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Szanowni Państwo
Koniec roku nastraja do pewnych podsumowań, wstępnych bilansów, wysnucia 

pewnych wniosków. Ten rok jest kolejnym, który nie był łatwy dla naszej energetyki. 
Pojawiły się nowe wyzwania, ale także nowe kierunki, które nadały nowe tempo 
rozwoju naszej branży na najbliższe lata. Dokonano zmian nie tylko w portfelu 
inwestycyjnym branży, ale także w polityce bezpieczeństwa energetycznego kraju. 

Niewątpliwie jednym z wyzwań jest porozumienie paryskie, które obliguje 
nas do konkretnych działań, jednakże jego realizacja powinna przebiegać 
w atmosferze zrozumienia dla specyfiki poszczególnych gospodarek i ze szczególnym 
uwzględnieniem złożoności procesu, jakim jest zmiana struktury miksu paliwowego. 
Nie sposób przecież porównać etapy rozwoju rynku we Francji, czy krajach 
skandynawskich do polskich realiów. Dlatego w osiąganiu celów rozwojowych 
czy ekologicznych, tak ważne są zasady solidarności i szacunku dla wszystkich 
partnerów porozumienia i czerpanie ze źródeł energii, które w sposób naturalny 
są wpisane w dany region. Jednakże, aby móc to osiągnąć, niezwykle istotny jest 
nasz aktywny głos na forum UE, który przedstawi racjonale argumenty polskiej 
polityki energetycznej. 

Nieuchronnym kierunkiem rozwojowym jest stopniowe odchodzenie od energetyki 
opartej na węglu. Nie tylko z powodów klimatycznych i obostrzeń regulacyjnych, 
ale także z powodów geologicznych, czyli wyczerpywania kolejnych dostępnych złóż. 
Niemniej jednak, to węgiel przez jeszcze wiele lat będzie podstawą polskiej energetyki, 
gwarantem stabilności dostaw paliwa oraz ważnym elementem bezpieczeństwa 
energetycznego kraju. Dlatego ambicją i zadaniem koncernów energetycznych powinny być inwestycje w zwiększanie 
efektywności spalania i redukcji emisji oraz w technologie, które uczynią to paliwo przyjaznym dla środowiska. 
Tak, aby ewolucja z energetyki konwencjonalnej w stronę tej opartej na OZE, rozproszonej i prosumenckiej, 
odbywała się z poszanowaniem polityk klimatycznych oraz zobowiązań międzynarodowych. 

Zaangażowanie koncernów energetycznych w sektor wydobycia porządkuje rynki zbytu surowca w Polsce. 
Nie można jednak zapominać, że każdemu podobnemu procesowi powinny przyświecać cele wynikające: z jednej 
strony – z dbałości o bezpieczeństwo energetyczne kraju, ale z drugiej – oczywiste cele biznesowe. Dlatego warunkiem 
koniecznym dla udanego powiązania sektorów jest mądra i skuteczna restrukturyzacja segmentu wydobycia, 
tak aby w sposób elastyczny potrafił dostosowywać się do warunków wynikających z dynamicznie zmieniających się cen 
na rynkach europejskich i światowych. Naturalne, wynikające z łańcucha wartości powiązanie biznesowe obu sektorów 
może przynieść zakładane korzyści, ale tylko pod warunkiem wprowadzenia głębokich zmian, które sprawią, że koszty 
wydobycia nie będą przekraczały regulowanej przez rynek ceny sprzedaży. Można to osiągnąć poprzez trafione 
i sprawnie realizowane inwestycje oraz uzależnienie wysokości dodatkowych świadczeń pracowniczych od realizacji 
planów wydobywczych.

Koncerny energetyczne zaktualizowały swoje strategie kładąc nacisk na urealnienie capexu, zabezpieczenie stabilności 
finansowej, która ma być w przyszłości fundamentem pod inwestycje w innowacje. 

Branża z nadzieją spogląda także na działania rządu mające na celu powołanie do życia tzw. Rynku Mocy, 
który z pewnością będzie dodatkowym impulsem pobudzającym koncerny energetyczne do inwestycji 
nie tylko w moce wytwórcze, ale także nowe rozwiązania technologiczne. 

Energetyka, którą znamy, którą obserwujemy przez dziesięciolecia wchodzi w okres bardzo 
dynamicznej zmiany. Zmiany, która generuje nowe usługi poza zwykłym dostarczaniem energii 
i ciepła oraz orientuje koncerny na klienta. Dziś jesteśmy świadkami i promotorami nowej 
energetyki w Polsce. Energetyki inwestującej w innowacyjne, komfortowe rozwiązania 
dla klienta, domu czy miasta. Energetyka to dziś sektor z ambicjami inwestowania 
nie tylko w dystrybucje, czy wytwarzanie, ale także w elektromobilność 
czy rozwiązania z katalogu smart, które schlebiają potrzebom klientów. 
To jest ten moment, w którym jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że w niedalekiej 
przyszłości nasz odbiorca już nie będzie kupować energii czy ciepła, ale będzie 
płacić za minuty korzystania z urządzeń zasilanych energią elektryczną. 
I dlatego wielkim zadaniem dla dzisiejszej elektroenergetyki 
jest znalezienie sobie ważnego miejsca w tak opisanej przyszłości. 

Korzystając z okazji, pragnę złożyć wszystkim Czytelnikom 
„Przeglądu Energetycznego” oraz Członkom i Sympatykom Izby 
serdeczne życzenia świątecznie oraz aby rok 2017 był czasem 
realizacji Waszych planów zawodowych i ambicji, 
bo te z pewnością przysłużą się polskiej energetyce.

Sławomir Krystek
Dyretor Generalny Izby Gospodarczej 

Energetyki i Ochrony Środowiska

Z  DZIAŁALNOŚCI  IZBY     
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Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. jest jednym z większych produ-
centów energii w Zachodniej Polsce. Wykorzystując lokalny gaz ziemny 
produkuje w skojarzeniu energię elektryczną i ciepło. Zajmuje się rów-
nież dystrybucją i dostawą ciepła do odbiorców – zaspokaja potrzeby 
ponad 60 tys. mieszkańców na ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową. 

Energia elektryczna i  ciepło produkowane są w  nowoczesnym blo-
ku gazowo-parowym o  mocy elektrycznej 198 MWe i  mocy cieplnej 
135 MWt. Ciepło wytwarzane jest również w kotłach gazowo-olejowych 
(łącznie 160 MWt). Elektrociepłownia jest także właścicielem jednego 
z  najnowocześniejszych systemów ciepłowniczych w  kraju. Sieć cie-
płownicza ma długość blisko 117 km, z czego ponad 64 km stanowią cie-
płociągi preizolowane.

W celu poprawy jakość życia społeczności lokalnej, w latach 2009 –2015, 
Elektrociepłownia zrealizowała duży projekt związany z modernizacją 
i  przebudową systemu ciepłowniczego. W  ramach zadania zmoderni-
zowano 10,5 km sieci ciepłowniczej, wybudowano 1,6 km nowej sieci 
i zlikwidowano 0,8 km sieci napowietrznych. Zastosowano przy tym no-
woczesne technologie preizolowane, stworzono systemy pierścieniowe, 
co znacząco wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa dostaw ciepła. Koszt 
inwestycji wyniósł 45 mln zł. Modernizacja była dofinansowana w po-
nad 80% z działania 9.2 Efektywna Dystrybucja Energii Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i  Środowisko (POIiŚ) ze środków krajowych 
i Funduszu Spójności Unii Europejskiej. 

Zielonogórska Elektrociepłownia stawia na wdrażanie nowocze-
snych technologii, które korzystnie będą wpływać na stan środowiska. 
W 2016 r. uruchomiła nową pompownię wody sieciowej, zastępując 10 
starych pomp czterema wysoko wydajnymi agregatami pompowymi. 

Wdrożyła system telemetrii i  telemechaniki, który umożliwia stały 
monitoring pracy systemu ciepłowniczego poprzez ciągły odczyt naj-
ważniejszych parametrów czynnika grzewczego w  wybranych punk-
tach sieci i we wszystkich węzłach cieplnych, a także w gazowych ko-
tłowniach lokalnych. Uzyskano możliwość zdalnego odczytu liczników 
ciepła, zwiększono pewność dostawy ciepła. Po uruchomieniu nowej 
pompowni i układu telemetrii przystąpiono do prac związanych z opty-
malizacją pracy źródło – sieć. Przeprowadzono próby i testy pracy sieci 
ciepłowniczej ze zmiennym ciśnieniem dyspozycji. Zmieniono sposób 
stabilizacji ciśnienia w sieci. Dokonano podziału sieci na dwa niezależne 
hydraulicznie obiegi. Prace związane z optymalizacją są kontynuowane 
po rozpoczęciu sezonu grzewczego. Wdrożone działania mają olbrzymi 
wpływ na wzrost efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego. 

Od połowy czerwca 2015 r., Elektrociepłownia prowadzi projekt pi-
lotażowy produkcji chłodu z ciepła sieciowego. Projekt jest realizowa-
ny wspólnie z  Działem Badań i  Rozwoju EDF Polska, we współpracy 
z Prezydentem Miasta Zielona Góra i Uniwersytetem Zielonogórskim. 
Elektrociepłownia uruchomiła w Centrum Przyrodniczym w Zielonej 

Górze sorpcyjny agregat chłodniczy o mocy chłodniczej 50 kWch. Kolej-
na instalacja produkcji wody lodowej została uruchomiona w paździer-
niku 2015 r. w miejskim Centrum Keplera (120 kWch). Celem projektu 
jest zwiększenie efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego 
poprzez zwiększenie poboru ciepła z sieci ciepłowniczej latem. 

Spółka wdrożyła również projekt „Billing”, tj. Informatyczny System 
Wsparcia Podstawowych Procesów Sprzedaży Ciepła i Usług Okołocie-
płowniczych, co pozwala sprawniej obsługiwać i  informować odbior-
ców, umożliwia obsługę większej ilości klientów: faktur i załączników, 
ułatwia formułowanie modeli cenowych (rozliczeniowych), umożliwia 
szybszą i pewną dostawę e-faktur do klienta. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta Elektro-
ciepłownia prowadzi program „Ciepło dostępne cały rok – KOMFORT+”. 
Ponadto świadczy usługi, których realizacja pozwala na efektywną 
eksploatację urządzeń cieplnych, tj.: jednorazowe przeglądy węzłów 
cieplnych pozwalające na szczegółową ocenę stanu technicznego; kon-
serwację i eksploatację węzłów cieplnych; konserwację instalacji cen-
tralnego ogrzewania, instalacji wentylacji oraz klimatyzacji; płukanie 
wymienników ciepłowniczych w celu poprawy ich sprawności i wydaj-
ności; dzierżawę i legalizację liczników ciepła; usługę przegrzewu wody 
sieciowej w celu likwidacji bakterii Legionellii wywołującej schorzenia 
dróg oddechowych.

Obecnie EC „Zielona Góra” zamierza przystąpić do kolejnego etapu 
modernizacji sieci ciepłowniczej – w ramach Strategii Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych. W  latach 2017–2020 planuje przebudować  
6 km sieci kanałowych na nowoczesne, preizolowane magistrale w celu 
zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji. Spółka złożyła wnioski na 
projekty związane z  przebudową istniejących systemów ciepłowni-
czych, budową sieci ciepłowniczych oraz przyłączeń, przebudową gru-
powych węzłów cieplnych na kompaktowe dwufunkcyjne. 

Elektrociepłownia znana jest z działalności charytatywnej na rzecz 
najuboższych, m.in. współpracuje z władzami miasta w zakresie wspo-
magania rodzin, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji mate-
rialnej, a są odbiorcami ciepła sieciowego.

Elektrociepłownia  
„Zielona Góra” 
poprawia jakość życia  
mieszkańców miasta

Agregat 
chłodniczy

Nowa 
pompownia
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    KSZTAŁCENIE  KADR  DLA  ELEKTROENERGETYKI

 Na jakich kierunkach Politechniki 
Łódzkiej mogą się kształcić przyszli 
energetycy średniego szczebla, czy-
li kadra odpowiedzialna za szeroko 
pojęte utrzymanie ruchu? Jakie jest 
nimi zainteresowanie? 

– Kierunek Energetyka został urucho-
miony w roku akademickim 2008/2009 
na Wydziale Elektrotechniki, Elektroni-
ki, Informatyki i Automatyki. Utworzono 
go z myślą o tych, którzy chcą budować 
swoją przyszłą karierę zawodową w sek-
torze gospodarki, związanym z wytwa-
rzaniem, przesyłem i  dystrybucją ener-
gii. Studia na tym kierunku na Wydziale 
Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki 
i Automatyki ukończyło około 100 osób.

Obecnie kierunek Energetyka jest re-
alizowany na PŁ również jako kierunek 
międzywydziałowy na Wydziałach: Me-
chanicznym oraz Elektrotechniki, Elek-
troniki, Informatyki i  Automatyki. Wy-
dział Mechaniczny ukończyło ok. 40 
absolwentów tego kierunku.

Rekrutacja przeprowadzona na rok 
akademicki 2016/2017 zaowocowała 
przyjęciem 114 studentów na kierunek 
Energetyka, co stanowi 2,8% wszyst-
kich studentów przyjętych na pierwszy 
rok studiów na Politechnice Łódzkiej.

Ponadto specjalistów dla Energety-
ki kształci się także na Wydziale Elektro-
techniki, Elektroniki, Informatyki i  Au-
tomatyki na kierunku Elektrotechnika 
w  specjalności Elektroenergetyka na 
studiach I i II stopnia.

 Czy i jakie prace badawczo-rozwo-
jowe związane z energetyką realizu-
je Politechnika Łódzka?

– Prace naukowe w  obszarze Ener-
getyki realizowane są przede wszyst-
kim w  dwóch jednostkach: Instytucie 
Elektroenergetyki na Wydziale Elektro-
techniki, Elektroniki, Informatyki i  Au-
tomatyki oraz w  Instytucie Maszyn 
Przepływowych na Wydziale Mecha-
nicznym. Poniżej przedstawiono naj-
ciekawsze prace. 

W  Instytucie Elektroenergetyki PŁ 
począwszy od 1980 r. do dziś prowa-
dzone są prace dotyczące oceny nie-
zawodności i  dyspozycyjności bloków 
Elektrowni Bełchatów oraz prognozo-
wania ich awaryjności dla potrzeb pla-
nowania remontów oraz modernizacji 
urządzeń i układów elektrowni. 

To prace związane ze strukturą wy-
twarzania energii elektrycznej (miks 
energetyczny) w horyzoncie czasowym 
do 2050 r. Przeprowadzono analizę roz-
woju krajowego sektora wytwarzania 
energii a  badania te zostały wykorzy-
stane przez Społeczną Radę ds. Zrów-
noważonego Rozwoju Energetyki po-
wołaną w  2014 r. przez ówczesnego 
ministra gospodarki i  wicepremiera. 
A  także badania naukowe w  obsza-
rze bloków energetycznych na nad-
krytyczne parametry pary i  możliwo-
ści dalszego zwiększenia sprawności 
procesu wytwarzania energii elektrycz-
nej dla ograniczenia emisji szkodliwych 
substancji, w  tym CO2, oraz badania 
nad oceną możliwości wykorzystania 
samochodów elektrycznych dla po-
trzeb systemu elektroenergetycznego 
– opracowanie algorytmów zarządza-
nia. Opracowano również sterowanie 
pracą inteligentnych mikrosystemów 
elektroenergetycznych z  uwzględnie-
niem wykorzystania generacji rozpro-
szonej i zasobników energii. 

W  Instytucie Maszyn Przepływo-
wych PŁ prowadzono badania nad 
opracowaniem i  wdrożeniem techno-
logii redukcji emisji rtęci do atmosfery 
z  procesów spalania węgla, w  ramach 
projektu realizowanego ze środków 
Programu Operacyjnego Innowacyj-
na Gospodarka oraz badania wtry-
sku powietrza do dyfuzora bezłopat-
kowego w  celu poprawy stabilności 
i  rozszerzania zakresu pracy sprężarek 
odśrodkowych. Opracowano analizę 
numeryczną i  eksperymentalną kon-
wencjonalnych oraz zmodyfikowanych 
konstrukcji turbin wiatrowych Savo-

– Zmieniające się potrzeby sektora energetycznego są na bieżąco mo-
nitorowane i w związku z tym programy kształcenia są odpowiednio 
modyfikowane – mówi Jego Magnificencja, prof. dr hab. inż. SŁAWO-
MIR WIAK, rektor Politechniki Łódzkiej, w rozmowie z Jerzym Boja-
nowiczem.

Prof. dr hab. inż. SŁAWOMIR WIAK (1948 r.), wybrany 
w kwietniu 2016 r. na Rektora Politechniki Łódzkiej, 
jest absolwentem Technikum Elektrotechnicznego 

w Żychlinie (1967) oraz Wydziału Elektrotechniki, 
Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki 

Łódzkiej (1973). Już w trakcie studiów podjął pracę 
w Politechnice Łódzkiej (asystent stażysta, asystent 

i starszy asystent). W 1979 r. obronił pracę doktorską. 
Po doktoracie odbył kilka staży zagranicznych na 

Uniwersytecie w Southampton (Wlk. Brytania) i na 
Uniwersytecie w Pawii (Włochy). Rezultatem pobytów 

w pierwszym z tych ośrodków była zakończona 
w 1990 r. rozprawa habilitacyjna. W 1993 r. został 

zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 
a w 2005 r. zwyczajnego. W 2002 r. otrzymał tytuł 

profesora nauk technicznych. Od października 2007 r. 
jest dyrektorem Instytutu Mechatroniki i Systemów 

Informatycznych. W latach 2008–2012 był dziekanem 
Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki 

i Automatyki PŁ., a w kadencji 2012–2016 Prorektorem 
ds. Edukacji Politechniki Łódzkiej. Jest autorem ponad 

400 artykułów naukowych, autorem lub współautorem 
ok. 80 publikacji w renomowanych czasopismach 
naukowych, 8 monografii, kilkunastu rozdziałów 

w książkach oraz 6. podręczników i skryptów. 
Współpracuje lub współpracował z różnymi ośrodkami 

naukowymi za granicą, w tym z uniwersytetami 
w Southampton (Wlk. Brytania), Pawii (Włochy), 

Mariborze (Słowenia), Czech Zachodnich w Pilznie, 
Coimbrze (Portugalia), Vigo (Hiszpania), d'Artois 

w Berthune (Francja), METU w Ankarze (Turcja) oraz 
Czeską Akademią Nauk. Odznaczony Złotym i Srebrnym 

Krzyżem Zasługi, srebrnym Medalem Alessandra 
Volty (nadanym przez Uniwersytet w Pawii z okazji 
200-lecia wynalazku Alessandra Volty), Honorową 

Odznaką Miasta Łodzi, Medalem „Pro Patria” za zasługi 
w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość 

RP oraz Medalem im. prof. Eugeniusza Jezierskiego 
przyznawanym przez oddział łódzki Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich. Laureat wielu nagród rektora 
Politechniki Łódzkiej i nagród branżowych 

Polskiej Akademii Nauk.

Nowe kierunki 
studiów
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niusa; nową, energooszczędną meto-
dę regulacji wentylatorów promienio-
wych zwłaszcza dla potrzeb energetyki 
oraz przeanalizowano bezpieczeństwo 
i ekonomię eksploatacji sprężarek pro-
mieniowych. 

Wraz z  Uniwersytetem Agder reali-
zujemy projekt „Small Wind Turbine 
Optimized for Wind Low Speed Con-
ditions” (STOW) finansowany z  fundu-
szy norweskich.

12 lipca 2016 r. nasz studencki zespół 
GUST Project (Generative Urban Small 
Turbine) wygrał International Small 
Turbine Contest na konstrukcję, która 
może spopularyzować energię wiatro-
wą w miastach. W finale, który odbył się 
na NHL University of Applied Sciences 
w  holenderskim Leeuwarden pokonał 
5 finalistów, prezentując okanałowaną 
turbinę wiatrową w  układzie tandem 
dla polskiej mikroenergetyki o  średni-
cy 1,6 m i mocy nominalnej 350 W. 

 A  czy współpracujecie w  tym ob-
szarze z instytutami badawczymi?

– W  latach 2010–2015 Instytut Elek-
troenergetyki realizował Program Stra-
tegiczny obejmujący zagadnienia pracy 
bloków energetycznych na nadkrytycz-
ne parametry pary, w którym jego part-
nerami były Politechniki Śląska, Wro-
cławska, Warszawska, Częstochowska, 
Instytut Maszyn Przepływowych Pol-
skiej Akademii Nauk w  Gdańsku oraz 
przedsiębiorstwa Tauron i Rafako.

Od wielu lat w  IE PŁ realizowane są 
projekty badawcze w  ramach Progra-
mów Unii Europejskiej dotyczące ge-
neracji rozproszonej i  wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii. To 6 pro-
jektów, w  których partnerami było 
ok. 100 europejskich instytutów ba-
dawczych. Pierwszy z  nich DISPOWER 
(Distributed Generation with High Pe-
netration of Renewable Energy Sour-
ces, Rozproszone wytwarzanie energii 
elektrycznej z  dużym udziałem źródeł 
odnawialnych) realizowany był w  ra-
mach V Programu Ramowego (PR) Unii 
Europejskiej w latach 2001–2005. Kon-
sorcjum projektu składało się z 37 part-
nerów z  12 krajów, a  Instytut Elektro-
energetyki PŁ był jedynym partnerem 
spoza Unii zaangażowanym w jego re-
alizację. Nasz udział w  realizacji prac 
badawczych dotyczył przede wszyst-
kim problemów jakości energii w  sie-
ciach niskiego napięcia z  rozproszo-
nymi źródłami energii, a  ich efektem 
było opracowanie systemu sterowa-
nia jakością w  takich sieciach. Kolejne 
to: DERLab, DERII, MASSIG, COTEVOS 
i THINK.

