieczysz-
czeń jest bardzo atrakcyjna. W rezultacie m.in. 
w grupie PGE zgazowanie węgla brunatnego na 
potrzeby energetyczne staje się także przedmio-
tem zainteresowania.

2. Stan rozwoju 
technologii 

zgazowania węgla
Technologia zgazowania paliw stałych jest 

znana i stosowana na świecie od wielu lat. Naj-
nowsze, opublikowane w 2013 r. dane na temat 
stanu rozwoju przemysłowych układów zgazo-
wania na świecie [3, 4] wskazują na niespoty-
kanie dynamiczny rozwój tej technologii. Znaj-
duje to m.in. odzwierciedlenie w 48% wzroście 
produkcji gazu procesowego w porównaniu ze 
stanem z 2010 r. [3, 4]. Przy uwzględnieniu 
zdolności produkcyjnych instalacji budowa-
nych i planowanych wzrost produkcji w odnie-
sieniu do danych z 2010 r. wynosi odpowiednio 

Marek Ściążko, Tomasz Chmielniak
Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Strategiczne kierunki 
zgazowania węgla w Polsce
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137% i 256% [3, 4]. W tablicy 1 przedstawio-
no zestawienie liczby przemysłowych reakto-
rów zgazowania na świecie dla kolejnych ak-
tualizacji danych z przeglądu światowego stanu 
rozwoju technologii zgazowania wykonywa-
nych przez U.S. Department of Energy (aktu-
alizacja danych odbywa się cyklicznie co trzy 
lata) [3, 4].

2.1.  Rozwiązania technologiczne 
i kierunki wykorzystania gazu

Obecnie technologiami najbardziej rozpo-
wszechnionymi są procesy wykorzystujące reak-
tory dyspersyjne (43% produkcji gazu). Rozpa-
trując wyłącznie technologie zgazowania węgla 
w reaktorach dyspersyjnych, największy udział 
w produkcji gazu mają technologie Shell oraz 
GE/Texaco (44% i 33%), a następnie ECUST 
(East China University of Science and Technolo-
gy, 15,3%), Udhe/PRENFLO (4,4%) oraz MHI 
(Mitsubishi Heavy Industries gasification tech-
nology, 3,4%) [4, 5]. Spośród planowanych do 
uruchomienia instalacji (instalacje budowane 
i w fazie rozwoju) najwięcej będzie wykorzy-
stywać technologię zgazowania Shell (26,7%, 
11 913 MWth), ECUST (20,2%, 9001 MWth) 
i Siemens (14,2%, 6363 MWth) [4, 5].

Mniej rozwiniętą grupą są posiadające wie-
le zalet fluidalne technologie zgazowania. Do 
ich zalet należą m.in.: mniejsze koszty bu-
dowy i eksploatacji oraz możliwość integra-
cji z zaawansowanymi technologiami spala-
nia pozostałości po zgazowaniu. Ma to przede 
wszystkim istotne znaczenie dla układów koge-
neracyjnych o mocy rzędu 100 MWe/100 MWth.

Do najbardziej zaawansowanych rozwią-
zań fluidalnych reaktorów zgazowania należą 
technologie KRW (Kellog-Rust-Westinghouse) 
[4, 6, 7], Uhde/HTW (High Temperature Win-
kler) [4], U-GAS GTI/SES [4, 8] oraz KBR 
Transport Reaktor [4, 9]. Jednym z powodów 
stosunkowo niewielkiego ich zastosowania jest 
brak propozycji efektywnych układów zinte-
growanych z produkcją chemiczną i energe-
tyczną.

Przykładem nowego podejścia do technologii 
zgazowania węgla w złożu fluidalnym jest roz-
wijane w IChPW (Instytut Chemicznej Przerób-
ki Węgla, Zabrze, Polska) zgazowanie węgla 
w reaktorze CFB (Circulating Fluidized Bed) 
z wykorzystaniem CO2 jako czynnika zgazo-
wującego [4, 10–13]. W wyniku wykorzystania 
CO2 w procesie zgazowania osiągamy większą 

wydajność procesu i mniejszą konsumpcję do-
prowadzonego tlenu w odniesieniu do zużyte-
go paliwa. Wzrost sprawności układu to równo-
cześnie zmniejszenie emisji CO2 przypadającej 
na jednostkę produktu końcowego. Istotną kwe-
stią wydaje się również obniżenie względnego 
zużycia tlenu, instalacje produkcji tlenu stano-
wią bowiem główny element kosztów inwesty-
cyjnych i eksploatacyjnych w układach zgazo-
wania węgla [4].

Zgazowanie jest podstawową technologią 
wytwarzania gazu syntezowego do produkcji 
substancji chemicznych, wodoru, paliw płyn-
nych i gazowych z węgla. Wydajność produko-
wanego na świecie gazu ze zgazowania węgla 
w zależności od wytwarzanego produktu przed-
stawia rys. 1.

Należy podkreślić, że produkcja substancji 
chemicznych z węgla przy wykorzystaniu tech-
nologii zgazowania nie ma charakteru mar-
ginalnego czy lokalnego. Ocenia się, że 25% 
światowej produkcji amoniaku i 30% światowej 
produkcji metanolu wytwarzane jest przy wy-
korzystaniu procesów zgazowania. Innymi kie-
runkami zastosowania gazu z procesów zgazo-
wania są produkcja glikolu, etanolu oraz paliw 
płynnych i gazowych. W Azji renesans przeży-
wa również koncepcja produkcji syntetycznego 
gazu ziemnego [3].

W przypadku zastosowań energetycznych 
głównym czynnikiem wpływającym na atrak-
cyjność technologii zgazowania węgla są wy-
sokie sprawności generacji energii elektrycznej 
oraz stosunkowo niskie koszty wychwytu CO2. 
Zalety te wynikają z możliwości wykorzystania 
do generacji energii tzw. układów gazowo-pa-
rowych (IGCC, rys. 2) oraz możliwości sepa-
racji ditlenku węgla z gazu procesowego przed 
procesem spalania, co powoduje mniejsze stra-
ty sprawności wytwarzania energii elektrycznej 
niż w przypadku klasycznych technologii spala-
nia, w których zabiegi oczyszczania prowadzo-
ne są dopiero na wytworzonych spalinach.

Znaczny rozwój, w ostatnich latach, klasycz-
nych technologii spalania węgla sprawił jed-
nak, że charakteryzują się one porównywalny-
mi sprawnościami wytwarzania energii. Przy 
niższych nakładach inwestycyjnych oraz aktu-
alnych – niskich kosztach zakupu uprawnień do 
emisji CO2 bloki parowe na parametry nadkry-
tyczne stanowią obecnie najbardziej opłacalną 
opcję produkcji energii.

Interesującym kierunkiem technologii zgazo-
wania są również układy poligeneracyjne. Po-
zwalają one na jednoczesną produkcję energii 
elektrycznej i substancji chemicznych w tym 
paliw gazowych i ciekłych oraz sekwestrację 
powstającego ditlenku węgla. Połączenie pro-
cesu skojarzonej produkcji energii elektrycznej 
z produkcją substancji chemicznych umożliwia 

Tablica 1. Zestawienie instalacji i reaktorów zgazowania, lata 1999–2013 [3, 4]

Rok 
aktualizacji

Układy 
istniejące, 
instalacje/ 
reaktory 

zgazowania

Układy 
budowane,
instalacje/ 
reaktory 

zgazowania

Układy 
planowane,
instalacje/
reaktory 

zgazowania

Układy 
istniejące, 

GWth

Układy 
budowane, 

GWth

Układy 
planowane, 

GWth

1999 128/366 b.d. 33/48  42,7 b.d. 18,2
2001 131/409 b.d. 32/59  43,3 b.d. 24,5
2004 117/385 b.d. 38/66  43,0 b.d. 25,3
2007 144/427 b.d. 10/34  56,2 b.d. 36,5
2010 192/405 11/17 37/76  70,8 10,9 40,4
2013 234/618 61/202 98/550 104,7 63,4 84,0