Dodam, że efektem działań integra-
cyjnych związanych z  realizacją Sieci 
Doskonałości DERLab jest m.in. przy-
stąpienie Instytutu Elektroenergetyki 
Politechniki Łódzkiej do międzynawo-

wego Association of European Distri-
buted Energy Resources Laboratories 
– DERLab, który przejmie zadania Sie-
ci Doskonałości DERLab po zakończe-
niu finansowania projektu przez Komi-
sję Europejską.

Instytut Maszyn Przepływowych PŁ 
współpracował z  Instytutem Maszyn 
Przepływowych PAN w  Gdańsku przy 
realizacji Projektu Kluczowego Progra-
mu Operacyjnego Innowacyjna Go-
spodarka „Modelowe kompleksy agro- 
energetyczne jako przykład kogenera-
cji rozproszonej opartej na lokalnych 
i odnawialnych źródłach energii”.

Politechnika Łódzka zdobywa granty 
w ramach programów krajowych i mię-
dzynarodowych Narodowego Centrum 
Nauki  i  Narodowego Centrum Badań 
i Dużym sukcesem było uzyskanie Dia-
mentowego Grantu finansowanego ze 
środków Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego na realizowany przez na-
szego studenta projekt „Okanałowana 
turbina wiatrowa w  układzie tandem 
dla polskiej mikroenergetyki”.

Na Wydziale Inżynierii Procesowej 
i Ochrony Środowiska realizowany jest 
projekt „Promowanie zrównoważone-
go podejścia do efektywności ener-
getycznej w  budownictwie jako na-
rzędzia ochrony klimatu w  miastach 
Niemiec i  Polski: opracowanie tech-
nologii fasady dla potrzeb budynków 
o  zerowej emisji” będący wspólną ini-
cjatywą partnerów niemieckich: HAW 
Hamburg (naukowy) i Envidatec GmbH 
(przemysłowy) oraz polskich: Politech-
nika Łódzka i  STO-ispo sp. z  o.o. Klu-
czowym celem, jednym z  przykładów 
dwustronnej współpracy German-Po-
lish Energy Efficiency Project, jest roz-
wój technologii, które przyczynią się 
do ochrony klimatu, a  co za tym idzie 
– zwiększą efektywność energetyczną 
budynków.

Warto również podkreślić, że Poli-
technika Łódzka jest członkiem Klastra 
Zaawansowanych Technologii Ener-
getycznych „Ekoenergia”, którego po-
wołanie przyczynia się do wspólne-
go z  partnerami (uczelniami, firmami, 
ośrodkami badawczo- naukowymi i sa-
morządami) prowadzenia m.in. prac 
badawczych, rozwojowych i  wdroże-
niowych, zmierzających do opracowa-
nia nowych technologii ekologicznego 
wydobycia i  przetwórstwa węgla bru-
natnego.

 Jakie są źródła finansowania tych 
badań?

– Projekty unijne są współfinanso-
wane przez Komisję Europejską, a wy-
konywane dla partnerów krajowych 
są finansowane z  środków NCBiR 
z udziałem środków własnych instytu-
cji przemysłowych. Poza wymieniony-
mi projektami wiele zrealizowaliśmy 

w  ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego.

 A jak wygląda ich komercjalizacja?
– Badania prowadzone przez Insty-

tuty Elektroenergetyki oraz Maszyn 
Przepływowych są komercjalizowane. 
Przykładem są prace związane z  za-
grożeniami powodowanymi przez łuk 
elektryczny czy kilkanaście rocznie eks-
pertyz przyłączeniowych dla odnawial-
nych źródeł energii. 

 W  branży elektroenergetycznej 
w  Polsce mamy obecnie boom. Czy 
Pana zdaniem coś w systemie kształ-
cenia wyższego winno ulec zmianie, 
by nagle nie okazało się, że do ob-
sługi nowych bloków nie ma kompe-
tentnych pracowników?

– Zmieniające się potrzeby sektora 
energetycznego są na bieżąco moni-
torowane i w związku z tym programy 
kształcenia są odpowiednio modyfi-
kowane. Ponadto przygotowywane 
są nowe bloki tematyczne do wyboru 
przez studentów, np. Inteligentne mi-
krosystemy elektroenergetyczne czy 
Odnawialne Źródła Energii. Proponuje-
my także kształcenie w ramach studiów 
podyplomowych: z początkiem nowe-
go roku akademickiego 2016/2017 roz-
poczęliśmy dla nauczycieli i  instrukto-
rów praktycznej nauki zawodu studia 
podyplomowe na temat Odnawialnych 
Źródeł Energii.

Przydałoby się również, aby reakty-
wować szkolnictwo techniczne na po-
ziomie szkół średnich w obszarze ener-
getyki.

 Jakie Politechnika Łódzka ma pla-
ny odnośnie do energetyki?

– Jesteśmy otwarci na współpracę 
z  energetyką zarówno w  zakresie in-
nowacyjnych prac badawczo-rozwo-
jowych jak i  różnych form kształcenia 
kadry dla energetyki. Plany są szero-
kie i  obejmują m.in. wspólne projek-
ty badawcze z koncernem PGE, projek-
ty multidyscyplinarne w  konsorcjach 
obejmujących współpracę ze specja-
listami z  energetyki, telekomunikacji 
i  informatyki, projekty badawcze we 
współpracy z małymi firmami produk-
cyjnymi.

W  Instytucie Elektroenergetyki PŁ 
znajduje się unikatowa infrastruktu-
ra badawcza (Laboratorium Generacji 
Rozproszonej, będące częścią europej-
skiej sieci doskonałości DERlab) umoż-
liwiająca prowadzenie badań nauko-
wych, ale także szkoleń i  warsztatów 
dla pracowników energetyki na naj-
wyższym poziomie.

Oferta szkoleniowa jest przygotowa-
na i ciągle rozszerzana. 

 Dziękuję za rozmowę.



Sympozjum zostało zorganizowane przy współpracy 
z Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie, Izbą 
Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska, TAURON 
Wytwarzanie S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwen-
cjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów, EDF Polska S.A. 
oraz ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.

Urząd Dozoru Technicznego po raz kolejny objął Sympo-
zjum Honorowym Patronatem.

Dodatkowo w tym roku nad Sympozjum patronat obję-
ły: Regionalna Izba Gospodarcza w  Katowicach oraz Pol-
sko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK).

Patronat medialny nad Sympozjum sprawowały bran-
-żowe czasopisma: Energetyka, Dozór Techniczny, Prze-
gląd Energetyczny, Energetyka Cieplna i  Zawodowa, 
Nowa Energia, a także Biuletyn Urzędu Dozoru Technicz-
nego „Inspektor” oraz portal Elektroenergetyka i przemysł 
on-line. Inżynieria w praktyce, a także miesięcznik „Euro-
-perspektywy”.

W Sympozjum wzięło udział 130 przedstawicieli prawie 
wszystkich polskich elektrowni i elektrociepłowni, Urzę-
du Dozoru Technicznego, krajowych firm remontowych 
i  diagnostycznych, innych podmiotów związanych z  pol-
ską energetyką, a także zagranicznych firm i ośrodków na-
ukowych. W ciągu dwóch dni Sympozjum wygłoszonych 
zostało 27 referatów, które dotyczyły aktualnych proble-
mów i wyzwań branży energetycznej.

Sympozjum towarzyszyła wystawa, gdzie oprócz Przed-
siębiorstwa Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” 
sp. z  o.o. stoiska wystawowe przygotowały: Conco East  
sp. z o.o., EthosEnergy sp. z o.o., Pentair Valves & Controls 
Polska sp. z o.o. i Romic Aparatura Elektroniczna.

Tegoroczne Sympozjum, podobnie jak jego poprzednie 
edycje, zdominowała aktualna dla polskiej energetyki te-
matyka oraz informacja, że „Pro Novum” rozpoczęło 30  rok 
swojej działalności. Tematyka XVIII Sympozjum była 
skoncentrowana w  głównej mierze na pracy regulacyj-
nej bloków energetycznych, która jest rezultatem głębo-
kiej transformacji jaką przechodzi energetyka europejska 
i polska. Dotyczy ona praktycznie wszystkich dziedzin jej 
funkcjonowania. Zmianom w technologiach wytwarzania 
oraz dystrybucji towarzyszą wyzwania charakterystycz-
ne dla Gospodarki 4.0. Odbiorca energii ma coraz więk-
sze ambicje, aby ją także generować. Bloki węglowe stają 
się w coraz mniejszym stopniu źródłem energii, a w coraz 
większym stopniu stabilizatorem systemu elektroenerge-
tycznego.

Zarządzanie majątkiem, a zwłaszcza efektywnością pro-
dukcji, to jedno z trudniejszych zadań. Wykonywanie dia-
gnostyki musi to uwzględniać zarówno, jeśli chodzi o moż-
liwość identyfikowania nowych rodzajów uszkodzeń, jak 
również przetwarzania informacji on-line, zdalnego nad-
zoru i  automatycznego kreowania wiedzy integrowanej 

DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ 
CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI

Diagnostyka wspierająca pracę regulacyjną  
i efektywną produkcję elektrowni 

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

W dniach 6–7 października 2016 r. w Hotelu Qubus w Katowicach odbyło się  
zorganizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o.



ze wskaźnikami ekonomicznymi i szacowaniem ryzyka. 
Potrzebne są odpowiednie narzędzia do efektywnego 
zarządzania produkcją, w tym do systemowego zarządza-
nia wiedzą o stanie technicznym urządzeń oraz progno-
zowania ich trwałości na podstawie analizy awaryjności.

Dla zmodernizowanych bloków 100 MW – 360 MW to 
jeden z podstawowych warunków ich pozostania w KSE. 
Spośród bloków zakwalifikowanych jako JWCD najle-
piej nadają się one do regulacji.

Takie podejście od wielu lat proponuje „Pro Novum” 
opracowując zarówno wytyczne przedłużania pracy dłu-
go eksploatowanych urządzeń, jak również systemy in-
formatyczne umożliwiające zdalny nadzór diagnostycz-
ny oraz planowanie remontów na podstawie strategii 
RCM i RBM.

Swoje doświadczenia w zakresie problemów i skutków 
pracy regulacyjnej przedstawili zarówno przedstawicie-
le elektrowni zwłaszcza z EDF Polska S.A. oraz TAURON 
Wytwarzanie S.A., jak również specjaliści „Pro Novum” 
sp. z o.o. Tematyka referatów „Pro Novum”, w tym jedne-
go wspólnego z IASE, obejmowała praktycznie wszystkie 
aspekty pracy regulacyjnej, od propozycji standardów 
diagnostycznych poprzez zdalne systemy diagnostyczne 
monitorujące warunki pracy i  bieżący stan techniczny 
bloków energetycznych oraz analizę jej skutków, w tym 
zwłaszcza uszkodzeń i awarii wywołanych pracą regula-
cyjną. 

W sześciu sesjach Sympozjum znalazło się także miej-
sce na prezentacje nowych metod badań przedstawio-
nych przez NNT sp. z  o.o., Urząd Dozoru Technicznego 
oraz firmę Inspecta Technology, a nawet na prezentacje 
wyzwań, jakie stoją przed energetyką Republiki Połu-
dniowej Afryki uwarunkowanej nie tylko charaktery-
stycznym dla niej klimatem, ale także europejską/świa-
tową polityką klimatyczną.

Za największą nagrodę za wysiłek organizatorów 
Sympozjum należy uznać wysoką frekwencję, ciekawe 
dyskusje oraz liczne gratulacje od jej uczestników. Zobli-
gowało to organizatorów do publicznego podania daty 
kolejnego, XIX Sympozjum w 2017 roku.
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    WSPÓŁPRACA  ENERGETYCZNA:  FINLANDIA – POLSKA

 Jakie są cele strategiczne w polityce energetycznej Fin-
landii?

– Do celów fińskiej polityki energetycznej, wspólnych także 
dla Unii Europejskiej i MAE (Międzynarodowa Agencja Energe-
tyczna), należą:
•  stabilność i  zrównoważony rozwój w  aspekcie środowisko-

wym i klimatycznym,
•  konkurencyjność (konkurencyjne ceny dla przemysłu i klien-

tów indywidualnych),
•  bezpieczeństwo dostaw.

Rząd premiera Finlandii Juha Sipilä wyznaczył również sze-
reg ambitnych i konkretnych celów polityki energetycznej do 
roku 2030 w ramach specjalnego programu rządowego. Zakła-
da on: 50% udział energii odnawialnej (w całkowitej produkcji 
energii w kraju), samowystarczalność energetyczną na pozio-
mie 55% (wg definicji krajowej, która nie obejmuje produk-

cji energii z atomu), 40% udział biopaliw w sektorze transpor-
tu, eliminację wykorzystania węgla na potrzeby energetyczne 
oraz zmniejszenie o połowę krajowego zużycia energii pocho-
dzącej z ropy naftowej.

 Jak kształtuje się miks energetyczny kraju?
– Fiński miks energetyczny jest bardzo zróżnicowany. Pali-

wa drzewne mają w nim największy udział (26% energii pier-
wotnej w roku 2015). Jest to uwarunkowane rozwiniętym prze-
mysłem leśnym w Finlandii. Ropa naftowa odpowiada jedynie 
za 24% miksu i jest wykorzystywana głównie w sektorze trans-
portowym. Udział węgla (8%) i gazu ziemnego (6%) zmniejszył 
się na przestrzeni ostatnich lat. Olej opałowy i  torf posiadają 
4% udział w miksie i  są w przeważającym stopniu współspa-
lane ze zrębkami opałowymi (biomasa) w elektrociepłowniach 
i kotłach.

Udział energii jądrowej kształtuje się na poziomie 19%, ener-
gii wodnej – 5%, natomiast energia wiatrowa to 1% miksu. Im-
port energii elektrycznej stanowi 5% miksu, pozostałe 4% po-
chodzi z innych źródeł np. z odpadów.

 Jak Pani stwierdziła Finlandia jest importerem energii 
elektrycznej. Skąd zatem pochodzi?

– Finlandia jest częścią nordycko-bałtyckiego rynku energe-
tycznego. W 2015 r. import netto energii elektrycznej do Fin-
landii wyniósł 16,3 TWh, czyli o 9% mniej niż w rekordowym 
2014  r. Udział importu netto w  energii elektrycznej zużywa-
nej w Finlandii sięgał 20%. Większość energii elektrycznej jest 
sprowadzana ze Szwecji (17,4 TWh w 2015 r.). Import energii 
z Rosji wzrósł o 16% do 3,9 TWh. Z kolei prawie cały eksport zo-
stał skierowany do Estonii, gdzie sprzedano 5,0 TWh – więcej 
energii elektrycznej niż kiedykolwiek wcześniej.

Silnie zróżnicowany  
miks energetyczny

HANNA KATARIINA LEHTINEN, 
ur. w 1958 r. w Helsinkach, od 2014 r. 
sprawuje funkcję ambasador Finlandii 
w Polsce, jest absolwentką (1982 r.) 
Helsińskiej Wyższej Szkoły Handlu 
(Helsinki School of Economics). 
Karierę zawodową rozpoczęła 
w 1983 r. w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych, w drugiej połowie lat 
80. uczestniczyła w fińskich misjach 
przy ONZ, EFTA, UE (lata 1985–88). 
Będąc asystentką podsekretarza stanu, 
działała w sekretariacie fińskiego 
MSZ, gdzie odpowiadała m.in. za 
koordynację negocjacji akcesyjnych 
między Finlandią a UE w kwestiach 
związanych z Unią Gospodarczą 
i Walutową (EMU) czy ze środowiskiem 
(1992 r.). Od 1996 r. pracowała w Stałym 

Przedstawicielstwie Finlandii przy UE, m.in. uczestnicząc w grupie 
EFTA, odpowiedzialnej za transatlantyckie relacje z Zachodnimi 
Bałkanami, działając w Grupie Roboczej ds. Europy Wschodniej i Azji 
Środkowej (COEST), czy będąc przewodniczącą grup roboczych 
Mashreq/Maghreb (COMAG/MAMA) oraz SEEC (rady zrzeszającej 
kraje Europy Południowo-Wschodniej m.in. Turcję, Maltę i Cypr) 
w ramach fińskiej prezydencji w UE (1999 r.). Od 2001 r. była 
urzędnikiem odpowiedzialnym za kontrolę nad współpracą 
transgraniczną na zewnętrznych granicach UE, w dyrektoriacie 
generalnym do spraw zagranicznych (region Europy Wschodniej, 
Kaukazu, Azji Środkowej) przy Komisji Europejskiej. W kolejnych 
latach, pełniła liczne funkcje w MSW Finlandii, pracując kolejno 
w departamentach ds.: Ameryk i Azji (szef sekretariatu – 2004 r.); 
Rosji, Europy Wschodniej i Azji Środkowej (dyrektor – 2007 r., 
zastępca dyrektora generalnego – 2009 r.). Włada kilkoma językami; 
jest zamężna i ma dwójkę dzieci.

– Zarówno fińskie, jak i polskie ministerstwa odpowiedzialne za rozwój ekonomiczny i energetyczny pro-
wadziły konsultacje w kwestiach związanych z energią i takie dyskusje przewidziane są również w przy-
szłości – mówi jej ekscelencja HANNA LEHTINEN, Ambasador Finlandii w Polsce, w rozmowie z Andrze-
jem Uznańskim.
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 Finlandia jest w światowej czołówce pod względem zu-
życia energii elektrycznej na mieszkańca. Jaka jest wiel-
kość produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz jaka jest 
struktura własnościowa sektora energetycznego?

– Zużycie energii elektrycznej w 2015 r. równe było 82,5 TWh, 
a szczytowe zapotrzebowanie na energię, jakie miało miejsce 
w zimie (2014/2015), wyniosło 15,1 GW. Produkcja ciepła sie-
ciowego sięgnęła 33 TWh.

Struktura własnościowa fińskich firm energetycznych jest 
bardzo zróżnicowana. Fortum – największa firma wytwarza-
jąca energię elektryczną – jest notowana na giełdzie w  Hel-
sinkach i  w  51% stanowi własność państwa. Energochłonny 
przemysł i przedsiębiorstwa komunalne mają również znaczą-
cy udział w produkcji. Spółki dystrybuujące energię elektrycz-
ną posiadają zarówno publicznych, jak i prywatnych właścicie-
li. Dwie duże firmy dystrybucyjne są własnością zagranicznych 
właścicieli instytucjonalnych. Państwo posiada większościowe 
udziały w  operatorze systemu przesyłowego spółce Fingrid, 
która jest również częściowo w  rękach fińskich właścicieli in-
stytucjonalnych. Sektor ciepłowniczy jest głównie własnością 
komunalną.

 Finlandia rozwija energetykę jądrową, czynne są czte-
ry bloki energetyczne w dwóch elektrowniach atomowych 
(po dwa w Loviisa i Olkiluoto). Skąd pochodzą czynne tam 
technologie atomowe?

– Elektrownia jądrowa w  Loviisa składa się z  dwóch reak-
torów ciśnieniowych, kupionych jeszcze od Związku Radziec-
kiego, ale wybudowanych według fińskich przepisów bezpie-
czeństwa, analogicznych do amerykańskich (USA) regulacji 
z lat 70. XX w. Elektrownię atomową w Olkiluoto stanowią dwa 
reaktory dostarczone przez szwedzką firmę Asea Atom, także 
w latach 70. ubiegłego wieku.

 W budowie znajduje się trzeci blok w Olkiluoto. Realiza-
cja tej inwestycji jest znacznie opóźniona, miała być ukoń-
czona w 2008 r. Jaka jest przyczyna tego stanu rzeczy, kie-
dy jest przewidywany finał tej inwestycji?

– Oryginalny harmonogram przewidywał ukończenie „Ol-
kiluoto 3” w 2009 r., ale według obecnego planu jego urucho-
mienie nastąpi pod koniec 2018 r. Przyczyną tego opóźnienia 
były źle przygotowane projekty w początkowej fazie inwesty-
cji, trudności techniczne i braki w zakresie kontroli dostawców 
i podwykonawców przedsięwzięcia.

 Wedle publikowanych w  mediach informacji Finlan-
dia zamierza zbudować do 2020 r. dwa bloki jądrowe, 
kolejny, czyli czwarty w  Loviisa i  w  nowej lokalizacji – 
w Pyhäjoki. Czy celem jest osiągnięcie samowystarczalno- 
ści zaopatrzenia w  energię elektryczną i  cieplną do tego 
czasu?

– Poza wspomnianym „Olkiluoto 3” prowadzony jest aktu-
alnie tylko jeden projekt, tj. „Hanhikivi 1” w Pyhäjoki. Decyzja 
o jego budowie zapadła w 2010 r. i w zamierzeniu miał on rów-
nież sprzyjać większej samowystarczalność Finlandii – obecnie 
w znaczącym stopniu zależnej od importu energii elektrycznej 
(20% rocznie). „Hanhikivi 1” jest wspierany przez rosyjską spół-
kę Rosatom, a ciśnieniowy wodny reaktor powinien zostać włą-
czony do 2024 r. Nowy projekt budowlany dla elektrowni w Lo-
viisa nie jest obecnie procedowany.

 Jaki jest stosunek społeczeństwa do energetyki jądro-
wej? Czy decyzja o budowie nowych bloków nie wzbudza
w nim kontrowersji?