Rys. 1. Sumaryczna wydajność reaktorów zgazowania 
węgla w zależności od wytwarzanego produktu (stan 
2010 r. i prognozowany do 2016 r.) [4, 5]

Rys. 2. Schemat układu zgazowania węgla zintegrowanego z układem gazowo-parowym [14]



36

Dział naukowo-techniczny

osiągnięcie wysokich wskaźników wykorzysta-
nia energii pierwotnej paliwa, niskich wskaź-
ników emisyjności oraz wysokiej efektywno-
ści ekonomicznej przedsięwzięcia również przy 
uwzględnieniu kosztów sekwestracji CO2. 

3. Program rozwoju 
technologii krajowych 
do skali przemysłowej 
– perspektywa 2030

Warunkiem komercjalizacji nowych techno-
logii produkcyjnych w obszarze sektora ener-
getycznego i chemicznego jest realizacja ściśle 
określonego cyklu badawczego obejmujące-
go prace w różnych skalach realizacji procesu. 
Pomijając fazę badań laboratoryjnych musi on, 
dla zminimalizowania ryzyka inwestycyjnego, 
obejmować fazy prac pilotowych i demonstra-
cyjnych. W tablicy 2 przedstawiono powiększa-
nie skali oraz charakterystykę poszczególnych 
etapów badawczych dla technologii zgazowa-
nia. Przedstawione dane wynikają z doświad-
czeń europejskich, amerykańskich oraz chiń-
skich, którzy przewodzą w rozwoju technologii 
zgazowania w świecie.

Każdy etap badań charakteryzuje się innym 
celem realizowanych prac oraz ich wymaga-
nym czasem trwania. Można przyjąć, że ko-
nieczny czas do powstania pierwszego, zwe-
ryfikowanego w warunkach przemysłowych 
układu technologicznego to ok. 15–20 lat. Bio-
rąc pod uwagę aktualny stan zaawansowania 
prac w ramach wykonanego Zadania Badaw-
czego nr 3, Programu Strategicznego można 
oczekiwać, że uzyskanie technologii zgazowa-
nia węgla przy wykorzystaniu CO2 spełniającej 
wymagania produktu komercyjnego jest możli-
we do osiągnięcia najwcześniej w roku 2030. 

3.1.  Kierunki rozwoju opracowanych 
technologii zgazowania węgla

Dotychczas zdobyta wiedza i doświadcze-
nie upoważnia do wskazania dwóch realnych 
i obiecujących kierunków realizacji procesu. 
Pierwszy to zastosowanie energetyczne w hy-
brydowym układzie kogeneracyjnym. Drugi 
to układ poligeneracyjny produkcji metanolu 
i energii (zintegrowany układ zgazowania i ok-
syspalania). 

Mapa drogowa rozwoju technologii zgazo-
wania z zastosowaniem CO2 jako czynnika zga-
zowującego dla zastosowań w energetyce i che-
mii została zaprezentowana na rys. 3.

4. Strategiczne kierunki 
zgazowania węgla 

dla Polski 
– perspektywa 2020

Technologie opracowane w ramach projek-
tu strategicznego wymagają, jak przedstawio-
no powyżej, ok. 10 lat badań prowadzonych na 
odpowiednich instalacjach demonstracyjnych 
i zaangażowania partnerów przemysłowych. 
Biorąc ten fakt pod uwagę oraz aktualną sytu-
ację bezpiecznego zaopatrzenia w surowce ga-
zowe autorzy uważają, że należy podjąć pilne 
działania równoległe prowadzące do szybkiego 

wdrożenia technologii zgazowania w kraju na 
potrzeby przemysłu chemicznego. W tej sytu-
acji można skorzystać z aktualnie dostępnych 
technologii, które przy posiadanej wiedzy mogą 
być z powodzeniem implementowane w krajo-
wym przemyśle. 