– Fińskie społeczeństwo w  swojej postawie wobec energii
jądrowej można z grubsza podzielić na trzy kategorie. Jedna 
trzecia popiera tę formę pozyskiwania energii, jedna trzecia 
jest temu przeciwna, a jedna trzecia nie ma wyrobionego zda-
nia. Podział taki wyłania się z sondaży realizowanych przez fiń-
ski przemysł energetyczny począwszy od 1983 r. Także w par-
lamencie Finlandii, gdzie wszystkie nowe decyzje o budowie 
kolejnych bloków muszą zostać zatwierdzone, praktycznie 
wszystkie partie są podzielone na zwolenników i  przeciwni-
ków energetyki jądrowej.

 Polityka klimatyczno-energetyczna Komisji Europej-
skiej zakłada ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
o  80% do 2050  r. w  stosunku do poziomu z  1990  r. Cen-
trum Badań Technicznych VTT w Finlandii w przygotowa-
nym raporcie zakłada możliwość zrealizowania tej reduk-
cji. W jaki sposób?

– 80% emisji gazów cieplarnianych w Finlandii związanych
jest z sektorem energetycznym, tj. pochodzi bądź z produkcji 
bądź z konsumpcji energii, włączając w to sektor transportu. 
Cel w postaci 80% redukcji tych gazów oznacza w praktyce, że 
sektor energetyczny musi stać się wolny od emisji. Zwłaszcza 
sektor transportu odgrywać w tym będzie szczególną rolę.

 Jak kształtuje się, zdaniem Pani Ambasador, współpra-
ca fińsko-polska w dziedzinie energetyki? W październiku
2012 r. premier Donald Tusk rozmawiał z premierem rządu 
fińskiego Jyrki Katainenem na temat współpracy przy pol-
skim projekcie jądrowym. Czy ma ona miejsce?

– Zarówno fińskie, jak i polskie ministerstwa odpowiedzial-
ne za rozwój ekonomiczny i energetyczny prowadziły konsul-
tacje w kwestiach związanych z energią i takie dyskusje prze-
widziane są również w  przyszłości. Fińskie przedsiębiorstwa 
związane z atomem, takie jak Fortum czy Państwowe Centrum 
Badań VTT są zainteresowane, aby wziąć udział w polskich pro-
jektach, jeśli zaistnieje taka możliwość.

 Dziękuję za rozmowę.
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    DYSKUSJA  REDAKCYJNA Marian
Bosowski

– Zastępca
Dyrektora

Generalnego
IGEiOŚ

– W. Bujalski: – Koncepcję tej dyskusji oraz propozycje 
pytań do niej, opracował Prof. Janusz Lewandowski.
Z przyczyn obiektywnych nie mógł jej poprowadzić, ro-
bię to ja w  jego zastępstwie. Postaram się jednak za-
chować i  pytania, i  ich sekwencję zaproponowaną
przez profesora. Proponuję rozpocząć dyskusję od na-
stępującego pytania: – innowacyjna energetyka czy in-
nowacje w  energetyce? Gdyby zrobić w  tym zakresie
sondę uliczną, to większość pytanych energetykę po-
dzieli na innowacyjną zaliczając do niej technologie
wykorzystujące odnawialne źródła energii oraz zaco-

faną, czytaj węglową. Politycy i „zieloni” zostali uzna-
ni za autorytety od oceny tego co jest innowacyjne. Czy 
nie należy z  obiegu wyrzucić pojęcia „innowacyjnej 
energetyki”, a mówić tylko o „innowacjach w energety-
ce”? Przecież historia pozyskiwania energii użytecznej 
z promieniowania słonecznego jest starsza niż ze spa-
lania węgla. Mało tego, spalanie biomasy jest starsze 
niż spalanie węgla.

– P. Smoleń: – W  ub.r. opracowaliśmy raport na temat
megatrendów w  energetyce. Z  analiz wynika, że podział 

Od wielu już lat politycy i dziennikarze prześcigają się 
w narzekaniu na małą innowacyjność polskiej gospodar-
ki. Lokują Polskę w ogonie państw Unii Europejskiej. Pro-
gram obecnego rządu wzrost innowacyjności wymienia 
jako jedno z najważniejszych zadań i wskazuje nawet kon-
kretne technologie, w rozwoju których Polska ma zostać 
liderem. Słowo „innowacje” odmieniane jest we wszystkich 
przypadkach i pewnie nie ma gazety, czy serwisu informa-
cyjnego, w którym się by nie pojawiło. 

Jest zatem zrozumiałe, że redakcja „Przeglądu Energe-
tycznego” postanowiła podjąć temat postępu technolo-
gicznego w energetyce, a przede wszystkim udziału w tym 
postępie polskiej energetyki i polskiej nauki. Czas na taką 
dyskusję jest szczególnie dobry. W ostatnim dniu września 
uruchomione zostały dwa duże programy badawcze adre-
sowane do firm: „Program Badawczy Sektora Elektroener-
getyki” oraz „IUSERS”. Obejmują one swoim zakresem cały 
obszar szeroko rozumianej energetyki. Budżet tylko pierw-
szego etapu tych konkursów to prawie 300 mln zł. Te środ-
ki trzeba efektywnie wykorzystać. 

Z  tych względów kolejną edycję dyskusji redakcyjnej 
na łamach „Przeglądu Energetycznego”, zorganizowanej 
przez Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska, 

poświęciliśmy tematowi pod hasłem „Innowacje w energe-
tyce”. Mamy nadzieję, że dyskusja ta będzie skromnym ele-
mentem ułatwiającym podejmowanie w tym zakresie ra-
cjonalnych decyzji.

W dyskusji udział wzięli:
–  Marian Bosowski – Z-ca Dyrektora Generalnego IGEiOŚ,
– Krzysztof Burek – Wiceprezes Zarządu RAFAKO S.A.,
– Sławomir Krystek – Dyrektor Generalny IGEiOŚ,
–  Mariusz Mielczarek – Dyrektor Sektora Publicznego 

w Europie Centralnej i Wschodniej, General Electric,
–  Paweł Smoleń – Członek Zarządu ERBUD S.A. ds. Ener-

getyki i Przemysłu,
–  Adam Smolik – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny 

„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.,
–  Krzysztof Strukowicz – Prezes Zarządu MY SOFT 

Sp. z o.o.,
–  Jerzy Trzeszczyński – Prezes Zarządu, Dyrektor 

PRO NOVUM Sp. z o.o.,
– Edward Ziaja – Prezes Zarządu IASE Sp. z o.o.

Stronę redakcyjną reprezentowali: Prof. dr hab. inż. Woj-
ciech Bujalski, PW – moderator dyskusji oraz Józef Kępka, 
redaktor naczelny „Przeglądu Energetycznego”.

Niżej autoryzowany zapis tej dyskusji.

Innowacje w energetyce
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na energetykę konwencjonalną i  OZE, który obowiązuje 
od kilku lat tak na dobrą sprawę wprowadzony został przez 
lobbystów i  jest nieadekwatny do materii sprawy. Energe-
tyka to jest coś więcej niż energetyka konwencjonalna czy 
energetyka odnawialna. Nowoczesna energetyka to wie-
le różnych energetyk w  jednym. Wczoraj omawiano pro-
jekt elektrociepłowni, która będzie „chodziła” na węgiel, 
gaz, biomasę, albo wielopaliwowo. Czy energia z  tej elek-
trociepłowni będzie tradycyjna czy odnawialna? Podział na 
energetykę konwencjonalną i odnawialną nie oddaje natu-
ry problemu. Dziś energię można wytwarzać na tysiące spo-
sobów, niemal ze wszystkiego, na wielką i małą skalę. Istot-
ne jest czy energetyka będzie innowacyjna a nie czy będzie 
konwencjonalna, zielona, jądrowa czy jakaś inna.

– K. Burek: – W sposób oczywisty należy mówić o inno-
wacjach w  energetyce, a  nie innowacyjnej energetyce ro-
zumianej jako odnawialna. To nieporozumienie, zważyw-
szy, że, o czym powiedziano tu już wcześniej, historycznie 
źródła odnawialne były wykorzystywane wcześniej niż kon-
wencjonalne. Energetyka musi być, w sposób oczywisty in-
nowacyjna bo takie są wymogi współczesności, m.in. do-
tyczące ochrony środowiska. I odnosi się to do wszystkich 
aspektów energetyki, podsektorów: wytwarzania, przesyłu, 
dystrybucji, ale także dostawców urządzeń, wyposażenia, 
zarządzania w  obszarach produkcji i  dostaw energii elek-
trycznej i cieplnej itd.

– W. Bujalski: – Sądzę, że dosyć jednoznacznie opowie-
dzieliśmy się tu za tym, aby używać sformułowania in-
nowacje w energetyce, i że innowacyjności nie można
przypisać jakiejś jednej technologii wytwarzania ener-
gii. Innowacje mogą mieć miejsce w każdej z nich. 

– K. Strukowicz: – Rzeczywiście, żadnej z  technolo-
gii wytwarzania energii nie można przypisać cechy ja-
kiejś szczególnej innowacyjności. One wszystkie są, na do-
brą sprawę, przestarzałe. Wygasza się je, zamyka i buduje 
od nowa, jak choćby elektrownie jądrowe. Jeżeli zaś cho-
dzi o zarządzanie dostawami energii, to co było i  jest do-
tychczas, należy do szczególnie przestarzałych. To wyjąt-
kowe pole do wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych, co 
zresztą ma miejsce.

– M. Mielczarek: – Z innowacyjnością można się zetknąć
niemal w każdej technologii wytwarzania energii. Głównym 
motorem coraz szybszych zmian technologicznych, jakie 
obserwujemy w  ostatnich latach, jest dążenie do redukcji 
emisji CO2, przy zachowaniu stabilności dostaw i  konku-
rencyjnych cen energii. Nie mamy jeszcze wielkoskalowych 

magazynów energii, dlatego rosnący udział OZE jest jed-
nocześnie uzupełniany coraz bardziej elastycznymi źródła-
mi konwencjonalnymi. Dziś dodatkowo wchodzimy w etap, 
którego finałem będzie pełna cyfryzacja energetyki. Ona 
daje ogromne możliwości zwiększenia efektywności, ale 
przede wszystkim zmienia dotychczasowe modele biz-
nesowe producentów i  dystrybutorów. Innowacyjność to 
zmiana i z całą pewnością taką właśnie wielką zmianę ob-
serwujemy obecnie w energetyce na całym świecie. Polska 
nie jest i nie powinna być tutaj wyjątkiem. Trzeba raczej za-
stanowić się, jak najlepiej wpisać się w światowe trendy.

– J. Trzeszczyński: – „Innowacyjna energetyka”, „Inno- 
wacje w energetyce” – staliśmy się w dzisiejszych czasach 
zakładnikami pewnej nowomowy, która generuje w znacz-
nym stopniu szum informacyjny. W energetyce istotne zna-
czenie posiada: bezpieczeństwo, cena i  przyjazność dla 
środowiska. Według tych kryteriów należy oceniać energe-
tykę. Reszta ma drugorzędne znaczenie. Sądzę, że czymś 
bardzo innowacyjnym byłoby poddanie zdroworozsądko-
wej refleksji pojęcie „innowacyjność”.

– E. Ziaja: – Wszystkie sposoby wytwarzania energii zo-
stały już wynalezione. I teraz w energetyce jest rzeczywiście 
czas na innowacyjność. To znaczy, ulepszanie tego co jest. 
A  więc zwiększanie efektywności, sprawności, elastyczno-
ści itd., i moja firma, która jest innowacyjną, tym wszystkim 
się właśnie zajmuje.

– A. Smolik: – Protestuję, że wszystkie metody wytwarza-
nia energii zostały wymyślone. Czekamy aż inni je wymy-
ślą, a my potem będziemy je, ewentualnie, dopasowywali 
do krajowych realiów.

– S. Krystek: – We wszystkich rozwiązaniach innowa-
cyjnych musimy mieć na uwadze przede wszystkim to, że 
energetyka nie może być przeciwko człowiekowi. A  jeżeli 
wiatrak o mocy 1,5–2 MW stoi koło domu, to on jest prze-
ciwko ludziom. Gdy 40 lat temu budowaliśmy polską ener-
getykę, to przy ówczesnym stanie wiedzy staraliśmy się, aby 
nie była ona przeciwko ludziom i przyrodzie np. Elektrow-
nia Kozienice, czy Bełchatów. My – energetycy musimy tak-
że wytłumaczyć politykom i społeczeństwu, iż nie wszyst-
ko jest możliwe, że praw fizyki nie da się przeskoczyć, jak 
również to, że nasza energetyka powinna być oparta na jak 
najbardziej zróżnicowanym miksie, uwzględniającym nasze 
warunki, w tym klimatyczne.

– J. Kępka: – Definicji innowacji (łac. innovatio – odno-
wienie) jest tyle ile obszarów innowacji, a także zależ-
nie od jej charakteru, zakresu, skutków i Bóg wie czego 
jeszcze. Mamy więc np. innowacje rzeczywiste i pozor-
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ne. Te liczne definicje innowacji są dodatkowo rozmy-
dlane. Nie bez powodu. W innowacjach mamy do czy-
nienia z  pomocą publiczną. W  warunkach obstrukcji 
semantycznej, łatwiej jest o  nadużycia. I  w  obszarze 
innowacji, również na Zachodzie, mają one miejsce. 
Np. niekończące się badania, „czarne dziury”, w  któ-
re bez końca sypie się publiczne pieniądze, czy nad-
użycia przy opracowywaniu za publiczne pieniądze 
leków na tzw. choroby osierocone. Znam w Polsce po-
ważną branżę, która w  ostatnich latach otrzymała 
ogromne wsparcie na innowacyjność. Tych pieniędzy 
nie zmarnowano, kupiono za nie najnowszej genera-
cji sprzęt, maszyny, wyposażenie. To dziś doskonale 
wyposażona branża. Z tych pieniędzy nie wydano jed-
nak ani złotówki na badania, opracowywanie nowych 
produktów, niewiele na narzędzia wspomagające za-
rządzanie, które szwankuje. Jeszcze bardziej po wy-
posażeniu w  nowoczesny sprzęt, który wymaga prze-
modelowania zarządzania. Czy w  tym przypadku 
mieliśmy do czynienia z innowacyjnością?

– P. Smoleń: – Poruszył Pan niesłychanie ważną kwestię.
Nam w  Polsce, ale także decydentom w  Europie wydaje 
się, że innowacyjność można wprowadzić w  sposób na-
kazowy. Wychodzi rząd i mówi, że tyle to a tyle pieniędzy 
w budżecie przeznaczyliśmy na innowacyjność i  teraz bę-
dziemy innowacyjni. To tak nie działa. Pracowałem w  kor- 

poracjach i  widziałem jak, żeby się pokazać, raportowa-
no ile to z przychodów firmy przeznaczono na innowacyj-
ność. Miarą innowacyjności miała być ilość wydanych na 
nią pieniędzy. To tak też nie działa. Z  90% tych pieniędzy 
owszem korzystały uczelnie, profesorowie i studenci, a dla 
firmy i  energetyki nic z  tego nie wynikało. Ja się zastana-
wiam czy duże firmy energetyczne, i nie tylko, mogą w ogó-
le coś istotnego zdziałać w obszarze innowacyjności. Są one 
wciąż jeszcze w  istocie kulturowo post-monopolistyczne, 
więc prawdziwej innowacyjności po prostu nie mają w ge-
nach, bo nie miały historycznej możliwości ani potrzeby jej 
nabyć.

– M. Mielczarek: – Sądzę, że takie generalizowanie jest
nieco niebezpieczne. Wszystko zależy od kultury organiza-
cyjnej w  danej firmie, od tzw. DNA innowacyjności. Moja 
firma – GE, choć bardzo duża, z pewnością jest też bardzo 
innowacyjna. Jedno nie wyklucza drugiego. Właściwie na 
innowacjach opieramy swój model biznesowy od początki 
istnienia, czyli od czasów Thomasa Edisona. 

– P. Smoleń: – Mówiąc o dużych firmach miałem na my-
śli duże przedsiębiorstwa energetyczne w  Europie. Przy-
kładowo one w ramach badań CCS rzuciły się na technolo-
gię wychwytu CO2, do czego są najmniej predystynowane. 
Przecież to nie one konstruują turbiny i inne urządzenia – to 
robią dostawcy technologii. Natomiast ich krytycznym ele-
mentem sukcesu jest przesył i składowanie wychwyconych 
substancji, gdzie działania były absolutnie niewystarczające 
i temat upadł. Takie przykłady inicjatyw „chybionej innowa-
cyjności” można by mnożyć.

– W. Bujalski: – W nauce o rozwoju społeczeństw szcze-
gólną rolę przypisuje się podziałowi pracy. Dzięki nie-
mu zbudowana została współczesna cywilizacja. Jesz-
cze nie tak dawno dotyczyło to także energetyki. Co się 
stało, że teraz ma to energetyki nie dotyczyć. W  ide-
alnym modelu każdy sam zaspakaja swoje potrzeby
energetyczne. A dlaczego nie wydobywa wody na swo-
je potrzeby i sam nie utylizuje ścieków? Czy energety-
ka prosumencka nie jest ślepą ścieżką? Co ma wspólne-
go z innowacyjnością? Jakie jej elementy można uznać 
za innowacyjne. 

– S. Krystek: – Popatrzcie Państwo co na przestrzeni ostat-
nich kilkudziesięciu lat stało się w takich obszarach jak infor-
matyka, telekomunikacja i wielu innych. Przecież nazwanie 
tego rewolucją to zbyt delikatne określenie, nie oddają-
ce istoty rzeczy. W energetyce był postęp, ale zmian na ska-
lę rewolucyjną nie odnotowano. One są przed nami. Prze-
cież fakt, że prąd, który pobieramy z gniazdka, to ledwie 25% 
energii zawartej w  paliwie użytym do jego wyprodukowa-
nia, jest nie do przyjęcia. Ogromnym polem do popisu jest 
już nie poprawa, ale kompletna zmiana zarządzania energią. 
Magazynowanie energii. Samochody elektryczne, o  ile bę-
dzie ich odpowiednia liczba, mogą być takim potężnym ma-
gazynem energii itd. itp.

– P. Smoleń: – Na temat tego co nadejdzie, co nas cze-
ka to np. Parlament Europejski ocenił, że 60% obecnych 
uczniów podstawówek będzie pracowało w zawodach, któ-
re jeszcze nie istnieją, jeszcze ich nie wymyślono.

– K. Burek: – Przestrzegałbym przed futurologicznymi
rozważaniami. Przyszłość jest z definicji nieznana. Przypo-
mnę, że pod koniec XIX w. przepowiadano, iż Londyn w po-
łowie XX w. zostanie zasypany odchodami końskimi. Jak 
wiemy, rzeczywistość poszła w zupełnie inną stronę. Tego 
rodzaju przewidywań, i to ludzi uznanych za mądrych, moż-
na podać więcej. Uważam, że te duże obiekty energetyczne, 
które teraz budujemy, to łabędzi śpiew molochów energe-
tycznych, energetyki scentralizowanej. Przyszłe pokolenia 
będą żyły jednak w  warunkach energetyki rozproszonej, 

Mariusz Mielczarek 
– Dyrektor Sektora 

Publicznego w Europie  
Centralnej i Wschodniej, 

General Electric

Sławomir Krystek 
– Dyrektor Generalny 
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Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych ŚFUP sp. z o.o. specjalizuje się w pro-
dukcji aparatury cukrowniczej i chemicznej, urządzeń do ochrony środowiska i energetyki, 
oraz dla przemysłu papierniczego i  wydobywczego. Oprócz produkcji ŚFUP oferuje swoim 
klientom nadzór techniczny, montaż własnych urządzeń na terenie kraju jak i  za grani-
cą, zapewniając wysoką jakość naszych usług zgodnie z  systemem zapewnienia jakości 
wg ISO 9001:2008 i ISO 14001: 2005. 

Od 2012 r. startujemy w przetargach ogłaszanych przez cukrownie jako generalny dostawca 
kompletnych instalacji pieców wapiennych i  wapniarni, oferując projekt koncepcyjny i  wyko-
nawczy, dostawę i montaż urządzeń, na rozruchu technologicznym i szkoleniu personelu kończąc. 

Rok 2016 stał się kolejnym przełomowym okresem dla firmy ŚFUP w tego typu instalacjach. 
Po raz pierwszy od niespełna 30 lat zrealizowano poza granicami naszego kraju budowę szybo-
wego pieca wapienniczego wraz z  infrastrukturą towarzyszącą. Lokalizacja na terenie Francji 
oraz największa w  historii przedsiębiorstwa pojemność robocza pieca (400 m3) potwierdziły 
potencjał i posiadane kompetencje jakich nie powstydziliby się najwięksi producenci tego typu 
urządzeń z Europy Zachodniej. Dodatkowo położenie obiektu na terenie sejsmicznie aktywnym 
spowodowało konieczność wykonania skomplikowanego modelu obliczeniowego w  oparciu 
o  Metodę Elementów Skończonych (MES) celem dostosowania konstrukcji do obciążeń cha-
rakterystycznych dla wystąpienia trzęsienia ziemi. Sama realizacja inwestycji nadzorowana 
była przez lokalną jednostkę notyfikowaną weryfikującą zarówno kompletność dokumentacji, 
jakość wykonanych prac, ale przede wszystkim charakterystyczny dla tego rynku wysoki po-
ziom bezpieczeństwa i kulturę pracy. W połowie września tego roku piec został uruchomiony 
i przekazany klientowi, przez co stał się pierwszym polskim piecem zbudowanym we Francji. 
Innowacyjność jest naturalną konsekwencją rozwoju technologicznego, gospodarczego i spo-
łecznego. Firma nasza systematycznie wprowadza zmiany do swoich produktów i  procesów 
oraz gromadzi nową wiedzę. Naszym celem jest utrzymanie i rozwój standardów jakościowych 
oraz utrzymanie dotychczasowych klientów – przy jednoczesnym poszukiwaniu nowych, a tak-
że wzrost efektywności działania poprzez ciągły rozwój parku maszynowego, wprowadzanie 
nowych technologii oraz ciągłe usprawnianie organizacji procesów.