4.1.  Analiza potrzeb sektora energetyki 
i chemii 

Stan gospodarki polskiej podobnie jak i świa-
towej przekłada się na wielkość popytu i ceny 
energii elektrycznej i produktów chemicznych. 
Produkcja energii elektrycznej i chemikaliów 
w Polsce jest silnie skorelowana z koniunkturą 
gospodarczą i przemysłową oraz tempem wzro-
stu gospodarczego. Otoczenie międzynarodowe 
pozostaje najważniejszym źródłem niepewno-
ści projekcji podstawowych wskaźników ma-
kroekonomicznych. Wobec turbulencji na nie-
spotykaną w ostatnich latach skalę na rynkach 
międzynarodowych scenariusze rozwoju sy-
tuacji w Polsce, zwłaszcza krótkoterminowe 
mogą pozostawać skrajnie różne.

Mimo, iż potencjał rozwoju mocy produkcyj-
nych wytwarzania energii elektrycznej jest ol-
brzymi, wynoszący około 20 GW do 2030 r., to 

Tablica 2. Skala i charakterystyka poszczególnych etapów badawczych na drodze do komercjalizacji 
technologii zgazowania [15]

Typ instalacji Skala 
[Mg/h] Cel badań/pracy Liczba godzin 

w ruchu testowym
Badawcza-pilotowa 0,1–0,2 sprawdzenie bilansów, weryfikacja jakości produktów 24 (72)

Pilotowa 2–4 weryfikacja koncepcji aparaturowych poszczególnych 
węzłów, głównie prototypowych 250–700

Demonstracyjna 20–40 weryfikacja niezawodności pracy dla kluczowych 
obiektów technologicznych w skali docelowej 1000–4000

Przemysłowa n × 40 pierwsza pełnoskalowa instalacja produkcyjna 
pracująca w warunkach rzeczywistych 7200–8400

Rys. 3. Mapa drogowa rozwoju technologii zgazowania z udziałem CO2 (CO2GAZ)
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zgazowanie węgla nie może być obecnie rozwa-
żane jako źródło energii elektrycznej. Natomiast 
może mieć istotne znaczenie w układach koge-
neracyjnych. Najważniejszym jednak kierun-
kiem wydaje się obecnie substytucja gazu ziem-
nego używanego w zakładach chemicznych.

Struktura produkcji przemysłu chemicznego 
w Polsce wymaga także gruntownej przebudo-
wy. Obecnie 60% wartości produkcji stanowią 
chemikalia bazowe. Aby zniwelować olbrzymi 
deficyt w handlu zagranicznym chemikaliami, 
który wynosi rocznie 8–9 mld €, niezbędne są 
inwestycje w produkcję chemikaliów o wyższej 
wartości dodanej.

Rozpatrywany jest wariant rozwoju sektora 
chemicznego w Polsce oparty o produkcję ole-
fin, aromatów i półproduktów organicznych, 
umożliwiający uzyskanie zorientowanych na 
rynek produktów obszaru wytwórczego poli-
merów, kopolimerów i innych związków o du-
żej wartości dodanej. W związku z tym prefero-
wany scenariusz rozwoju obejmowałby istotne 
zwiększenie bazy surowcowej w postaci meta-
nolu i olefin. Metanol, który obecnie w całości 
importujemy w ilości około 400 tys. ton rocznie 
jest surowcem bardzo uniwersalnym (tablica 3). 

Biorąc pod uwagę wartości przewidywanego 
zapotrzebowania na metanol, propylen i etylen 
oraz buten całkowita ilość wytworzonych olefin 
wynosi prawie 1,4 mln t/rok.

Całkowite zapotrzebowanie na metanol to su- 
ma potencjału przyszłego zapotrzebowania na 
metanol oraz zapotrzebowania na metanol do 
produkcji olefin. Aby wyprodukować wskaza-
ną ilość metanolu należy zużyć około 4,2 mld m3 
gazu ziemnego wysoko metanowego lub prawie 
7 mln t/rok węgla kamiennego w stanie roboczym 
(wilgotność 21%, wartość opałowa 20,0 GJ/Mg).

4.2. Program inwestycyjny do 2020 r.
Wdrożenie technologii zgazowania w kraju 

w perspektywie roku 2020 wymaga implemen-
tacji technologii istniejących, dostępnych ko-
mercyjnie. Wydaje się, że rozwiązaniem racjo-
nalnym jest wdrożenie jako pierwszego układu 
instalacji wytwarzającej gaz syntezowy dla pro-
dukcji chemicznej, który zaspokajałby potrze-
by jednego z krajowych wytwórców np. Grupy 
Azoty S.A. W takiej sytuacji można rozważyć 
dwa przypadki. W pierwszym układ zgazowa-
nia pokrywa zapotrzebowanie na gaz ziemny, 
związane z aktualną produkcją, w drugim wy-
twarzany gaz syntezowy stanowi podstawę do 
rozwoju potencjału produkcyjnego zakładów 
chemicznych np. poprzez produkcję metano-
lu jako produktu finalnego lub jako surowca do 

dalszej produkcji (olefiny). W każdym z scena-
riuszy należałoby wdrożyć linię produkcyjną 
o wydajności około 120 t/h węgla, co odpowia-
da wydajności jednego zawiesinowego (dysper-
syjnego) reaktora zgazowania.

Realizacja cyklu inwestycyjnego obejmie 
5–7 lat. Harmonogram rozpoczyna się od dzia-
łań związanych z wyborem licencjodawcy wy-
spy zgazowania i obejmuje czas do zakończenia 
rozruchu całego układu, to jest do rozpoczęcia 
eksploatacji komercyjnej. Główne fazy przed-
stawione w przedstawionym harmonogramie to: 
•  wybór licencjodawcy wyspy zgazowania: 

4 miesiące,
•  wykonanie projektu podstawowego (FEED): 

12 miesięcy,
•  wczesne zadania inżynieringowe i przygoto-

wanie wstępnych szacunków: 2 miesiące,
•  projekt szczegółowy i zakupy: 32 miesiące,
•  montaż: 25 miesięcy,
•  rozruch zimny, rozruch gorący, uruchomienie 

i próby: 11 miesięcy. 
Przedstawiony harmonogram zakłada zaan-

gażowanie Generalnego Wykonawcy EPC do 
realizacji zadań poczynając od fazy FEED. Je-
śli pakiet FEED miałby być wykorzystany do 
wydania Zapytania Ofertowego (ITB) na znale-
zienie na rynku Generalnego Wykonawcy EPC, 
wówczas konieczne będzie uwzględnienie do-
datkowych 10 miesięcy.

W przypadku wdrożenia technologii komer-
cyjnej rola krajowych ośrodków badawczych 
(IChPW, AGH) obejmować będzie działania 
mające na celu adaptację i optymalizację ist-
niejących rozwiązań do warunków krajowych. 
Działania te będą związane np. z doborem i ba-
daniami paliw przeznaczonych na potrzeby zga-
zowania, czy obejmować będą wytyczne dla 

konfiguracji i kierunków produkcji, doradztwo 
na etapie inwestycji oraz rozwój modeli dla sy-
mulacji pracy układu. Implementacja w skali 
przemysłowej układu zgazowania bazującego 
na jednej z dostępnych komercyjnie technologii 
może być bazą i przyspieszyć rozwój nowych, 
własnych, krajowych rozwiązań. 

4.3. Oczekiwane efekty gospodarcze
Oczekiwane efekty gospodarcze wdrożenia 

technologii zgazowania węgla w Polsce zależeć 
będą od zaimplementowanych rozwiązań tech-
nologicznych oraz wybranych kierunków pro-
dukcyjnych. Nie ma wątpliwości jednak, ze za-
stąpienie gazu ziemnego węglem w produkcji 
substancji chemicznych może przyczynić się 
do poprawy ekonomiki produkcji. Przeprowa-
dzone dla aktualnych warunków gospodarczych 
szacunkowe analizy techniczno-ekonomicz-
ne dotyczące układów produkcyjnych wodoru 
i metanolu zintegrowanych z układem zgazo-
wania węgla w komercyjnie dostępnym reak-
torze dyspersyjnym wskazują na atrakcyjność 
ekonomiczną takich rozwiązań. 