W przypadku Państwa zainteresowania i pytań zapraszamy do kontaktu:
Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych 
ŚFUP sp. z o.o.
58-100 Świdnica, ul. Wincentego Witosa 4
tel. +48 74 64 99 100, fax +48 74 64 02 001
e-mail:sekretariat@sfup.pl

DO PRZEMYSŁU

 OD POMYSŁU
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– Prezes Zarządu
MY SOFT Sp. z o.o.

zdecentralizowanej. I nie należy oczekiwać w tej mierze ini-
cjatywy poszczególnych obywateli. To energetycy mają za-
proponować stosowne rozwiązania. Szkoda więc, że w na-
szej dyskusji nie bierze udziału żaden przedstawiciel firmy 
energetycznej. Z  kolei my – dostawcy urządzeń, powinni-
śmy podążać za składanymi propozycjami, potrzebami, ale 
również kreować je...

– J. Kępka: – ...zaprosiliśmy do tej dyskusji odpowie-
dzialnych za innowacje w dwóch grupach energetycz-
nych. Jeden nie mógł wziąć udziału w naszej dyskusji,
drugi nie uznał za stosowne odnieść się do naszego za-
proszenia.

– K. Burek: – No cóż, szkoda. Szczegółowo pracujemy
nad rozwiązaniem zamiany dwóch starych, nienowocze-
snych bloków 200  MW, dwoma nowymi, nowoczesnymi, 
tzw. DuoBloki. Powstaje dylemat czy można to nazwać in-
nowacyjnością. Jestem zdania, że tak, bo to jest zupełnie 
nowe spojrzenie na ten sam problem. Takich obszarów 
w energetyce, na które dostawcy urządzeń muszą spojrzeć 
w zupełnie inny, nowatorski sposób jest bardzo wiele.

– P. Smoleń: – Klient energetyki nie jest homogeniczny.
Nie bardzo wierzę w  energetykę rozproszoną w  wielkich 
miastach. To samo dotyczy dużych zakładów przemysło-
wych, które potrzebują dużej energetyki. Jeżeli natomiast 
wyjdziemy poza duże miasta i duży przemysł to rzecz ma 

się zupełnie inaczej. Tu duża energetyka stoczy w przyszło-
ści batalię z energetyką rozproszoną o być, albo nie być.

– J. Trzeszczyński: – Powiem przewrotnie, że najwyż-
szym stopniem innowacyjności w  obszarze OZE jest zna-
lezienie publicznego dofinansowania dla ich działania. 
Inaczej nie mogłyby funkcjonować. Czytałem niedawno ar-
tykuł przedstawiciela MIT, który napisał, że po raz pierwszy 
w historii źródła tańsze zastępujemy droższymi.

– E. Ziaja: – Uczestniczyliśmy w  europejskim projekcie
badawczym. Przypadła nam w udziale ta jego część, która 
związana była z  realizacją powstałych pomysłów. Chodzi-
ło o stworzenie laboratorium alternatywnych źródeł ener-
gii. W  jego skład wchodził wiatrak w  układzie pionowym, 
panele fotowoltaiczne i ogniwo paliwowe. Ogniwa paliwo-
wego przez ponad dwa lata nie mogłem kupić w  Polsce, 
i to w firmach, które chwalą się, że nimi dysponują. Kupiłem 
je w  końcu w  Niemczech. Początkowo miało ono koszto-
wać 25 tys. euro, a jak dostawca dowiedział się, że jesteśmy 
z Polski, to oferta opiewała już na 47 tys. euro. Ostatecznie 
stanęło na 30 tys. euro. Projekt został w końcu zrealizowa-
ny. Jest to rozwiązanie na wskroś innowacyjne, tyle że od 
dwóch lat szukamy chętnych na nie, a tych nie ma. Barierą 
jest cena tego urządzenia.

– M. Mielczarek: – Myślę, że warto by się zaintereso-
wać, bo dotyczy to też Polski, strategicznymi technologiami 
w energetyce po 2020 r. tzw. SET Plan. Komisja Europejska 
wychodząc z założenia, że musimy w Europie budować sys-
tem bardziej elastyczny, zaproponowała wsparcie finansowe 
i promocje dla 4 technologii: magazynowanie energii, prze-
sył i dystrybucja, zarządzanie popytem, elastyczny back-up  
ze źródeł konwencjonalnych. 

– P. Smoleń: – Pojawiają się głosy czy nadal utrzymywać
bezwarunkowe pierwszeństwo ruchu ze źródeł odnawial-
nych. Czy nie potraktować tego co było dotychczas jedynie 
jako formy promocji w fazie rozwoju. A skoro technologie 
tanieją, pojawił się efekt skali, to może wrócić do konkuren-
cji równego z równym. 

– K. Strukowicz: – Czasami mam wrażenie, że te wszyst-
kie innowacje w  energetyce z  jakimi mamy do czynienia, 
nikomu by się nie opłaciły, gdyby nie przymus lub dopła-
ty do rozwiązań. To co stało się na rynku niemieckim z roz-
wojem OZE, magazynowaniem energii, wynika z  dofinan-
sowania i  przepisów. Zrealizowaliśmy magazyn energii na 
Wybrzeżu. Gdyby inwestor nie dostał dofinansowania, to ta 
inwestycja byłaby nieopłacalna i by nie powstała. Niedaw-
no byłem na po raz pierwszy zorganizowanej w Polsce kon-
ferencji nt. magazynowania energii. I tam dowiedziałem się, 
że nie ma żadnych możliwości otrzymania dofinansowania 
tego typu inwestycji. To jak się ten kierunek ma rozwijać, 
gdy ta technologia jest zbyt droga by sama poradziła sobie 
na rynku? Po technologię sięga się wówczas gdy się opłaca 
lub gdy się musi. 

– J. Trzeszczyński: – Po „innowacyjną” technologię sięga
się często gdy się znajdzie dopłatę. Jeśli rozwiązanie inno-
wacyjne jest droższe sięga się po środki publiczne, by zreali-
zować nieopłacalną inwestycję. To jeden z elementów wir-
tualizacji biznesu. Często trudno ustalić co jest obiektywnie 
tańsze a co droższe. Generalnie rozwiązania dofinansowy-
wane są „tańsze” od pozostałych.

– J. Kępka: – Innowacyjność jest biznesem jak każ-
dy inny, tzn. jak każdy ma swoją specyfikę. Jaki to jest
biznes niech świadczy przykład duńskiej agencji rzą-
dowej. Ona nie rozdaje pieniędzy na innowacyjność
lecz w nią inwestuje, przejmując część udziałów w fir-
mach innowacyjnych oraz w  ich zyskach. Po komer-
cjalizacji rozwiązania, sprzedaje udziały i  inwestuje
dalej. W  tych inwestycjach zdarzało się, że uzyskiwa-
ła przebitki 1:100, a przebitki jeden do kilkudziesięciu

Paweł Smoleń 
– Członek Zarządu 

ERBUD S.A. 
ds. Energetyki i Przemysłu

Adam Smolik 
– Prezes Zarządu, 

Dyrektor Naczelny 
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
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nie należą do rzadkości. Jaki to biznes niech świadczy 
przykład jednej z  generacji soczewek kontaktowych, 
gdzie w  strukturze ich ceny koszt produkcji stanowił 
3%, a  zwrot nakładów na badania, by uzyskać mate-
riał i  technologię produkcji – ok. 80%. Na marginesie 
w handlu kokainą do USA, do etapu detalu, uzyskiwa-
ne przebitki wynoszą 1:12–1:20. Jak w każdym bizne-
sie w  innowacyjności występują różnorakie ryzyka, 
które należy zidentyfikować i  policzyć – teflon, włók-
no kewlarowe to „produkty odpadowe” programów 
badawczych, które zakończyły się fiaskiem („szukano” 
czegoś zupełnie innego). Jeśli to jest biznes, to powinna 
kwitnąć ekonomia innowacyjności. Zadałem sobie tro-
chę trudu by dokonać peregrynacji w polskim dorobku 
tej nauki. Uspakajam się, że te poszukiwania były po-
wierzchowne, bo to co znalazłem można by nazwać co 
najwyżej propedeutyką ekonomii innowacyjności.

– K. Strukowicz: – U nas innowacyjność jest państwowa.
– P. Smoleń: – Obserwuję kierunki innowacyjności, któ-

re zmniejszają jednostkowe, zmienne koszty produkcji. Ci, 
którzy się tym zajmują nie czekają na wsparcie.

– J. Kępka: – Padło tu wcześniej dosyć ciekawe zdanie, 
że „u nas innowacyjność jest państwowa”. W Polsce 2/3 
nakładów na innowacyjność pochodzi z budżetu pań-
stwa, a 1/3 z kasy przedsiębiorstw. Czyli dokładnie od-
wrotnie jak na Zachodzie. Innowacyjność „dzieje się” 
w czworokącie: państwo – nauka – pieniądze – przed-
siębiorstwa. Przez lata wszyscy w  tym czworokącie 
winę za niski poziom innowacyjności polskiej gospo-
darki przerzucali na innych. Dogłębne analizy w  spo-
sób jednoznaczny jako głównych winowajców tego 
stanu rzeczy wskazują polskich przedsiębiorców, me-
nadżerów polskich firm – nie ma z ich strony „ssania”, 
nie ma innowacyjności. Zresztą, już ponad 100 lat temu 
Joseph Schumpeter wskazał, że „siłą napędową two-
rzenia innowacji są procesy zarządzania” i do dziś nikt 
tej tezy nie podważył. Utrzymywanie nadal przez wielu 
menadżerów, że za istniejący stan rzeczy – przedostat-
nie miejsce Polski w  rankingu innowacyjności w  UE – 
odpowiedzialne jest zbyt słabe wsparcie państwa dla 
innowacyjności, stanowi jawne przeciwstawienie się 
faktom i  dążenie do uspołecznienia kosztów innowa-
cyjności oraz prywatyzacji płynących z  niej zysków. 
W lipcu uczestniczyłem w spotkaniu dyskusyjnym mło-
dych innowatorów – mają na koncie skomercjalizowa-
ne rozwiązania. Żaden nie narzekał na wysokość finan-

sowego wsparcia swoich projektów, niektórzy trochę 
narzekali na procedury uzyskania wsparcia, natomiast 
wszyscy bez wyjątku narzekali na postawę menedż-
mentu swoich firm. Jeden z  nich opowiadał jak 5 lat 
chodził do kolejnych dyrektorów ze swoim pomysłem. 
Dopiero trzeci z  rzędu powiedział – „to rób”. Po roku 
rozwiązanie było gotowe, a dziś ta firma je sprzedaje.

– W. Bujalski: – Co jest innowacją w  energetyce? Czy 
tylko nowa technologia czy także poprawa istniejącej. 
Czy wydłużenie życia istniejącej instalacji to „innowa-
cja” czy „zacofanie”?

– P. Smoleń: – Poprawianie, ulepszanie tego co istnieje 
jest poza wszelką dyskusją innowacją.

– E. Ziaja: – Mam pytanie: – co dały nam liczniki smart, 
poza tym, że nie przychodzi inkasent?

– J. Trzeszczyński: – No, dały bardzo dużo producentom 
liczników.

– P. Smoleń: – Te liczniki to była ślepa odnoga ewolucji. 
Nie wchodząc w szczegóły, może je dziś zastępować smart-
fon. 

– K. Burek: – Innowacyjność we wszystkich tych obsza-
rach, o których tu dotychczas mówiliśmy jest oczywiście na 
wskroś pożądana. Innowacyjnością jest także nowe podej-
ście do istniejących instalacji i to wcale nie musi się wiązać 
z wywróceniem do góry nogami technologii – zmiana za-
rządzania w elektrowni węglowej, nowe podejście do zor-
ganizowania gospodarki paliwem w elektrowni, problemy 
elastyczności pracy elektrowni tradycyjnych, zaawansowa-
na automatyka. To wszystko wyzwania stojące przed istnie-
jącymi elektrowniami konwencjonalnymi. Zresztą, prowa-
dzi się na ten temat sporo prac badawczych.

– P. Smoleń: – Sądzę, że nie przebiliśmy się z  pojęciem 
innowacyjności w tym właśnie kontekście, o którym mówił 
mój przedmówca: unowocześnienia, zwłaszcza uelastycz-
nienia technologii węglowych. Wtedy może nie będzie trze-
ba całkiem wygaszać „węglówek” i jeszcze zrobimy na tym 
biznes bo to tańsze niż całkowicie nowe instalacje. Nie po-
rywajmy się natomiast z motyką na księżyc, elektromobil-
ność załatwi za nas BMW i Tesla.

– A. Smolik: – W  dziedzinie innowacji mamy wiele do 
zrobienia w  obszarze efektywności energetycznej. Mamy 
w gospodarce jakieś cele do osiągnięcia i – jak się szacuje – 
moglibyśmy je osiągnąć zużywając o 15% mniej energii niż 
się to dzieje obecnie. Zadziwiające, że tego rodzaju działa-
nia oszczędnościowe są wymuszane ustawą – obowiązko-
we audyty, normy itp., a nie dzieją się dlatego, że opłaca się 

Jerzy Trzeszczyński 
– Prezes Zarządu, Dyrektor 
PRO NOVUM Sp. z o.o.

Krzysztof 
Strukowicz 

– Prezes Zarządu 
MY SOFT Sp. z o.o.
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je realizować. Innowacja to myśl innowatora. Pomyślmy za-
tem jak o te 15% zmniejszyć zużycie energii.

W  mojej firmie pracujemy dziś nad czymś, co można 
by nazwać inteligentną elektrownią czy elektrociepłow-
nią. Oprócz samego jądra technologii chcemy także spoj-
rzeć na inne rzeczy, które to jądro obudowują – potrzeby 
własne, uwarunkowania środowiskowe, odsiarczanie oraz 
odazotowanie i  ich wpływ na popiół, rtęć, koszty urucho-
mień, koszty odstawień, analiza materiałowa itp. Próbuje-
my skonstruować narzędzia, które te wszystkie informacje 
będą integrowały i pozwolą na ocenę m.in. w jakim stanie 
mamy urządzenia i  instalacje, jak długo będziemy produ-
kować i za ile.

– S. Krystek: – W  poprawie efektywności energetycz-
nej kluczowe są dwie sprawy: po pierwsze – wyedukowa-
ny klient, po drugie – musi mu się opłacać, a więc i chcieć.

– M. Bosowski: – W naszej Izbie wokół tematu innowa-
cyjności w energetyce „kręciliśmy się” około 2. lat. Tematy-
ka ta jest tak obszerna i niejednoznaczna, że dopiero teraz 
dojrzeliśmy do tego, by wypracować koncepcję pierwsze-
go polskiego Kongresu Innowacji w  energetyce. Odbyłby 
się on wiosną przyszłego roku w Warszawie. Dziś odbędzie 
się pierwsze spotkanie na ten temat. Trwa kompletowa-
nie Rady Programowej tego Kongresu. W każdej dużej fir-
mie energetycznej jest Departament Innowacji i  Rozwo-
ju. Mamy deklaracje współpracy przy organizacji Kongresu 
tych departamentów ze wszystkich grup energetycznych. 

Chcemy, aby zarówno firmy energetyczne, jak i  dostawcy 
energetyki pokazali to co dotychczas wypracowali i wdro-
żyli jako innowacje. Chcemy aby ten Kongres odbywał się 
co roku i był swoistym podsumowaniem osiągnięć innowa-
cyjnych w branży.

– W. Bujalski: – Uruchomione programy badawcze są
tematycznie praktycznie otwarte, a  ich budżety rela-
tywnie duże. Nie jest jednak możliwe rozwiązanie w ra-
mach nich wszystkich problemów polskiej energetyki.
Gdyby przyszło wskazać dwa, trzy zadania, rozwiąza-
nie jakich problemów i dlaczego należałoby uznać za
najważniejsze?

– J. Trzeszczyński: – Największym wg mnie wyzwaniem,
przed którym stoi obecnie polska energetyka, uwzględnia-
jąc aktualny stan techniczny starszych bloków oraz w wy-
niku jej ewolucji w kierunku OZE, jest sensowne wykorzy-
stanie aktywów jakimi obecnie owa energetyka dysponuje. 
W  tej materii należy wypracować odpowiednią strategię. 
Starsze, spełniające po modernizacji wymagania dyrekty-
wy IED bloki są naszym atutem z  wielu powodów, głów-
nie jednak dlatego, że w dającej się przewidzieć przyszłości 
nie mają alternatywy oraz mogą zapewnić nam dodatko-
wy czas na wypracowanie najlepszej strategii dla polskiej 
energetyki. Od dłuższego czasu w  Pro Novum pracujemy 
nad metodologią przedłużania pracy długoeksploatowa-
nych bloków 100 MW – 360 MW. Nowe podejście do ich roli 
w systemie rodzi masę problemów zwłaszcza, jak pogodzić 
ich aktualny stan techniczny z oczekiwaniem wysokiej ela-
styczności i  dyspozycyjności w  perspektywie co najmniej 
15. lat dalszej eksploatacji. Ten problem uważam za jeden
z najważniejszych w polskiej elektroenergetyce.

– A. Smolik: – Jeżeli operator KSE uwzględni różnego
rodzaju wymuszenia, np. technologiczne, OZE, związane 
z ciepłownictwem czy kogeneracją, to duże, sprawne bloki 
węglowe lądują w kolejce do użycia. Budujemy nowe, pięk-
ne, węglowe bloki i przy tej filozofii działania będą one re-
gulacyjne, a w podstawie będą pracowały wymuszenia.

Mamy bodaj 64 bloki o mocy 200 MW, w których uloko-
wane jest około 10 tys. MW mocy. Budowa nowego bloku 
o mocy ok. 1000 MW trwa 60 miesięcy. A te dwusetki sto-
ją. Rodzą się pytania: ile kosztowałaby ich modernizacja, jak 
długo miałyby służyć, jak wpisują się w strategię rozwojową 
polskiej energetyki?

– K. Strukowicz: – Wielokrotnie tu Panowie mówiliście
o tym, że podstawowym problemem polskiej energetyki
jest elastyczność, stabilizacja systemu. Skoro tak, to maga-
zynowanie energii oraz rozproszenie jej generacji urasta do 
najważniejszych problemów polskiej energetyki. Dotych-
czasowa bowiem jej regulacja nie jest racjonalna ani tech-
nicznie, ani ekonomicznie, ani strategicznie.

– W. Bujalski: – Regulaminy nowych konkursów prze-
widują, że publiczne pieniądze na badania popłyną
nie na uczelnie lub do instytutów badawczych, ale bez-
pośrednio do firm. Dziś w  firmach nie ma kompeten-
cji ani struktur badawczych. W Polsce nawet w dużych
koncernach przemysłowych, inaczej niż w wielu innych 
krajach, nie prowadzi się badań naukowych. Pojawia-
jące się pieniądze mogą ułatwić tworzenie bazy labo-
ratoryjnej i zbudowanie kompetencji np. przez przeję-
cie pracowników z istniejących ośrodków badawczych. 
Czy takie rozwiązania byłyby w  polskich warunkach
racjonalne?

– P. Smoleń: – Niech krawiec szyje, a górnik kopie. Czyż-
by miały w  przedsiębiorstwach powstać alternatywne dla 
uczelnianych placówki badawcze? To dobrze, że pienią-

Edward Ziaja 
– Prezes Zarządu 

IASE Sp. z o.o.

Prof. dr hab. inż. 
Wojciech Bujalski 

– PW 
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dze dostaną przedsiębiorstwa, bo one skierują je tam gdzie 
będą miały biznes, one wiedzą lepiej co jest im potrzebne, 
ale nie powinny tworzyć nowych, wewnętrznych instytu-
tów badawczych.

– M. Mielczarek: – Innowacyjność, postęp techniczny
odbywają się w symbiozie przemysłu z zapleczem nauko-
wo-badawczym.

– K. Burek: – Ale impulsy do podejmowania określo-
nych rozwiązań innowacyjnych powinny pochodzić głów-
nie z firm energetycznych. Tworzenie w przemyśle równo-
ległego zaplecza badawczego byłoby nieporozumieniem.

– W.  Bujajski: – Jeżeli przemysł będzie odpowiedzial-
ny za prowadzenie badań, to będzie te badania mu-
siał kontrolować, nadzorować i rozliczać uczelnie. Czy
przemysł ma kadry zdolne do wywiązania się z  tych
obowiązków?

– J. Trzeszczyński: – Inspiracja w zakresie innowacyjnych
rozwiązań powinna pochodzić z przemysłu. Innowacyjne roz-
wiązania firmy mogą tworzyć samodzielnie lub je kupować aby 
ostatecznie z zyskiem sprzedać.