Jednostkowy koszt wytworzenia wodoru 
i metanolu produkowanych z węgla kształtu-
je się odpowiednio na poziomie 6,4 zł/kg oraz 
1086 zł/Mg. Ponadto uwzględnienie przycho-
dów dodatkowych związanych ze sprzedażą 
generowanych w rozpatrywanych instalacjach 
produktów ubocznych (siarka, para technolo-
giczna, palny gaz resztkowy) daje możliwość 
istotnego obniżenie tych kosztów o 14% i 12% 
odpowiednio dla wodoru i metanolu.

W przypadku wodoru uzyskane jednostkowe 
koszty produkcji odpowiadają kosztom wytwa-
rzania wodoru z gazu ziemnego przy cenie gazu 
na poziomie 1100 i 930 zł/1000 m3 odpowied-
nio dla kosztów wytworzenia wyznaczonych 
bez i z uwzględnieniem przychodów ze sprze-
daży ubocznych produktów procesu (rys. 4).

Jednostkowy koszt wytworzenia metano-
lu z węgla kształtuje się znacznie poniżej jego 
cen rynkowych (dane publikowane przez Me-
thanex Corporation) (rys. 5). Różnica pomiędzy 
ceną rynkową a kosztami produkcji metanolu 
z węgla w roku 2014 wahała się w zakresie od 
65 (97) €/Mg aż do 193 (225) €/Mg (rys. 5).

Tablica 3. Bilans zapotrzebowania i rozbudowy zdolności produkcyjnych wybranych surowców bazowych 
do 2020 r.

* tylko jako metanol do syntez (bez metanolu do przetwórstwa w procesach MTO/MTP)

Produkt
Zapotrzebowanie 

docelowe 
[t/rok]

Polska 2013/2014 r.
Dalsza rozbudowa 

[t/rok]Zdolność produkcyjna 
[t/rok]

Zapotrzebowanie 
[t/rok]

Metanol* 514 000–684 000       0 315 000 > 650 000
Etylen 1 150 000–1 420 000 700 000 620 000 450 000–720 000
Propylen   921 000–1 136 000 485 000 501 000 436 000–651 000

Rys. 4. Koszty wytwarzania wodoru z węgla w odniesieniu do ekwiwalentnych cen gazu ziemnego
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Aktualny koszt produkcji wodoru z węgla 
jest porównywalny do kosztów jego wytworze-
nia z gazu ziemnego. O wyborze węgla mogą 
zadecydować inne, istotne aspekty w tym kwe-
stia krajowej bazy surowcowej czy perspekty-
wa wzrostu cen gazu ziemnego. W przypadku 
metanolu, dla jego cen na rynku Europejskim 
(rok 2014) budowa układu jego produkcji zin-
tegrowanego ze zgazowaniem węgla wydaje 
się wyjątkowo atrakcyjnym przedsięwzięciem 
inwestycyjnym. O atrakcyjności tej inwesty-
cji świadczy fakt, że zrównanie jednostkowych 
kosztów produkcji metanolu z jego minimalny-
mi obserwowanymi cenami rynkowymi w roku 
2014 (322 €/Mg, MEPCP, 2014) następuje do-
piero przy cenie węgla > 18 zł/GJ.

Dla pełnej oceny ekonomicznej układów wy-
twórczych zintegrowanych ze zgazowaniem 
węgla (technologie komercyjne) przeprowa-
dzono analizy finansowe dla sześciu warian-
tów technologicznych obejmujących kluczowe 
i najbardziej perspektywiczne produkty z punk-
tu widzenia rozwoju gospodarki krajowej:
•  wodór jako surowiec do produkcji nawozów 

sztucznych lub potencjalnie w przyszłości pod-
stawowe paliwo dla gospodarki wodorowej,

•  metanol jako produkt końcowy lub surowiec 
w procesach MTG, MTO,

•  propylen jako surowiec dla przemysłu che-
micznego.
Analizy przeprowadzono dla dwóch węgli: 

kamiennego i brunatnego (ZW Janina, KWB 
Bełchatów). Do obliczeń przyjęto układ zgazo-
wania z suchym doprowadzeniem paliwa, któ-
ry reprezentowany jest m.in. przez technolo-
gie Shell i Siemens. Wyniki analiz potwierdziły 
dużą atrakcyjność ekonomiczną tych przedsię-
wzięć, przy czym najlepsze wyniki uzyskano 
dla produkcji metanolu i propylenu.

5. Podsumowanie
Biorąc pod uwagę, interes krajowy polegają-

cy na efektywnym wykorzystaniu dostępnych 
zasobów węgla i uniezależnieniu się od do-
staw gazu ziemnego stosowanego w przemyśle 
chemicznym w perspektywie roku 2020 należy 
stworzyć zarówno warunki polityczne jak i fi-
nansowe dla szerokiej implementacji zgazowa-
nia węgla. 

W tym celu konieczne jest podjęcie następu-
jących działań:
•  opracować spójną politykę substytucji im-

portowanego gazu ziemnego gazem otrzy-

manym poprzez zgazowanie węgla. W tym 
zakresie wymagany jest silny impuls wymu-
szający spójne działania górnictwa, energety-
ki i chemii,

•  uwzględnić w planach rozwojowych gór-
nictwa oraz chemii zapotrzebowanie na wę-
giel na potrzeby przemysłu chemicznego, 
w szczególności dla wytwarzania wodoru dla 
przemysłu nawozów azotowych,

•  przy wyraźnym wsparciu rządowym zidenty-
fikować potencjalne lokalizacje inwestycyjne 
i wdrożyć instrumenty finansowe zachęcają-
ce do inwestowania. Programy inwestycyjne 
winny znaleźć wsparcie w funduszach prze-
znaczonych na perspektywę rozwoju gospo-
darczego 2014–2020.
Szybkie podjęcie działań pozwoli w konse-

kwencji zabezpieczyć wykorzystanie węgla do 
substytucji produktów otrzymywanych dotych-
czas z importowanego gazu ziemnego, co jest 
przede wszystkim przedmiotem międzynaro-
dowych nacisków politycznych. Mamy także 
szansę na stworzenie własnego know-how, a za-
tem rynkowej wartości dodanej. Wprowadzenie 
nowej, wielkoskalowej technologii zaktywizuje 
ponadto rynek pracy oraz wyeliminuje równo-
ważne wydatki na import paliw gazowych.

Przedstawione wskaźniki pozwalają stwier-
dzić, że produkcja paliw motorowych (benzy-
na, diesel) na drodze zgazowania węgla jest 
metodą nieopłacalną w warunkach krajowych. 
Natomiast zarówno metanol jak i wodór dają 
podstawy do podejmowania dalszych działań 
zmierzających do wdrożenia tej technologii.

Bardzo istotnym zagadnieniem jest stworze-
nie przy tym strategicznego programu badań 
i rozwoju wspierającego procesy inwestycyj-
ne i transfer technologii. Należy przyjąć kieru-
nek rozwoju technologii post-licencyjnych, aby 
w strukturze eksportu zwiększać sprzedaż war-
tości intelektualnych. Taka polityka prowadzo-
na jest w wielu krajach szybko rozwijających 
się i była podstawą szybkiego wzrostu ekono-
micznego m.in. w Japonii i Korei Płd. 
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Rys. 5. Ceny metanolu na rynku europejskim oraz jednostkowe koszty wytwarzania metanolu w układzie zintegro-
wanym ze zgazowaniem węgla