– P. Smoleń: – Ludzie o stosownych kwalifikacjach w fir-
mach są. Istnieją dwa inne problemy. Pierwszy – czy fir-
my będą miały swobodę w dysponowaniu tymi środkami, 
czy będzie się to odbywało w narzuconym gorsecie? Dru-
gi – jak będziemy mierzyli skuteczność tych działań? Z dużą 
dozą prawdopodobieństwa będzie ona mierzona najpopu-
larniejszym miernikiem, czyli czy udało się wydać wszyst-
kie pieniądze. A  co z  efektami? Należy także pamiętać, że 
niekiedy innowacje stoją w sprzeczności z interesem firmy. 
Najlepszym przykładem są tu liczniki smart, m.in. zmniej-
szające zużycie i  interes firm dystrybucyjnych je instalują-
cych. Te, ze względu na strukturę taryfy, gdy spada zużycie 
prądu, dostają w plecy. Zatem, pieniądze na innowacyjność 
należy powierzać tym, którym się ona opłaca, albo uade-
kwatnić np. formuły regulacyjne.

– J. Kępka: – Po pieniądze na innowacyjność powinien
przyjść sam zainteresowany. I  nie powinien ich, poza
szczególnymi przypadkami, dostać, tylko powinny być 
zainwestowane.

– E. Ziaja: – Moja firma, i jeszcze dwie firmy, których sze-
fowie są wśród nas wyszły z uczelni, zostały skomercjalizo-
wane, nikt do nich nie dokłada i radzą sobie doskonale. Są 
to firmy innowacyjne, generujące wiele innowacyjnych po-
mysłów, które doskonale wiedzą z  czym się ten chleb je. 
Jeżeli natomiast za wydatkowanie pieniędzy na innowacyj-
ność biorą się ludzie nie bardzo wiedzący o  co chodzi, to 
efekty budzą wątpliwości.

– W. Bujalski: – Programy badawcze skończą się za oko-
ło 5 lat. Nastanie czas remanentu. Czy potrafimy w krót-
kim czasie rozwiązać choć kilka problemów, a powstałe
rozwiązania będą innowacyjne nie tylko w skali kraju?
Czy potencjał polskiego przemysłu i polskiej nauki nie
są zbyt małe żeby kreować kierunki rozwoju technolo-
gii energetycznych? Czy za te 5–6 lat będziemy mogli
z pełnym przekonaniem odpowiedzieć, że te ponad mi-
liard złotych wydaliśmy z pożytkiem dla kraju?

– E. Ziaja: – Nie podzielam pesymizmu niektórych w tej
sprawie. Mamy inżynierów, którzy w wielu dziedzinach ni-
czym nie ustępują tym z Zachodu, a niekiedy przewyższają 
ich. Tylko z tego potencjału trzeba umieć skorzystać.

– K. Burek: – Bardzo bym chciał byśmy wygenerowa-
li w obszarze energetyki rozwiązania innowacyjne o zasię-
gu światowym. Jest jednak mało prawdopodobne, aby tak 

się stało. Swój pesymizm biorę stąd, że w Polsce powstało 
sporo pomysłów na skalę światową, których nie udało nam 
się wdrożyć. Niemniej sądzę, że wprawdzie nie w obszarze 
technologii, ale w  ich niejako obudowie, o  czym sporo tu 
mówiliśmy, jest znaczne pole dla innowacyjności. Dotyczy 
to zwłaszcza nowego podejścia do aktywów jakie posiada 
polska elektroenergetyka. My możemy wypracować rozwią-
zania nie tylko korzystne dla polskiej gospodarki, ale także 
dla tych licznych krajów w Europie, które mają nadal mocną 
energetykę konwencjonalną.

– M. Mielczarek: – Te programy badawcze mogą się skoń-
czyć sukcesem pod warunkiem, że skupimy się na wybra-
nych problemach, najważniejszych dla naszej energetyki np. 
na problemie konieczności zwiększenia elastyczności blo-
ków węglowych. Poza tym, że stworzylibyśmy w Polsce pew-
ną specjalizacje i problem zamienili w szansę, byłby to też 
dobry sygnał dla Brukseli, że chcemy usprawnić tę energety-
kę, aby dobrze współpracowała z niestabilnym OZE. Kolejny 
priorytet, gdzie jest miejsce w Polsce na duże inwestycje, ale 
i postęp technologiczny, to sieci. Powinniśmy się z tymi 2. te-
matami wpisywać w projekty europejskie i globalne. Współ-
pracować z najlepszymi, budując własną markę.

– J. Trzeszczyński: – Nasze doświadczenia, wysokie kom-
petencje techniczne oraz aktualnie prowadzone prace, 
zwłaszcza w zakresie przedłużania eksploatacji bloków kon-
wencjonalnych oraz dostosowania ich do pracy regulacyj-
nej stwarzają warunki do zorganizowania w Polsce Europej-
skiego Centrum Kompetencji Węglowych.

– K. Strukowicz: – Warto by się było również zastanowić
nad wdrożeniem u nas rozwiązań innowacyjnych, wdraża-
nych na świecie komercyjnie od kilku lat, które u nas znaj-
dują się w  fazie badawczej. Przykładem magazynowanie 
energii – w Niemczech i USA wdrażane komercyjnie.

– M. Mielczarek: – Badania, innowacyjność niosą ze sobą 
pewną dozę ryzyka. Czasami badania mogą się zakończyć 
fiaskiem. Na świecie rozumieją to wszyscy, w  Polsce mało 
kto. Chcąc uniknąć ryzyka, inwestuje się środki publiczne 
w projekty pewne. Jak choćby takie, które gdzie indziej są 
już wdrażane. To gwarantuje wydanie pieniędzy bez ryzyka. 
Tyle, że to droga donikąd. Trzeba oddzielić wydawanie pie-
niędzy na wdrażanie nowych rozwiązań od wydawanych na 
rzeczywiste badania, tworzenie modeli, prototypów, gdzie 
musi być pozostawiony margines na ryzyko porażki. Środ-
ki publiczne powinny raczej wypełniać lukę finansową i za-
chęcać do podejmowania obiecujących, ale jednocześnie 
ryzykownych przedsięwzięć.

– Dziękujemy za rozmowę. 

Józef Kępka 
– redaktor naczelny 
„Przeglądu 
Energetycznego”.



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

 Wspieramy sukces naszych Klientów, 

         dostarczając na całym świecie 

              najbardziej profesjonalne, zintegrowane 
     rozwiązania izolacyjne dla przemysłu. 
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We wrześniu 2016 r. na XVIII Sympozjum Naukowo-Technicznym Ener-
getyka Bełchatów 2016 firma KAEFER SA podzieliła się doświadczenia-
mi z wdrażania Lean w swojej organizacji. Coraz częściej nasi klienci za-
czynają dostrzegać zmiany w firmie KAEFER SA oraz rozpoznawać ją 
jako kontrahenta, który wciąż się doskonali i buduje swoją siłę konku-
rencyjną koncentrując się na wartości dla klienta. Podróż Lean w grupie  
KAEFER trwa już kilka lat, niemniej budowanie kultury Lean jest proce-
sem długotrwałym wymagającym cierpliwości i wkładu pracy w celu do-
strzeżenia efektów.

Zarządzanie Lean oznacza dla naszej organizacji, zgodnie z jego pier-
wowzorem, dążenie do ciągłego doskonalenia procesu produkcyjnego, 
ograniczenie strat i wzrost efektywności poprzez skupienie na proce-
sie oraz tym co tworzy wartość dla klienta. Realizacja naszych celów po-
zwala nam w pełni zrealizować cele stawiane przez klienta. Korzyści ja-
kie uzyskujemy dzięki zarządzaniu Lean to stabilizacja naszych procesów, 
standaryzacja metod pracy, zorganizowane miejsca pracy. Zwiększenie 
zaangażowania kadry nadzorującej budowy oraz praca zespołowa wpły-
wa na lepsze planowanie i kontrolę realizacji. Pozwala nam to doskonalić 
proces i eliminować straty, co redukuje zbędne koszty. Umiejętność opty-
malizowania zasobów oraz elastyczne podejście do zmian w metodach 
pracy owocuje zwiększeniem produktywności. Mamy możliwość osiąga-
nia wspólnie założonych celów, poprawiamy komunikację, podnosimy sa-
tysfakcję z pracy naszych pracowników.

Istotną kwestią na jaką kładzie nacisk Lean są straty. Każdy proces 
produkcyjny składa się z czynności dodających wartość oraz strat. Stra-
ty dzielimy na konieczne do wykonania usługi oraz zbędne. Straty zbęd-
ne staramy się całkowicie eliminować, straty konieczne minimalizować. 
Budując kulturę Lean w naszej organizacji uczymy się poszukiwania i do-
strzegania strat, ponieważ kiedy je widzimy jesteśmy w stanie je elimi-
nować. W rutynie dnia codziennego najczęściej przechodzimy obok nich 
obojętnie. 

Sukcesywnie wdrażany Lean pozwala nam zmieniać podejście do za-
rządzania przechodząc od „gaszenia pożarów” do przewidywania pro-
blemów i ograniczeń zanim się pojawią i zanim rzeczywiście wpłyną na 
proces produkcyjny. Nasza umiejętność odkrywania problemów stano-
wi potencjał do doskonalenia, odkrywanie i eliminacja problemów jest 
naszym sukcesem. Problemy widoczne z wyprzedzeniem, otwarcie za-
komunikowane wszystkim stronom procesu realizacyjnego na budowie 
pozwalają lepiej zaplanować prace, minimalizując jednocześnie ryzyko 
niepowodzeń. Stanowi to bufor bezpieczeństwa, który zmniejsza praw-
dopodobieństwo pojawiania się strat wynikających z nieprzewidzianych, 
nagłych zdarzeń.

 Konwencjonalne podejście do zarządzania często charakteryzuje się 
reagowaniem tylko na symptomy zamiast na potencjalne zagrożenie, zaj-
mowaniem się tylko częściami problemu oraz nie reagowaniem na proble-
my powtarzające się. Lean wzbogaca nas o wiedzę pozwalającą na dotar-
cie do źródeł problemów. Nie powtarzamy błędów zarządzania w sposób 

tradycyjny. Poprzez eliminację rzeczywistych przyczyn źródłowych nie 
dopuszczamy do ponownego pojawienia się problemów w przyszłości. 

Wdrażanie systemu zarządzania Lean w grupie KAEFER postępu-
je z każdym miesiącem i wchodzi w kolejne etapy. W chwili obecnej  
KAEFER SA realizuje strategię grupy systematycznie podwyższając świa-
domość w zakresie zarządzania Lean, wykorzystania narzędzi Lean, 
stworzonych na nasze potrzeby oraz strategię ogólnego budowania kul-
tury Lean w całej firmie. W roku 2015 w spółce został stworzony zespół 
niezależnie działających Lean Liderów mający na celu wsparcie działów 
produkcyjnych we wdrażaniu kultury Lean oraz w zarządzaniu projek-
tami zgodnie z podejściem projektowym Lean opracowanym w grupie  
KAEFER. Na 2016 r. zaplanowano cele globalne i lokalne dla poszczegól-
nych oddziałów KAEFER SA w zakresie Lean. Jest to kolejny krok prowa-
dzący do pokazania mierzalnych efektów wdrożenia Lean.

Poza działaniami Lean na dużych kontraktach i w lokalizacjach stałych 
spółki w ramach strategii realizowane są na bieżąco szkolenia Lean dla 
kierownictwa budowy oraz kierownictwa wyższego szczebla w zakresie 
teorii, narzędzi i technik Lean. Lean jest kulturą globalną budowaną na 
wszystkich poziomach przedsiębiorstwa, dlatego istotna jest znajomość 
tej tematyki przez znaczną część pracowników, nie tylko tych bezpo-
średnio związanych z procesem produkcyjnym. Wsparcie jakie otrzymu-
ją działy produkcyjne powinno być udzielane w oparciu o wspólne zasady, 
wspólną wizję, wspólny cel, dlatego tak ważna jest praca we wszystkich 
obszarach.

Aktualnie na naszych budowach zauważalne są już narzędzia kontroli 
wizualnej, m.in. służące codziennemu planowaniu pracy i ustalaniu celów 
dla danego zadania zgodnie z realistycznymi założeniami. Pomiar i po-
równanie wyników pracy z planem, pozwala nam identyfikować problemy. 
Duży nacisk kładziemy na definiowanie konkretnych działań w celu roz-
wiazywania problemów i usuwania przeszkód, ograniczeń. Podejmujemy 
rzeczywiste działania na budowach zgodnie z cyklem zaplanuj – wykonaj 
– sprawdź – zadziałaj.

Będąc skoncentrowanym na procesie wykorzystujemy pełne zaangażo-
wanie członków zespołów roboczych w zmiany na budowach, przydzie-
lamy standardowe zadania liderom zespołów co pozwala wypracować 
rutynę pożądanych zachowań. Staramy się otwarcie rozmawiać z naszy-
mi klientami o wadach, jakości i problemach. Nie boimy się zadawać py-
tań w celu upewnienia się, że kierunek, w którym podążamy jest zbieżny 
z oczekiwaniami klienta.

Dziś naszą siłą napędową jest przekonanie, że wspólny wysiłek włożo-
ny w poznanie Lean oraz jego wykorzystanie w praktyce, przyniesie efek-
ty i osiągnięcie zamierzonych celów. Przedsiębiorstwa takie jak KAEFER, 
które zdecydowały się na Podróż Lean cechuje otwartość na nowe pomy-
sły i chęć ich wypróbowania w praktyce. Dążymy do tego, aby klient doko-
nywał wyboru firmy KAEFER na swojego wykonawcę, ponieważ wykazali-
śmy, że możemy dla niego dokonać radykalnych zmian, rozpoznajemy jego 
cele i dążymy do ich realizacji, skupiamy się na wartości jaką stanowi dla 
klienta dbałość o bezpieczeństwo, jakość, terminowość oraz cena usługi.

Michał Skindzier
Lean Leader KAEFER SA

Jak zwiększyć siłę konkurencyjną? Podróż Lean w KAEFER SA
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T AURON Wytwarzanie jest firmą, która podejmuje ak-
tywne działania w celu sprostania wymogom zaostrza-
jącej się polityki klimatycznej. Nowy blok o  mocy 
910  MW, który powstaje w  Elektrowni Jaworzno, bu-

dowany jest przy zastosowaniu najlepszych dostępnych tech-
nologii, a  starsze, których dalsza eksploatacja ma uzasadnie-
nie ekonomiczne, są modernizowane, tak by dostosować je do 
wchodzących w życie wymogów środowiskowych. 

TAURON Wytwarzanie jest także firmą, która bierze czyn-
ny udział w  pracach naukowo-badawczych. Działa na przy-
klad w ramach Węzła Wiedzy i Innowacyjności (KIC InnoEner-
gy), współpracuje z ośrodkami naukowymi, uczestniczy także 
w projektach współfinansowanych przez Narodowe Centrum 
Badań i  Rozwoju w  ramach Strategicznego Programu Badań 
Naukowych i Prac Rozwojowych.

Budowa bloku węglowego o mocy 910 MW 
w Elektrowni Jaworzno 

W  połowie października br. minęło 2,5 roku od momentu 
podpisania kontraktu na budowę bloku energetycznego opala-
nego węglem kamiennym o mocy 910 MW w TAURON Wytwa-
rzanie Elektrowni Jaworzno. Po podpisaniu kontraktu prowa-
dzone były prace projektowe oraz przygotowywany był teren 
pod budowę, który 15 listopada 2014 r. przekazany został Ra-
fako – głównemu wykonawcy kontraktu. Pierwsze roboty zwią-
zane z budową nowej jednostki rozpoczęły się w marcu ubie-
głego roku. Budowa największej inwestycji Grupy TAURON idzie 
pełną parą – w krajobrazie Jaworzna już od dawna widoczne są 
dwa pylony komunikacyjne o wysokości 138 m każdy, szybko 
rośnie także chłodnia kominowa, której do osiągnięcia docelo-
wej wysokość 180 m brakuje zaledwie kilkudziesięciu. Na ukoń-
czeniu są prace przy budynkach maszynowni, kotłowni, nawy 

elektrycznej. Równocześnie prowadzone są prace przygoto-
wawcze do montażu elementów części ciśnieniowej. 

Rozpoczęto także dostawy głównych elementów bloku – 
turbina parowa i  generator transportowane są barką z  nie-
mieckiego Mannheim. Trwa realizacja kluczowych układów 
pomocniczych i towarzyszących – nawęglania i odpopielania 
bloku. Teren budowy jaworznickiego bloku zmienia się w du-
żym tempie. Rosną budowle, pojawiają się coraz to nowe urzą-
dzenia. Powstający blok energetyczny będzie spełniał nie tyl-
ko surowe normy z zakresu ochrony środowiska, ale również 
zostanie wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej. Jego minimalna sprawność wynosi 45% netto. 
Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań, emisja 
do atmosfery dwutlenku siarki zmniejszy się szesnastokrotnie, 
a  tlenków azotu spadnie ponad pięciokrotnie. Emisja pyłów 
obniży się jedenastokrotnie, natomiast emisja dwutlenku wę-
gla będzie mniejsza o blisko 2 mln ton rocznie.

Modernizacja bloków 200 MW 
W TAURON Wytwarzanie przeprowadzony został szeroko za-

krojony program modernizacji bloków energetycznych klasy 
200 MW, obejmujący m.in. zabudowę instalacji redukcji tlen-
ków azotu. Spółka posiada 10 jednostek tego typu, sześć eks-
ploatowanych jest w  Elektrowni Jaworzno III, cztery pracują 
w  Elektrowni Łaziska. Dzięki tej inwestycji spełnione zostały 
wszystkie normy emisyjności, co pozwoli na znaczne wydłu-
żenie czasu eksploatacji jednostek. Projekt przeprowadzono 
w latach 2011–2016. Zakresy modernizacji dla każdego z blo-
ków zostały indywidualnie określone – prace objęły wszystkie 
elementy blokowe oraz ich układy pomocnicze. Podstawą była 
oczywiście budowa instalacji odazotowania spalin, dzięki któ-
rym stężenie NOx w spalinach wylotowych jest nie wyższe niż 
200 mg/Nm3. Zgodnie z przepisami prawa, poziom ten od roku 
2018 będzie stanowił dla tych bloków standard. Praca wybu-
dowanych instalacji pozwoli na uniknięcie emisji do atmosfery 
w skali roku około 9 tys. ton tlenków azotu. 

Badania i rozwój 
Z uwagi na coraz ostrzejsze wymagania środowiskowe, ko-

nieczne staje się poszukiwanie nowych rozwiązań. A  nowe 
technologie oznaczają potrzebę podjęcia pilnych badań i ści-
słej współpracy ze światem nauki. TAURON Wytwarzanie bie-
rze czynny udział w szeregu projektów związanych z innowa-
cjami w energetyce. Prace te dotyczą m.in. wysokosprawnych 
i niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii, CCU czyli 
zamiany dwutlenku węgla w produkt, układów hybrydowych 
oraz elektrowni bezodpadowych. W  Elektrowni Łaziska dzia-
łają dwie pilotażowe instalacje: instalacja pilotowa aminowe-
go usuwania CO2 ze spalin – projekt realizowany przy wsparciu 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz instalacja demon-
stracyjna do monitorowania i redukcji emisji rtęci ze spalania 
węgla w kotłach pyłowych, wsparta ze środków Unii Europej-
skiej – KIC – projekt CoalGas. Niebawem w  tej właśnie elek-
trowni powstanie kolejna instalacja: układ metanizacji CO2 dla 
przechowywania energii elektrycznej z OZE poprzez produk-

JACEK JANAS jest absolwentem 
Wydziału Mechanicznego- 
-Energetycznego Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach. Ukończył 
studia podyplomowe w zakresie 
ekonomicznych problemów 
transformacji elektroenergetyki 
(SGH) oraz restrukturyzacji 
przemysłu ciężkiego (Politechnika 
Śląska, Uniwersytet Minnesota). 
Od początku pracy zawodowej 
związany z energetyką. Karierę 
rozpoczął w 1989 r. w Zespole 

Elektrociepłowni Bytom, gdzie przeszedł wszystkie jej szczeble, od 
maszynisty kotła do stanowiska prezesa zarządu. Od 2011 r. związany 
z TAURON Wytwarzanie, gdzie pierwotnie pełnił funkcję wiceprezesa, 
dyrektora ds. produkcji, a w lutym 2016 r. objął stanowisko prezesa zarządu. 
Jest prezesem Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, członkiem 
zarządu Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Zagłębia Węglowego, 
członkiem Rady Izby Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Poza 
zaangażowaniem w dziedzinie pracy zawodowej, aktywnie uczestniczy 
i propaguje działania w obszarze kultury i sportu na Śląsku. Wykłada 
na Politechnice Śląskiej. W wolnych chwilach zapalony motocyklista.

W stronę czystych 
technologii węglowych
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cję SNG (gazu syntezowego). Partnerami są w  tym przedsię-
wzięciu TAURON Wytwarzanie S.A. (lider) oraz CEA (Francja), 
ATMOSTAT (Francja), AGH, IChPW, RAFAKO, WTT oraz firma 
Exergon z Gliwic. W ramach realizacji projektu powstanie układ 
umożliwiający wykorzystanie dwutlenku węgla z  instalacji 
przemysłowych oraz nadmiarowej elektryczności ze źródeł od-
nawialnych do produkcji metanu. 

Poprawa zagospodarowania UPS 
TAURON Wytwarzanie podejmuje także wiele działań w kie-

runku poprawy efektywności zagospodarowania odpadów po-
produkcyjnych. To niezwykle ważne zagadnienie, ponieważ zaj-
mując się wytwarzaniem energii elektrycznej w oparciu o węgiel 
kamienny, otrzymujemy na wyjściu z procesu produkcji – oprócz 
energii elektrycznej i cieplnej – również uboczne produkty spa-
lania. UPS-y stanowią różnego rodzaju popioły oraz żużle, a tak-
że produkty poreakcyjne z  instalacji odsiarczania spalin, jak 
również mieszaniny tych produktów. Używając sformułowania 
„produkty” nie należy zapominać, że ciągle mamy tu do czynie-
nia formalnie z odpadami, gdzie każdy z tych produktów ubocz-
nych posiada stosowny kod odpadu. Wyjątkiem jest gips, jaki 
uzyskuje się w  mokrej instalacji odsiarczania spalin, który jest 
produktem ubocznym, o  parametrach spełniającym wymogi 
dla materiału budowlanego i jako produkt handlowy jest wyko-
rzystywany do produkcji konkretnych wyrobów budowlanych. 

Pozostałe UPS-y to już formalnie odpady. Jednak wszystkie 
te odpady znajdują gospodarcze zastosowania, dzięki czemu 
TAURON Wytwarzanie już od bardzo wielu lat nie deponu-
je swoich odpadów na składowiskach, co było typowym roz-
wiązaniem dla każdej praktycznie elektrowni jeszcze w latach 
80., a nawet 90. ubiegłego wieku. Niewielka część UPS-ów, jak 
np. popiół lotny wychwytywany w elektrofiltrach kotłów pyło-
wych, który posiada właściwości fizykochemiczne pozwalają-
ce na jego masowe wykorzystanie w przemyśle cementowym 
i betoniarskim, sprzedawana jest z zyskiem. Zagospodarowanie 

pozostałych, pomimo iż także znajdują zastosowanie, w znacz-
nym stopniu wymaga poniesienia kosztów. Dlatego spółka szu-
ka takich rozwiązań, które pozwolą na ich zmniejszenie. 

Oprócz ekonomicznego, celem podejmowanych działań jest 
też przeciwdziałanie zagrożeniu zmiany statusu odpadów pa-
leniskowych i ubocznych produktów spalania na odpady nie-
bezpieczne. O  takiej ich kwalifikacji może decydować w  naj-
bliższej przyszłości wysoka zawartość CaO i Ca(OH)2, wysokie 
pH wyciągów wodnych. Dotyczy to głównie popiołów fluidal-
nych oraz produktów półsuchego odsiarczania spalin. Ewentu-
alna zmiana statusu wyżej wymienionych odpadów na odpady 
niebezpieczne to dla energetyki węglowej przede wszystkim 
zagrożenie znacznego wzrostu kosztów zagospodarowa-
nia odpadów paleniskowych, które musiałyby być składowa-
ne przy zachowaniu szczególnych reżimów, wymaganych dla 
tego typu odpadów, co jednocześnie – przy braku możliwo-
ści pozyskania nowych terenów pod takie składowiska – mo-
głoby poważne zagrozić jej bezpiecznemu funkcjonowaniu. 
Mając powyższe na uwadze, TAURON Wytwarzanie podejmu-
je szereg działań na rzecz odzysku odpadów i rozszerzenia pro-
dukcji surowców i wyrobów na ich bazie.

– Rozwój w  energetyce to przede wszystkim nowe technolo-
gie oraz inwestycje w badania i rozwój – stwierdza Prezes Jacek 
Janas – a  dzięki doskonaleniu technologii wytwarzania ener-
gii elektrycznej poprawiamy parametry jednostek wytwórczych. 
Sprawność wytwarzania energii elektrycznej oraz emisyjność 
uzależnione są przede wszystkim od samej technologii spalania. 
Ale by sprostać coraz ostrzejszym normom środowiskowym, bez 
obniżania efektywności produkcji, konieczna jest optymaliza-
cja całego procesu – począwszy od jakości paliwa, poprzez same 
technologie spalania, po instalacje redukcji zanieczyszczeń. 

W technologiach energetycznych, w ciągu ostatnich 20 lat, na-
stąpił olbrzymi skok technologiczny. Doskonałym przykładem 
jest sprawność jednostek. Te, które powstały w latach 60. cecho-
wała sprawność rzędu 36% brutto, obecnie budowane bloki wę-
glowe osiągają niemal 50%. To ogromna różnica. Ciągle trwają 
prace nad udoskonalaniem technologii. Wdrażanie ich rezulta-
tów pozwala na osiąganie jeszcze lepszych efektów. Przekłada 
się to m.in. na niższe emisje, jak również na niższe koszty wytwa-
rzania, ale także pozwala wypełniać cele związane ze znaczącym 
obniżeniem emisji. 

Polska energetyka, by sprostać stawianym przed nią wymaga-
niom, wymaga wypracowywania nowych rozwiązań i wdrażania 
nowoczesnych technologii, czyli ciągłego, zrównoważonego i od-
powiedzialnego rozwoju.

Jak wszystkie spółki energetyczne, także TAURON Wytwarza-
nie staje przed licznymi wyzwaniami. Aby im sprostać, firma 
dostosowuje się organizacyjnie do wymogów rynkowych, in-
westuje w  nowe technologie, prowadzi prace badawczo-roz-
wojowe, zmierza w stronę czystych technologii węglowych.

Marek Bielski
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W chodząca w  skład Grupy Kapitałowej PGE 
Elektrociepłownia Gorzów – będąca częścią 
spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwen-
cjonalna – ma już za sobą długą, liczącą ponad 

65 lat historię. Jednak dopiero po przekształceniu w  1994  r. 
w  jednoosobową spółkę Skarbu Państwa – Elektrociepłow-
nię „Gorzów” S.A., stworzone zostały warunki do dynamicz-
nego rozwoju przedsiębiorstwa. Przełomem stało się podjęcie 
inwestycji pionierskiej w  skali całego kraju. W  1999 r. wyeks-
ploatowane kotły parowe zostały zastąpione pierwszym w Pol-
sce blokiem gazowo-parowym. Od tego momentu elektrownia 
pracuje na dwóch paliwach (węglu i gazie) utrzymując dobrą 
kondycję finansową i spełniając wysokie wymagania ochrony 
środowiska. Pierwsza w Polsce tego typu inwestycja w trakcie 
praktyki eksploatacyjnej udowodniła słuszność podjętej przed 
laty decyzji. 

W 2001 r. zakupiono większościowy pakiet udziałów Przed-
siębiorstwa Energetyki Cieplnej Gorzów sp. z  o.o. i  Elektro-
ciepłownia Gorzów stała się jedynym scentralizowanym 
wytwórcą ciepła dla mieszkańców miasta. Od 2007 r. Elektro-
ciepłownia Gorzów (ECG) znajdując się w segmencie Energe-
tyki Konwencjonalnej Polskiej Grupy Energetycznej podejmu-
je wciąż nowe, ambitne wyzwania w  obszarze: usprawnienia 
technologii produkcji energii elektrycznej oraz ciepła, moder-
nizacji i rozbudowy sieci przesyłowych oraz inwestycji proeko-
logicznych. 

Pod znakiem kogeneracji 
W  skład Elektrociepłowni Gorzów wchodzą dwie jednost-

ki produkcyjne: ECI dysponuje turbozespołem gazowym typu 

GT8C o  mocy elektrycznej 54,5 MW, kotłem odzysknicowym 
typu OUG83/140 z  podgrzewaczem sieciowym, turbozespo-
łem przeciwprężnym typu DDM-55 o mocy elektrycznej 5 MW, 
turbozespołem upustowo-przeciwprężnym 3P6-6 o  mocy 
elektrycznej 6 MW; ECII – dysponuje kotłem parowym OP-140 
o nominalnej mocy cieplnej 98,4 MW, turbozespołem ciepłow-
niczym upustowo-kondensacyjnym TC 32 o mocy elektrycznej 
32,0 MW; w skład Oddziału Elektrociepłownia Gorzów wchodzi 
również szesnaście lokalnych kotłowni gazowych na terenie 
m.  Gorzowa Wlkp. – moc zainstalowana 4,27 MW oraz jedna 
lokalna kotłownia miałowa w Marwicach – moc zainstalowa-
na 0,45 MW.

Elektrociepłownia Gorzów dysponuje osiągalną mocą elek-
tryczną brutto w  wysokości 97,5 MW oraz osiągalną mocą 
cieplną na poziomie 135 MW w kogeneracji. W 2015 r. w Elek-
trociepłowni Gorzów wyprodukowano 620 961  MWh energii 
elektrycznej oraz 1 617 653 GJ ciepła. W 2015 r. w kotłowniach 
lokalnych Oddziału Elektrociepłownia Gorzów wyprodukowa-
no 17 649 GJ ciepła. Produkcja energii elektrycznej i cieplnej 
odbywa się głównie w kogeneracji. Stosowane paliwo to gaz 
ziemny zaazotowany oraz węgiel kamienny 

Wykorzystać efekt synergii 
Nie sposób nie podkreślić, iż wybór kierunków rozwoju 

energetyki w regionie gorzowskim związany jest ze stosunko-
wo niedawno odkrytymi i uruchomionymi złożami gazu zaazo-
towanego o  zawartości metanu 47–49% i  wartości opałowej 
20,2 MJ/Nm3.

Elektrociepłownia Gorzów znajduje się nieopodal będących 
w  gestii PGNiG kopalni Bamówko-Mostno-Buszewo (BMB) 
gdzie jest wydobywany gaz ziemny zaazotowany (grupa Ln 
do zasilania podstawowego) oraz nowej kopalni Lubiatów-
-Międzychód-Grotów (LMG). W  2013 r. zawarto umowę do-
tyczącą gazu zaazotowanego z upustem w stosunku do tary-
fowej ceny gazu wysokometanowego. Zatem wykorzystanie 
gazu z  lokalnych kopalń stwarza pożądany skutek synergii. 
W efekcie firma osiąga dobre wyniki ekonomiczne i jednocze-
śnie wpływa na podwyższenie standardu życia mieszkańców 
Gorzowa. 

Atuty nowoczesnych technologii 
Możliwość korzystania z  lokalnych źródeł gazu oraz pozy-

tywne doświadczenia związane z  eksploatacją pierwszego 
bloku gazowo-parowego stały się podstawą do podjęcia de-
cyzji o budowie kolejnego bloku gazowo-parowego. Konsor-
cjum złożone z SIEMENS Sp. z o.o. i SIEMENS Turbomachinery 
AB zbudowały w  Elektrociepłowni Gorzów nowy blok gazo-
wo-parowy. Prace rozpoczęto w 2014 r., a planowane oddanie 
bloku do użytku ma nastąpić z końcem bieżącego roku. Nowy 
blok ma w pełni zapewnić dostosowanie standardów emisji za-
nieczyszczeń gazowych oraz pyłowych w spalinach wyprowa-
dzanych do otoczenia, do wymagań Unii Europejskiej. Lokali-
zacja na terenie ECG projektu ECG-01 (nBGP) umożliwia bliski 
dostęp do wszystkich mediów. 

Na nową „inwestycję kogeneracyjną” złożyły się dwa tur-
bozespoły gazowe; dwa kotły odzyskowe, zasilane spalinami 
z turbiny gazowej i wytwarzające parę WP i NP. 

Na turbozespół parowy składa się turbina parowa upusto-
wo-kondensacyjna + generator, upusty pary procesowej 
1,2 MPa i 0,4 MPa i pary dla celów zasilania wymienników cie-
płowniczych. Paliwo podstawowe stanowi lokalny gaz ziemny 
zaazotowany Ln, zaś paliwem uzupełniającym i rozpałkowym 
jest gaz ziemny wysokometanowy z grupy E. 

Gorzowskie 
oblicza 

innowacyjności

Na budowie nowego bloku w ECG (do lewej): Mirosław Rawa 
– dyrektor ECG, Mateusz Morawiecki – wicepremier, Władysław 
Dajczak – wojewoda lubuski, Krzysztof Matyśkiewicz – dyrektor 
Projektu. W drugim rzędzie (od prawej): Ryszard Wasiłek 
– wiceprezes PGE S.A. ds. Inwestycji, Marek Wdowiak – dyrektor 
Departamentu Inwestycji PGE GiEK S.A.
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W nowych urządzeniach będzie możliwe wytwarzanie ciepła 

i energii elektrycznej w najbardziej efektywny sposób w  jed-
nym procesie technologicznym (wysokosprawna kogenera-
cja). Projektant zakładał, że dzięki zastosowaniu tzw. systemu 
skojarzonego, efektywność energetyczna instalacji będzie na-
wet o 30% wyższa, niż w przypadku wytwarzania energii i cie-
pła w tradycyjny sposób. W efekcie zostanie też znacznie ogra-
niczona emisja dwutlenku węgla. 

Spodziewane parametry kontraktowe nBGP w formule „pod 
klucz” (na podstawie bilansów) wynoszą:
•  100% obciążenia 2X turbina gazowa (GT) + 1X turbina pa-

rowa (TP) (dotyczy pracy przez cały rok, aby zapewnić uty-
lizację gazu z kopalni BMB – 2 × GT w sezonie grzewczym, 
a1 × GT poza sezonem),

•  Moc elektryczna brutto (kondensacja: Ta+15°C) – 141,7 MWe;
•  Moc elektryczna netto (kondensacja:Ta+15°C) – 139,4 MWe;
•  Sprawność netto w kondensacji – 53,1%,
•  50% obciążenia 1XGT + 1XTP,
•  Moc elektryczna brutto (kondensacja: Ta +15°C) – 71,3 MWe;
•  Moc elektryczna netto (kondensacja: Ta +15°C) – 69,5 MWe;
•  Sprawność netto w kondensacji – 52,4%.

O rozwoju technologii świadczy fakt, iż istniejący blok gazo-
wo-parowy w elektrociepłowni Gorzów w analogicznych wa-
runkach utraciłby 7 punktów procentowych sprawności. 

Spodziewane parametry na nBGP ( na podstawie bilansów):
•  Moc elektryczna netto (kogeneracja: Ta – 8°C – 134,7 MWe;
•  Moc cieplna – 104,3 MWt;
•  Sprawność ogólna w kogeneracji – 84,4% (tymczasem spraw-

ność wytwarzania energii elektrycznej netto w Polsce wyno-
si ok. 37%).
Obecnie prowadzone są odbiory częściowe mające na celu 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i przekazanie inwestycji 
do eksploatacji. Nowy blok gazowo-parowy Elektrociepłowni 
Gorzów o mocy elektrycznej 138 MWe i cieplnej 104 MWt, bę-
dzie stanowił niezależny, kompletny obiekt energetyczny, wy-
posażony we wszystkie niezbędne dla jego prawidłowej pracy 
systemy. Wartość inwestycji wynosi ok. 562 mln zł netto. Po-
nadto Siemens przez 12 lat będzie serwisował blok. (Ta umowa 
opiewa na 124 mln zł netto). Całość procesu inwestycyjnego 
była wykonana w  nowoczesnej technologii BIM, pozwalają-
cej na ograniczenie błędów na etapie projektu oraz wykonaw-
stwa, a także jednoczesną koordynację i integrację wszystkich 
podejmowanych podczas inwestycji zadań. Podsumowując 
korzyści z  nowej inwestycji należy podkreślić: wzrost spraw-
ności generacji energii elektrycznej, wzrost sprawności ogól-
nej. A także – co bardzo istotne – ma miejsce duża elastyczność 
pracy bloku bez istotnej utraty sprawności, co umożliwia opty-
malizację bloku w  zależności od uwarunkowań rynkowych 
i technicznych. Fakt, że w tej technologii brak jest nawęglania 
i odpopielania też nie jest bez znaczenia dla obsługi. Sumując 
korzyści, należy zaznaczyć znaczącą poprawę bezpieczeństwa 
– zapewnienie ciągłości produkcji ciepła dla potrzeb grzew-
czych. W niedalekiej przyszłości kolejnymi ważnymi zadaniami 
do rozważenia byłyby m.in. budowa kotłów szczytowych oraz 
akumulatorów ciepła, czy likwidacja bloku węglowego.

Projekt CENTRUM 
Kogeneracyjny blok nie jest jedynym elementem programu 

poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emi-
sji zanieczyszczeń. Drugim ważnym projektem rozwojowym 
realizowanym w ECG jest „Likwidacja niskiej emisji wspiera-
jąca wzrost efektywności energetycznej i  rozwój: rozpro-
szonych odnawialnych źródeł energii” Program pilotażowy 
„KAWKA” (Clean Air For Europe). W Gorzowie Wlkp. ze względu 
na swoje usytuowanie nazwany Projektem CENTRUM. Dotyczy 
on w dużej mierze dzielnicy Centrum na obszarze gdzie niejed-
nokrotnie notowano przekroczenie dopuszczalnych poziomów 
zanieczyszczeń. Projekt już realizowany od dwóch lat zakończy 

się w 2017 r. Jego celem jest wydatne ograniczenie emisji zanie-
czyszczeń powietrza poprzez likwidację m.in. piecy kaflowych, 
czy c.o. etażowego. Montowane są m.in. w  pełni zautomaty-
zowane kompaktowe węzły ciepłownicze w  poszczególnych 
obiektach. W efekcie podjętych działań zostanie przyłączonych 
250 nowych obiektów. Beneficjentami końcowymi tego projek-
tu będzie około 8 tys. mieszkańców Gorzowa Wlkp.

Prowadzona jest modernizacja i  rozbudowa preizolowa-
nej sieci ciepłowniczej. Długość sieci ciepłowniczej zwiększo-
na zostanie o 10 km. Nastąpi też likwidacja kotłowni lokalnych. 
Zakłada się, że w  efekcie pełnej realizacji projektu CENTRUM 
wzrośnie zapotrzebowanie o  16 MW mocy cieplnej i  będzie 
ono oczywiście pokrywane przez ECG. 

System ciepłowniczy Gorzowa Wlkp. o długości 111 km pra-
cuje w układzie pierścieniowym, co umożliwia w sposób ela-
styczny i  bezpieczny przesył energii cieplnej do odbiorców 
z różnych kierunków. Nośnikiem ciepła w systemie jest woda 
gorąca o temperaturach obliczeniowych 135/70°C.

Kreatywność nagrodzona 
Sprostanie wysokim wymaganiom z zakresu ochrony środo-

wiska oraz oczekiwaniom klientów, przy rosnącej konkuren-
cji na energetycznym rynku na pewno nie jest zadaniem ła-
twym. Gorzowscy energetycy mogą mieć dużą satysfakcję, że 
ich przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska oraz te zwią-
zane z podwyższeniem standardu świadczonych usług zostały 
dostrzeżone i uhonorowane nagrodami.

W  trakcie odbytego we wrześniu br. XX Forum Ciepłowni-
ków Polskich w  Międzyzdrojach, Elektrociepłownia Gorzów 
uhonorowana została Laurem Ciepłownictwa w kategorii wio-
dące przedsiębiorstwo ciepłownicze o sprzedaży ciepła powy-
żej 1 000 001 GJ.  Mirosław Rawa, dyrektor PGE GiEK S.A. Od-
dział Elektrociepłownia Gorzów odbierając nagrodę podkreślił, 
że „sukces stał się możliwy dzięki zaangażowaniu i dobrej pracy 
całej załogi, dzięki rozumieniu potrzeb i aspiracji oddziału przez 
Polską Grupę Energetyczną i  jej inwestycyjnemu wsparciu oraz 
dzięki znakomitej współpracy z Miastem Gorzów dotyczącej  Pro-
jektu Centrum, realizowanego w  ramach programu WFOŚiGW. 
Ponadto podczas, odbytej 16 września br. VIII gali finałowej Lu-
buskiego Lidera Biznesu w Filharmonii Gorzowskiej, Elektrocie-
płownia Gorzów otrzymała Statuetkę i  certyfikat Lubuskiego 
Lidera Biznesu 2016 w kategorii duże przedsiębiorstwo.

Analizując strategię inwestycyjną koncernów energetycz-
nych w  Polsce nie można nie odnotować rosnącego zainte-
resowania energetyką gazową. Dotyczy to zwłaszcza elektro-
ciepłowni. Źródła gazowe zaczęły nawet w  tym segmencie 
energetyki powoli wypierać źródła węglowe z planów inwesty-
cyjnych. Energetyka oparta o węgiel – w świetle znanych po-
wszechnie uwarunkowań – nadal będzie mieć w Polsce silną 
pozycję. Ale co dowodzi dobitnie przykład ostatniej inwestycji 
w elektrociepłowni w Gorzowie, tam gdzie lokalnie można wy-
korzystać efekt synergii, sięgając po krajowe zasoby gazu oraz 
przy zastosowaniu nowoczesnych technologii bloków gazo-
wo-parowych i  jednocześnie modernizacji i  rozbudowie sieci 
przesyłowej, można osiągnąć sukces. 

Marek Bielski
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W lutym tego roku Uniserv-Piecbud S.A. rozpoczął wylewanie powło-
ki chłodni kominowej o wysokości 181,5 m, budowanej dla nowego blo-
ku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Do budowy samej chłodni, 
oprócz elementów prefabrykowanych, zostanie zużyte blisko 1,5 tys. t 
stali zbrojeniowej i 14 tys. m3 betonu. Zakończenie inwestycji o warto-
ści ponad 160 mln zł netto planowane jest w I kwartale 2018 r., a odda-
nie do eksploatacji – w marcu 2019 r.

Nie 
tylko 
kominy 

To jeden z  wielu realizowanych przez Uniserv-Piecbud pro-
jektów. W  pierwszym półroczu 2016 r. zakończono budowę 
chłodni wentylatorowych dla nowych bloków w EC Zofiówka, 
Tychy oraz modernizację chłodni wentylatorowej w EC Będzin 
i przebudowę 90-metrowego komina żelbetowego w Elektrow-
ni Połaniec. Obecnie prowadzone są prace związane z moderni-
zacją 200-metrowego komina w EC Zabrze.

Uniserv-Piecbud S.A. powstało na bazie Bytomskiego Przed-
siębiorstwa Budowy Pieców Przemysłowych, które na rynku 
funkcjonowało od 1948 r. Właścicielem firmy i  Przewodniczą-
cym Rady Nadzorczej jest Artur Nizioł – osoba związana od 
wielu lat z branżą budowlaną i energetyczną, działający pręż-
nie zarówno w strukturach spółek przynależnych do grupy Uni-
serv, jak również na rzecz organizacji branżowych samorządów 
gospodarczych tj. IGEiOŚ czy IEPiOE. Oferta spółki skierowana 
jest przede wszystkim do przedsiębiorstw z  branży energety-
ki zawodowej i przemysłowej, przemysłu chemicznego oraz pe-
trochemicznego, hut stali, hut metali nieżelaznych, koksowni, 
cementowni, a  także innych zakładów przemysłowych i  pro-
dukcyjnych.

Ku górze 

Uniserv-Piecbud specjalizuje się w budowie chłodni komino-
wych i  wentylatorowych, kominów i  pieców przemysłowych, 
silosów żelbetowych oraz układów chłodzenia wody, wież ob-
serwacyjnych i akumulatorów ciepła. Oferuje również remonty, 
modernizacje i rekonstrukcje istniejących budowli, doradztwo 
techniczne, ekspertyzy, oceny stanu technicznego oraz budo-
wę nowych obiektów.

Jest też jedną z  nielicznych firm oferującą kompleksowe 
usługi związane z odprowadzaniem spalin. Rosnące wymaga-
nia w zakresie oczyszczania spalin w elektrowniach i elektrocie-
płowniach spowodowały konieczność powszechnego zasto-
sowania m.in. instalacji do odsiarczania i odazotowania spalin. 
W związku z tym w wielu elektrowniach konieczne było wybu-
dowanie nowych kominów współpracujących z  ww. instala-
cjami. Kominy te wznoszone były przy zastosowaniu tzw. „me-

tody ślizgowej” i  większość z  nich wykonana została przez 
Uniserv-Piecbud. 

Na obszernej liście referencyjnej Uniserv-Piecbud są m.in. ko-
min trójprzewodowy żelbetowy o wysokości 200 m i jednoprze-
wodowy, o wysokości 170 m wybudowany w latach 2010–2011 
dla EC Siekierki w  Warszawie, komin żelbetowy o  wysokości 
150 m wybudowany w 2011 r. w Elektrowni Kozienice oraz trój-
przewodowy komin żelbetowy o  wysokości 160 m dla instala-
cji odsiarczania spalin w PKN Orlen w Płocku, której eksploatacja 
rozpoczęła się w grudniu 2015 r. W jej ramach wybudowano tak-
że silos gipsu o średnicy wewnętrznej 25 m i wysokości ok. 48 m, 
o pojemności 5800 m3 wzniesiony w technologii ślizgowej.

W tym samym czasie zakończono w Elektrowni Połaniec pra-
ce budowlane obejmujące głównie wymianę wewnętrznej wy-
kładziny ceramicznej w kominie o wysokości 90 m. Zadanie to 
wykonano wykorzystując specjalistyczne urządzenie – wieżę 
GH 100, dzięki któremu stworzono pracownikom super bez-
pieczne warunki wykonania prac.  

W  kwietniu br. Uniserv-Piecbud podpisał umowę na mo-
dernizację chłodni wentylatorowych na terenie rafinerii Grupy 
Lotos S.A., których przekazanie do eksploatacji planowane jest 
na lipiec 2017 r. W październiku 2016 r. przekazano do eksplo-
atacji 2-celkową chłodnię wentylatorową w Zakładach Azoto-
wych Kędzierzyn S.A., a  w  listopadzie podpisano kontrakt na 
wykonanie wież przesypowych dla układu nawęglania nowego 
bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III. 

Warto tu wspomnieć, że w przemyśle, a zwłaszcza w hutnic-
twie, energetyce zawodowej i cieplnej oraz chemii, układy chło-
dzenia wody są powszechne i niezbędne.

– W  większości zakładów dotychczas funkcjonujące układy
chłodzenia tak naprawdę nigdy nie były remontowane. W niektó-
rych z  nich do tej pory używa się archaicznych rozwiązań, które 
z  uwagi na swą nieefektywność oraz panujące niejednokrotnie 
wysokie temperatury powietrza uniemożliwiają efektywną pra-
cę jednostek – za przykład może posłużyć tu niedawna sytuacja 
w elektrowni w Połańcu czy w Kozienicach. Kluczowym zadaniem 
jest zatem modernizacja takich układów chłodzenia, tak by moż-
na było prowadzić produkcję niezależnie od warunków atmosfe-

DIONIZY BORYCZKO, absolwent
Wydziału Budownictwa Lądowego
w zakresie budownictwa,
specjalność: konstrukcje
budowlane i inżynierskie. Edukację
kontynuował na studniach
podyplomowych w zakresie
zarządzania firmą w Wyższej
Szkole Biznesu National Louis
University w Nowym Sączu.
Uczestniczył w kursie zakończonym
egzaminem państwowym
uprawniającym do zasiadania

w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. W 1989 r. uzyskał
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji
kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-
-budowlanej. Karierę rozpoczął w 1984 r. w Mostostal Kraków S.A.,
w którym do 2014 r. był inżynierem budowy, mistrzem budowy,
kierownikiem budowy, dyrektorem marketingu, wiceprezesem
i prezesem Zarządu. W października 2014 r. rozpoczął współpracę
ze Spółką Uniserv-Piecbud S.A. na stanowisku Wiceprezesa
Zarządu. W lipcu 2016 r. Rada Nadzorcza Uniserv-Piecbud S.A.
powołała go na stanowisko Prezesa Zarządu.
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rycznych. Ten rynek przez kilka najbliższych lat będzie się rozwi-
jał i dlatego jest to dla nas obszar strategicznie istotny – podkreśla 
Dionizy Boryczko, Prezes Uniserv-Piecbud S.A.

Realizując kontrakty Uniserv-Piecbud współpracuje z  do-
świadczonymi spółkami branżowymi – najchętniej polskimi, 
zatrudniającymi wykształconą i  doświadczoną kadrę, dyspo-
nującymi odpowiednimi referencjami. Dążąc do dalszego roz-
woju poszukuje również innowacyjnych rozwiązań, najbardziej 
optymalnych dla potrzeb rynku, w związku z czym współpracu-
je także m.in. z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Poli-
techniką Śląską. – Firma rozwija się niezwykle dynamicznie. Na-
szym atutem jest wysoko wykwalifikowana kadra oraz zdobyte na 
rynku wieloletnie doświadczenie, natomiast motorem napędo-
wym zapotrzebowanie na wysokiej jakości kompleksowe usługi 
specjalistyczne, które są domeną naszej spółki. Brak innowacyjno-
ści rodzi stagnację, natomiast chcąc być konkurencyjnym należy 
elastycznie reagować i dostosowywać się do potrzeb rynku i klien-
tów oraz tworzyć nowe rozwiązania na miarę tych potrzeb. Do fi-
nansowania z funduszy europejskich zgłosiliśmy kilka projektów, 
także w obszarze efektywności energetycznej układów chłodzenia 
– zdradza Prezes Boryczko.

Za granicą 

Choć aktualnie spółka działa w kraju, to cały czas obserwu-
je rynki zagraniczne, ze szczególnym uwzględnieniem krajów 
sąsiedzkich. 

W  sierpniu 2015 r. oddała do eksploatacji stalową chłodnię 
kominową o wysokości 48 m i średnicy 32 m dla nowej turbi-
ny parowej bloku energetycznego o mocy 24 MW w Elektrocie-
płowni Północnej w Kohtla-Järve (Estonia). W ramach prac bu-
dowlanych wykonano m.in. konstrukcję nośną oraz kompletne 
wyposażenie technologiczne. Dokumentację projektową na 
potrzeby projektu wykonało biuro projektowe „Projchłod”, na-
leżące do grupy Uniserv.

Główny udziałowiec i przewodniczący Rady Nadzorczej Uni-
serv-Piecbud Artur Nizioł uważa, że największym ograniczeniem 
zagranicznej ekspansji są lokalne przepisy prawne: – Każdy z ryn-
ków ma swoją specyfikę oraz rozwiązania zgodne z własnymi tech-
nicznymi przepisami prawa, które należy wnikliwie poznać i  do-
pasować się. Kluczowym wyzwaniem jest zatem zaprojektowanie 
całej dokumentacji z  uwzględnieniem tych przepisów oraz sama 
realizacja projektu. Wchodząc na obcy rynek zawsze istnieje ryzyko 
niepowodzenia, to po naszej stronie leży oszacowanie tego ryzyka 
oraz właściwe rozeznanie danego rynku.

W drodze na giełdę 

Uniserv-Piecbud S.A., w którym wdrożono Zintegrowany Sys-
tem Zarządzania Przedsiębiorstwem wg norm ISO 9001 (za-
rządzanie jakością), ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe) 
i PN-N-18001 (zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy), 
ma własne biuro projektowe oraz unikalną technologię bez-
piecznego i nowoczesnego wznoszenia trzonów żelbetowych 
kominów, chłodni i  silosów metodą ślizgową, której efektem 
jest budowla monolityczna bez przerw technologicznych. Me-
toda ta polega na ciągłym i  systematycznym przesuwaniu ku 
górze deskowań z prędkością 2,5–4 m/dobę. Przy sprzyjających 
warunkach płaszcz 120-metrowego komina można wybudo-
wać w 30 dni. 

Spółka zatrudnia 125 osób, z czego ok. 40% to stanowiska ro-
botnicze, pozostałe stanowi kadra techniczna.

– Najbardziej kluczowymi dla nas zasobami jest kadra tech-
niczna, kierownicy budów, kierownicy projektów oraz kadra in-
żynierska. W dużej mierze dzięki temu potencjałowi zapewniamy 
spółce stały rozwój i  realizację nowych kontraktów – podkreśla 
prezes.

W 2015 r. Uniserv-Piecbud uzyskał ok. 83,4 mln zł przycho-
dów – niemal dwukrotnie więcej niż w  2014 r. – i  odnotował 
5 mln zł zysku netto. – Portfel zleceń mamy wypełniony w 100%, 
więc myślimy o projektach na następne lata. Ale żeby pozyskiwać 
nowe kontrakty oraz realizować zaplanowaną strategię rozwoju 
trzeba mieć odpowiednie zasoby finansowe na kaucje gwarancyj-
ne i projekty B+R. Dlatego przygotowujemy się do emisji akcji, któ-
rej celem jest pozyskanie kapitału umożliwiającego dalszy rozwój 
spółki – deklaruje Dionizy Boryczko. 

Wejście na Giełdę Papierów Wartościowych ułatwi pozyska-
ne przez firmę dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości, a  przeznaczone na zakup usług doradczych. 
Umowa w  tym przedmiocie została podpisana 29 września 
2016 r. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości nie prze-
kraczającej 312 750 zł (całkowita wartość przedsięwzięcia wy-
nosi 854 850 zł), a jego zakończenie i rozliczenie powinno na-
stąpić do końca czerwca 2017 r.

Debiut Uniserv-Piecbud S.A .na GPW zaplanowano na przeło-
mie I i II kwartału 2017 r. Artur Nizioł podkreśla, że wcześniejsze 
doświadczenia z rynkiem finansowym spółka zyskała emitując 
4 lata temu obligacje notowane na Catalyst, a które w ub.r. zo-
stały wykupione przed terminem ze środków własnych.

Jerzy Robert

DIONIZY BORYCZKO, absolwent 
Wydziału Budownictwa Lądowego 
w zakresie budownictwa, 
specjalność: konstrukcje 
budowlane i inżynierskie. Edukację 
kontynuował na studniach 
podyplomowych w zakresie 
zarządzania firmą w Wyższej 
Szkole Biznesu National Louis 
University w Nowym Sączu. 
Uczestniczył w kursie zakończonym 
egzaminem państwowym 
uprawniającym do zasiadania 

w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. W 1989 r. uzyskał 
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji 
kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno- 
-budowlanej. Karierę rozpoczął w 1984 r. w Mostostal Kraków S.A., 
w którym do 2014 r. był inżynierem budowy, mistrzem budowy, 
kierownikiem budowy, dyrektorem marketingu, wiceprezesem 
i prezesem Zarządu. W października 2014 r. rozpoczął współpracę 
ze Spółką Uniserv-Piecbud S.A. na stanowisku Wiceprezesa 
Zarządu. W lipcu 2016 r. Rada Nadzorcza Uniserv-Piecbud S.A. 
powołała go na stanowisko Prezesa Zarządu. 
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Założycielami utworzonego w 1987 r. Przedsiębiorstwa Usług 
Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp.  z  o.o. byli pracowni-
cy instytutów naukowych oraz specjaliści ds. diagnostyki i remon-
tów z Południowego Okręgu Energetycznego, do którego należa-
ło wówczas 80% polskich zakładów energetycznych.

– Podstawą naszego sukcesu są wiedza i  doświadczenie. Uda-
ło nam się to, o czym od lat tylko się mówi: zintegrować środowiska 
naukowe z technicznymi. Nasi koledzy budowali, a później remonto-
wali i modernizowali nadal pracujące bloki 120, 200 i 360 MW, któ-
rych miejsce w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym jeszcze dłu-
go będzie niezagrożone. Zaczęliśmy wykorzystywać wciąż aktualne 
know how służb diagnostycznych. Dzięki temu na każdym etapie 
transformacji energetyki mogliśmy proponować rozwiązania przy-
sparzające najwięcej korzyści. Przykładem opracowana przez nas 
w  latach 90. ub. wieku rewitalizacja staliwnych elementów turbin, 
przedłużająca czas ich eksploatacji powyżej 350 000 godz. – wspomi-
na początki dr inż. Jerzy Trzeszczyński, od 1993 r. Prezes Zarządu.

– Kamienie milowe „Pro Novum” związane są z  jej adresami, bo 
rozwijając się, zwiększając zatrudnienie potrzebowaliśmy coraz wię-
cej miejsca dla ludzi i  wyposażenia techniczno-laboratoryjnego. 
Stąd pięciokrotna zmiana naszej siedziby w Katowicach. Obecna, od 
2007 r. mieści się w zaprojektowanym specjalnie na nasze potrzeby 
nowoczesnym biurowcu.

Certyfikaty i uprawnienia 

Już w 1998 r. wdrożono System Zarządzania Jakością wg normy 
PN-ISO 9001, a w następnych latach PN-ISO 14001 i PN-N 18001. Ale 
ważniejsze, biorąc pod uwagę zakres działalności firmy, która od 
2004 r. jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów 
Badawczych POLLAB, są Świadectwa Uznania Centralnego Labora-
torium Dozoru Technicznego, które otrzymały Laboratorium Badań 
Materiałowych (jest wpisane na listę podwykonawców UDT w za-
kresie wykonywania badań laboratoryjnych) i Zakład Chemii Ener-
getycznej, w ramach którego działa Laboratorium Badań Chemicz-
nych. To także Certyfikaty TÜV CERT i rekomendacja Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich oraz status centrum badawczo-rozwojowe-
go przyznany w 2008 r. przez Ministra Gospodarki. W „Pro Novum” 
opracowano także „Instrukcję badań i  pomiarów diagnostycz-
nych oraz oceny stanu technicznego rurociągów wysokopręż-
nych i wysokotemperaturowych w elektrowniach i elektrocie-
płowniach”, którą zatwierdził Urząd Dozoru Technicznego.

Pracownicy techniczni mają na bieżąco uaktualniane wyma-
gane przepisami Świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do 
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i  sieci kat. D i  E 
oraz świadectwa kwalifikacyjne do badań wg normy EN ISO 9712, 
a pracownicy Laboratorium Badań Materiałowych – międzynaro-
dowe uprawnienia wg normy EN 473:2000.

Nic dziwnego, że „Pro Novum” zostało laureatem tegorocz-
nej, XXII edycji Konkursu Polskiej Nagrody Jakości w katego-
rii: średnia organizacja naukowo-techniczna.

Oferta 

Obecnie firma zatrudnia 58 osób, w tym 45 inżynierów zajmu- 
jących się badaniami i ocenami, pracujących w elektrowniach, ma-
jących również uprawnienia inspektora IWE.

– Dysponując wiedzą z  diagnostyki zaoferowaliśmy technologie, 
które umożliwiają wydłużanie czasu eksploatacji, poprawę dyspo-
zycyjności oraz redukcję nakładów na remonty. Wykonujemy bada-
nia, oceniamy aktualny stan techniczny i  prognozujemy trwałość. 
Opracowujemy procedury i instrukcje badawcze dostosowane do po-
trzeb konkretnego klienta, a także technologie napraw i regeneracji. 
Optymalizujemy warunki eksploatacji, w  tym parametry chemicz-
ne czynnika w układach wodno-parowych. Wiedzę z badań diagno-
stycznych wykorzystujemy jako źródło zaawansowanych technicz-
nie aplikacji, przede wszystkim dla wydłużania czasu pracy urządzeń 
i redukcji nakładów na ich utrzymanie – rekomenduje ofertę Prezes 
„Pro Novum”.

Firma wykonuje prawie wszystkie stosowane w energetyce ba-
dania nieniszczące: wizualne, w  tym także przy użyciu endosko-
pów i wideoendoskopów: w promieniowaniu widzialnym i UV/A, 
magnetyczno-proszkowe oraz penetracyjne: techniką barwną 
i fluorescencyjną, ultradźwiękowe, w tym techniką Phased Array, 

Dr inż. JERZY TRZESZCZYŃSKI 
(ur. 1952 r.), wspólnik, jeden 
z założycieli i Prezes Zarządu 
Przedsiębiorstwa Usług 
Naukowo-Technicznych 
„Pro Novum” sp. z o.o., jest 
absolwentem Politechniki 
Częstochowskiej, specjalność: 
metaloznawstwo i fizyka 
metali. Pracę doktorską obronił 
z zagadnień mechaniki pękania 
staliw niskowęglowych. Ukończył 
też studia podyplomowe na 

Politechnice Śląskiej z zakresu przyjaznej dla środowiska 
restrukturyzacji przemysłu ciężkiego. Były pracownik instytutów 
naukowo-badawczych, m.in. Instytutu Gospodarki Materiałowej, 
który w 1977 r. rozpoczął w specjalnie stworzonym laboratorium 
zaawansowane badania materiałowe dla… elektrowni jądrowej 
w Żarnowcu. Współtwórca 5 opatentowanych rozwiązań 
z zakresu regeneracji elementów staliwnych turbin parowych; 
autor i współautor ponad 350 prac i ekspertyz dotyczących badań 
i oceny stanu technicznego urządzeń energetycznych oraz licznych 
artykułów z tego zakresu, publikowanych w prasie branżowej oraz 
prezentowanych podczas konferencji krajowych i zagranicznych. 
Jest redaktorem „Biuletynu Pro Novum” w czasopiśmie 
„Energetyka” i zastępcą przewodniczącego jego Komitetu 
Redakcyjnego. Członek Zarządu Oddziału Zagłębia Węglowego 
SEP oraz Rady Konsultacyjnej Wydziału Inżynierii Produkcji 
i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej.

„Pro Novum” specjalizuje się w badaniach, na podstawie których wykonuje oceny stanu technicznego ciepl-
no-mechanicznych urządzeń elektrowni, prognozuje ich trwałość (żywotność), optymalizuje warunki eks-
ploatacji i strategie remontowe oraz zakresy ich modernizacji w celu przedłużania czasu eksploatacji oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa pracy i wysokiej dyspozycyjności.

Przedłużanie czasu eksploatacji 
bloków energetycznych
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metalograficzne, metodą prądów wirowych, a  także ultradźwię-
kowe pomiary grubości ścianki i  tlenków oraz pomiary grubości 
powłok i twardości metali; badania specjalistyczne (stanu struktu-
ry metalu: metalograficzne metodą replik i na zgładach, otworów 
centralnych wirników turbin i  generatorów, m.in.: prądowirowe, 
magnetyczno-proszkowe, wizualne i  ultradźwiękowe), pomiary 
zamocowań rurociągów wraz z ich regulacją, spadów poziomych 
odcinków rurociągów i  grubości ścianki – ultradźwiękowe tech-
niką EMAT (rurki stalowe) i  prądowirowe (rurki mosiężne), a  tak-
że badania osadów (ilość i skład chemiczny). W ten sposób bada-
ne się prawie wszystkie główne urządzenia cieplno-mechaniczne 
oraz urządzenia pomocnicze.

– Wprowadzając nowe metody badań oraz coraz doskonalsze
procedury oceny stanu technicznego rozpoczęliśmy wdrażanie sys-
temów komputerowych oraz serwisów diagnostycznych realizowa-
nych w sposób zdalny, których twórcami są nasi pracownicy. Znaki 
towarowe są objęte ochroną Urzędu Patentowego RP – mówi Pre-
zes Trzeszczyński. 

To Diagnostyka PRO®, LM System PRO® i LM Serwis PRO® umoż-
liwiające w zdalnym trybie wg formuły SaaS (Software as a Servi-
ce) wykonywanie wieloletnich serwisów diagnostycznych LTDS 
(Long Time Diagnostic Service). Zintegrowane odpowiednio mo-
duły funkcjonalne tych programów tworzą platformę informa-
tyczną, zapewniającą kompleksowe wsparcie zarządzaniem ma-
jątku produkcyjnego elektrowni – LM System PRO+®. Aktualnie 
powstaje ver. 4.0 platformy informatycznej.

Najpopularniejszymi badaniami są niezmiennie „od zawsze”: 
badania magnetyczno-proszkowe, penetracyjne, ultradźwięko-
we oraz pomiary geometrii – Najbardziej zaawansowane technicz-
nie badania mają związek z opracowanymi przez firmę wytycznymi 
przedłużania czasu pracy bloków energetycznych, czyli zestawem 
reguł diagnostycznych, które opracowaliśmy współpracując z  UDT 
i specjalistami z krajowych i zagranicznych elektrowni. Pierwszą wer-
sję, dla bloków 200 MW, opublikowaliśmy w 2013 r., drugą – także dla 
bloków 100 i 360 MW, z uwzględnieniem pracy regulacyjnej – w lipcu 
2016 r. Badania i oceny stanu technicznego bloków 200 MW wykona-
liśmy dla EdF, Engie (dawne GDF Suez), TAURON-u i Energii – mówi 
prezes. I  dodaje: – Wyniki badań 13. zmodernizowanych bloków 
200 MW i 4. zmodernizowanych kotłów bloków 360 MW zostały za-
implementowane w  komputerowych systemach diagnostycznych 
i – uzupełniane o bieżącą analizę warunków pracy i awaryjności – po-
zwalają analizować skutki dla trwałości urządzeń, pracy regulacyj-
nej. Zmierzamy do tego aby portal internetowy www.portal200pro.pl 
integrował automatycznie informacje i wiedzę kreowaną przez nasze 
systemy komputerowe zainstalowane w  poszczególnych elektrow-
niach oraz w tym samym trybie udostępniał specjalistyczne raporty.

Wszystkie badania są wykonywane przy użyciu własnej, nowo-
czesnej aparatury badawczo-pomiarowej. Laboratoria wyposa-
żone są w  aparaturę do wszystkich rodzajów badań i  pomiarów 
diagnostycznych, jak np. do badań ultradźwiękowych złączy spa-
wanych techniką wielogłowicową Phased Array oraz otworów cen-

tralnych w akcyjnych wirnikach WP i SP turbin 200 MW, wg autor-
skiej metodyki, łączącej kilka metod badań w jedną, zintegrowaną, 
a także w mobilną instalację wykonaną wg projektu autorskiego.

Ponieważ metoda wymaga dość nietypowego, wyrafinowa-
nego przygotowania do badań, wykonywane są w specjalnie do 
tego powołanej w 2010 r., wspólnie ze ZRE Katowice S.A., firmie 
TurboLab – Diagnostyka Turbin sp. z o.o. Pracę ekspertów wspo-
magają sieciowe systemy informatyczne oraz najwyższej klasy 
programy inżynierskie, m.in. do obliczeń konstrukcji metodą ele-
mentów skończonych (MES).

Dzielenie się wiedzą 
i wymiana doświadczeń 

W 1990 r. ukazała się pierwsza edycja „Biuletynu Pro Novum” – 
dodatku do branżowego czasopisma „Energetyka”. Wydawany 
kilka razy w roku prezentuje najważniejsze dokonania techniczne 
zatrudnianych specjalistów, koncepcje i poglądy techniczne oraz 
promuje kolejne pomysły oraz idee.

W 1999 r. „Pro Novum” zorganizowało I Sympozjum Informacyj-
no-Szkoleniowe „Eksploatacja i diagnostyka modernizowanych 
bloków energetycznych”, podczas których zajmowano się róż-
nymi kwestiami, m.in. żywotnością układów przepływowych tur-
bin i modernizacją wysokoprężnych rurociągów parowych. W na-
stępnych latach tematyka zmieniała się synchronicznie do zmian 
transformującej się polskiej energetyki. Od 2012 r. Sympozjum jest 
organizowane pod hasłem „Diagnostyka i  remonty urządzeń 
cieplno-mechanicznych elektrowni”, a  każde z  nich ma dodat-
kowo swój indywidualny temat przewodni. Tegoroczna, XVIII edy-
cja, była poświęcona „Diagnostyce wspierającej pracę regula-
cyjną i efektywną produkcję elektrowni”, a uczestniczyło w niej 
130 osób – uznanych specjalistów od zarządzania majątkiem.

– Co roku staramy się przedstawiać naszym Klientom propozycje
nowych, najbardziej aktualnych w  danym roku usług i  rozwiązań, 
uwzględniających przede wszystkim realne i przewidywane potrzeby 
polskich elektrowni oraz najlepsze doświadczenia zagraniczne – wy-
jaśnia prezes. „Pro Novum” jest także organizatorem odbywającej 
się co dwa lata Konferencji Naukowo-Technicznej poświęconej za-
gadnieniom „Udziału chemii energetycznej we wzroście efek-
tywności urządzeń”.

– Najbardziej interesuje nas obszar chemii związany z diagnosty-
ką, bo stan techniczny wielu węzłów konstrukcyjnych w bloku ener-
getycznym zależy od środowiska chemicznego: woda – para. Drugi 
obszar związany jest z  procesami chemicznymi, jak np. chemiczne 
czyszczenie, ochrona przed korozją postojową, pasywacja. Wiedza 
z  diagnostyki umożliwia nam proponowanie technologii zwiększa-
jących trwałość. Nie mamy ambicji podwyższania sprawności, to na 
ogół kosztowne rozwiązania, część z nich stoi w opozycji do przedłu-
żania czasu pracy i wzrostu dyspozycyjności, zwłaszcza w pierwszym 
okresie ich pracy, gdy ujawniają się błędy projektowe i montażowe – 
wyjaśnia Jerzy Trzeszczyński.

Na obu konferencjach, które wspiera większość polskich grup 
energetycznych i UDT, gros referatów jest autorstwa pracowników 
„Pro Novum”, ale są też wystąpienie innych osób. 

Dokonania firmy dostrzegł też Oddział Zagłębia Węglowego 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich, który zaproponował jej part-
nerstwo merytoryczne Katowickich Dni Elektryki. W  zorganizo-
wanych w tym roku po raz VIII KDE specjaliści „Pro Novum” wzię-
li udział w sesji „Energetyka konwencjonalna – budować nowe 
źródła czy modernizować stare?”.

Na pytanie jak firma odnajduje się w  mocno zmieniającej się 
w ostatnim czasie i dla wielu trudnej sytuacji w polskiej energety-
ce, Prezes Zarządu wyjaśnia: – Od lat nasze przychody są na ustabi-
lizowanym poziomie, nie mamy kłopotów z płynnością. W ostatnim 
czasie koncentrujemy się na zapewnieniu odpowiedniej rentowno-
ści, zwłaszcza w  pracach wygrywanych w  trybie aukcji elektronicz-
nych, a więc w warunkach bardzo wysokiej konkurencji. Nigdy w na-
szej prawie 30-letniej działalności nie mieliśmy straty.

Jerzy Bojanowicz
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Politechnice Śląskiej z zakresu przyjaznej dla środowiska 
restrukturyzacji przemysłu ciężkiego. Były pracownik instytutów
naukowo-badawczych, m.in. Instytutu Gospodarki Materiałowej, 
który w 1977 r. rozpoczął w specjalnie stworzonym laboratorium 
zaawansowane badania materiałowe dla… elektrowni jądrowej 
w Żarnowcu. Współtwórca 5 opatentowanych rozwiązań 
z zakresu regeneracji elementów staliwnych turbin parowych; 
autor i współautor ponad 350 prac i ekspertyz dotyczących badań 
i oceny stanu technicznego urządzeń energetycznych oraz licznych 
artykułów z tego zakresu, publikowanych w prasie branżowej oraz 
prezentowanych podczas konferencji krajowych i zagranicznych. 
Jest redaktorem „Biuletynu Pro Novum” w czasopiśmie 
„Energetyka” i zastępcą przewodniczącego jego Komitetu 
Redakcyjnego. Członek Zarządu Oddziału Zagłębia Węglowego 
SEP oraz Rady Konsultacyjnej Wydziału Inżynierii Produkcji 
i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej.
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P rof. Roman Dzieślewski vel Powała-Zdzisławski jest 
postacią mało znaną, żeby nie rzec zupełnie zapomnia-
ną. Postać i dokonania prof. Romana Dzieślewskiego vel 
Powały-Zdzisławskiego jednego z  prekursorów elektro-

energetyki polskiej zasługują na przypomnienie z  co najmniej 
kilku względów. Pierwszy byłby typowo formalny. Stowarzy-
szenie Elektryków Polskich ogłosiło rok 2013 Rokiem prof. 
Dzieślewskiego. Przyczyną, dla której taką decyzję podjął Zarząd 
Główny SEP to w 2013 r. 150 rocznica Jego urodzin. Równie do-
brym powodem formalnym do uhonorowania pierwszego profe-
sora elektrotechniki na ziemiach polskich mogłaby być też przy-
padająca w  roku 2014, dziewięćdziesiąta rocznica Jego śmierci. 
Acz nie powody natury jubileuszowej skłaniają nas do przywoła-
nia osoby tego inżyniera i nauczyciela akademickiego na łamach 
„PE”. Przede wszystkim fakt, iż Jego droga zawodowa i dokonania 
stanowią bardzo interesującą historycznie ilustrację, jak tworzy 
się od strony organizacyjnej i dydaktycznej nowa dyscyplina wie-
dzy, dział nauk stosowanych, w tym wypadku inżynierskich zwią-
zanych z elektryką, elektrotechniką i elektroenergetyką.

Przyszły nestor elektroenergetyki polskiej urodził się w  roku 
Powstania Styczniowego, dokładnie 18 stycznia 1863 r. w Tarno-
wie. Jego ojcem był Hieronim Dzieślewski, matką Gabriela z Mo-
rawskich. Sam profesor powrócił do dawnego nazwiska rodowe-
go Zdzisławski dopiero na rok przed śmiercią (a jego syn nosił już 
nazwisko Powała-Dzieślewski). Dwaj bracia prof. Dzieślewskiego 
zostali też inżynierami, a jeden z nich, Walerian, wykładowca Po-
litechniki Lwowskiej, zasłynął jako pomysłodawca kolei zębatej 
z Zakopanego na Przełęcz Świnicką.

Kto ma tytuł pierwszeństwa? 
Uważa się słusznie profesora Dzieślewskiego za jednego z pre-

kursorów elektrotechniki polskiej, pierwszego profesora wyższej 
szkoły technicznej na terenach polskich, wykładającego w języku 
polskim elektrotechnikę, jako jeden z przedmiotów obowiązko-
wych. Od razu jednak sprostujmy. Pierwszym wykładowcą elek-
trotechniki na akademickim poziomie nauczania przed inż. Dzie-
ślewskim, w  tej samej zresztą uczelni lwowskiej, c.k. Szkole 
Politechnicznej, był kto inny – fizyk Henryk Dobrzyński. Doc. Do-
brzyński wykładał elektrotechnikę w  c.k. Szkole Politechnicznej 
we Lwowie począwszy od roku akademickiego 1887/88. Nie miał 
tytułu profesora i  wykładał elektrotechnikę, jako privatdozent. 
Ten naukowiec przegrał konkurs z Dzieślewskim o prawo wykła-
dów i nie został mianowany profesorem. Zatem twierdzenie hi-
storyków, że prof. Dzieślewski był tym pierwszym, ogranicza 
się do aspektu formalnego (posiadanie tytyłu profesorskiego). 
Wkrótce po przyjęciu na stanowisko wykładowcy akademickie-
go Dzieślewski mianowany został profesorem nadzwyczajnym, 
a nie uczyniono tego wcześniej wobec tzw. prywatnego docen-
ta Henryka Dobrzyńskiego, jego poprzednika, człowieka bardzo 
dużej wiedzy. Doc. Dobrzyński studiował w latach 1874–78 fizy-
kę w  Niemczech pod kierunkiem Hermanna von Helmholza, 

a następnie w latach 1885–87 w Wiedniu elektrotechnikę u prof. 
Adalberta von Waltenhofena. Był autorem podręcznika „Prą-
dy zmienne” (Lwów 1892). Jemu zatem należy się bezwzględ-
nie miano pierwszeństwa, co do prowadzenia wykładów akade-
mickich z elektrotechniki na ziemiach polskich i w języku polskim. 
Natomiast prof. Dzieślewskiemu przypada bezsprzecznie tytuł 
pierwszego polskiego profesora elektrotechniki wykładające-
go w czasach zaborów na terenach polskich. W dniu 27 września 
1891 r. został on powołany na profesora nadzwyczajnego elektro-
techniki cesarsko-królewskiej Szkoły Politechnicznej we Lwowie, 
późniejszej Politechniki Lwowskiej, której to uczelni, nota bene, 
został rektorem.

Wybór młodego bo zaledwie 28-letniego Dzieślewskiego na 
profesora uczelnianego miał – jak wynika z protokołu – dość burz-
liwy przebieg. Kolegium Profesorskie zebrało się 15 maja 1891 r. 
Wtedy w pierwszym głosowaniu oddano 14 głosów na Dzieślew-
skiego i jedną kartę pustą. Zanim jednak podjęto ostateczną de-
cyzję zebrano się jeszcze raz w  tej sprawie 22 maja. Wynik gło-
sowania wtedy okazał się dość zaskakujący. Siedem głosów było 
za kandydaturą doc. Dobrzyńskiego, ale dziewięciu głosujących 
zapisało na karcie słowo: nikt. Padła ponadto propozycja, aby do 
konkursu stanął Henryk Merczyng profesor z Petersburga. Pod-
kreślano też duże zasługi doc. Dobrzyńskiego dla uczelni. Co 
przeważyło, iż jednak Kolegium Profesorskie przedstawiło mini-
sterstwu jedynie kandydaturę inż. Dzieślewskiego? 

Głównym argumentem, co podnoszono w  protokole był fakt 
zawodowej praktyki inżynierskiej jaką zdążył już odbyć kandydat. 
Ponadto przywołano fakt, iż ukończył on z wynikiem celującym 
studia w  c.k. Szkole Politechnicznej we Lwowie. Był więc absol-
wentem uczelni, w  której miał zostać wykładowcą. Kiedy został 
inżynierem liczył zaledwie... 20 lat. 

Oficjalnie na kilka dni przed rozpoczęciem roku akademickiego 
1891/92 ministerstwo zatwierdziło kandydaturę Dzieślewskiego 
i jako profesor nadzwyczajny elektrotechniki otrzymał on stano-
wisko kierownika Katedry Elektrotechniki c.k. Szkoły Politechnicz-
nej we Lwowie.

Mechanik elektrykiem? 
Można postawić pytanie, czy inż. Dzieślewski faktycznie speł-

niał wymogi, aby być akademickim wykładowcą przedmiotu 
o  nazwie elektrotechnika? Jak można wnioskować z  przebiegu 
debaty Kolegium Profesorskiego niezwykle trudno było ocenić 
przydatność danej osoby na konkretne stanowisko w dziedzinie 
dydaktyki dotyczącej elektryki. Po pierwsze, była to nowa dzie-
dzina wiedzy, w której nie mogli wykładać doświadczeni profe-
sorowie, którzy sami kończyliby studiach w zakresie specjalności, 
którą mieliby wykładać. Kończyli inne wydziały politechnik, a po-
trzebne wiadomości z dziedziny elektrotechniki pochodziły naj-
częściej z wykładów i ćwiczeń z  fizyki, albo następnie np. z wy-
kładów o budowie maszyn elektrycznych. Roman Dzieślewski był 
z wykształcenia inżynierem mechanikiem. W roku 1883 ukończył 

Prof. Roman Dzieślewski 
vel Powała-Zdzisławski

– prekursor polskiej 
elektroenergetyki



przegląd energetyczny I grudzień 2016 I 31


    LU

D
ZIE  EN

ER
G

ETYK
I

Wydział Budowy Machin i swoją wiedzę uzupełniał na dodatko-
wych studiach. Otrzymał stypendium naukowe na uzupełnienie 
studiów i w latach 1883–1885 przebywał w Berlinie. Odbył trzy se-
mestry studiów w tamtejszej Königliche Bergakademie, czyli aka-
demii górniczej, a następnie uczęszczał na wykłady z elektrotech-
niki w  Königliche Technische Hochschule w  Charlottenburgu. 
I właśnie w tej uczelni był, acz przez jeden semestr tylko, asysten-
tem prof. dra Adolfa Slaby’ego, elektrotechnika, który niewiele 
lat później zasłynął ze współpracy i  eksperymentów prowadzo-
nych z ojcem radia Gugielmo Marconim (próby przesyłu radio-
wego przez Kanał La Manche). I  chyba ta współpraca młodego 
inż. Dzieślewskiego z prof. A. Slaby’m zaowocowała jego później-
szą aktywnością na polu elektroenergetyki. Niewykluczone także, 
że w  wygraniu konkursu na obsadę katedry elektrotechniki we 
Lwowie decydujące znaczenie miało doświadczenie z politechni-
ki w Charlottenburgu. Acz mistrzem doc. Franciszka Dobrzyńskie-
go był sam legendarny naukowiec, Hermann Ludwig Ferdinand 
von Helmholtz. A zatem obaj uczestnicy konkursu mieli wybit-
nych patronów. 

Jest jeszcze jeden aspekt nasuwający się przy omawianiu kon-
kursu na ówczesnego profesora nauk technicznych. Ogromne 
znaczenie miała tu przede wszystkim strona czysto praktyczna. 
Fakt, że ktoś był czynnym zawodowo inżynierem, a  inż. Roman 
Dzieślowski przez kilka lat odpowiadał za pracę urządzeń (w tym 
elektrycznych) w kopalniach wielickich przemawiało dodatkowo 
za jego kandydaturą.

Właśnie świeżo mianowanemu profesorowi nadzwyczajne-
mu Dzieślowskiemu (tytuł profesora zwyczajnego elektrotech-
niki otrzymał w  roku 1895) powierzono wygłoszenie wykładu 
inauguracyjnego w roku akademickim 1892/93. Sam temat wy-
kładu „Pogląd na elektryczne przenoszenie siły” świadczy, iż 
problematyka związana ze zjawiskami elektryczności wzbudzała 
w owym czasie ogromne zainteresowanie.

Prof. Roman Dzieślewski oprócz tego, że przez 33 lata był wy-
kładowcą elektrotechniki, prowadził też wykłady z  mechani-
ki... teoretycznej. Ale co do samej elektrotechniki, okazało się, 
że pierwsze lata prowadzenia zajęć były dla niego dość trudne. 
I nie chodzi o same wykłady. Te prowadził z ogromnym talentem 
i na jego wykłady chętnie i licznie uczęszczali studenci. Po latach 
wspominali, iż wykłady prof. Dzieślewskiego charakteryzowały 
się przejrzystością wywodu, umiejętnością wykładowcy utrzyma-
nia uwagi słuchaczy. Mamy na uwadze natomiast trud przygoto-
wania ćwiczeń. Ówcześni profesorwie – co dzisiaj jest nie do po-
myślenia – w przygotowaniu ćwiczeń byli zdani tylko na siebie. 
Nie zatrudniano pracowników inżynieryjno-technicznych. Prof. 
Dzieślewski przez pierwsze lata w swojej katedrze nie miał nie tyl-
ko adiunktów, ale nawet i asystentów. Sam musiał przygotować 
laboratoryjne ćwiczenia i przeprowadzać eksperymenty. Zresztą 
swoją pracę na uczelni musiał rozpocząć od zorganizowania i wy-
posażenia laboratorium elektrotechnicznego.

Najpierw tematami jego wykładów były elektrotechnika ogól-
na i  elektrotechnika szczegółowa, a  następnie wykłady z  bu-
dowy elektrowni. W  zakres pensum wykładowego wchodziły: 
maszyny elektryczne, miernictwo elektryczne, oświetlenie elek-
tryczne, transformatory. Wszystkie typy wykładów miały przy-
pisane też ćwiczenia laboratoryjne. Odbywały się także ćwicze-
nia konstrukcyjne zarówno z maszyn, jak i siłowni elektrycznych. 
Prof. Dzieślewski pomimo wrodzonych talentów oratorskich bar-
dzo skrupulatnie przygotowywał się do prowadzenia wykładów. 
W  efekcie już cztery lata od momentu ich podjęcia na uczelni 
mógł wydać nowatorski na owe czasy podręcznik pt. „Encyklo-
pedia elektrotechniki podług wykładów” (Lwów 1898).

Opiekun talentów 
W  roku akademickim 1901/1902 prof. Dzieślewski został wy-

brany rektorem c.k. Szkoły Politechnicznej we Lwowie. Dzięki 
m.in. jego aktywności naukowej i  dydaktycznej uczelnia otrzy-
mała w 1901 r. prawo nadawania stopnia doktora nauk technicz-

nych. Uroczysta promocja pierwszych polskich doktorów nauk 
technicznych odbyła się już 5 lipca 1902 r.

Nie można nie wspomnieć o jeszcze jednej cesze prof. Z. Dzie-
ślewskiego. Była nią ogromnie dla naukowca ważna umiejętność 
trafnego doboru wybitnych współpracowników. W jego katedrze 
pracowali m.in. Gabriel Sokolnicki (1901–1903), Kazimierz Ida-
szewski (1903–1904), Kazimierz Drewnowski (1907–1914). Dru-
gą zaś Katedrę Elektrotechniki na uczelni prowadził prof. Alek-
sander Rothert, jeden z trzech pierwszych doktorów Politechniki 
Warszawskiej. Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 uczel-
nia otrzymała nazwę Politechniki Lwowskiej. Formalnie wg sta-
tutu zatwierdzonego przez władze 28 czerwca 1921 r. w ramach 
Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwowskiej istniały trzy sa-
modzielne oddziały: Maszynowy, Naftowy i Elektrotechniczny.

Oddział Elektrotechniczny Politechniki Lwowskiej dysponował 
wtedy znakomitą kadrą wychowanków tejże uczelni, którzy teraz 
awansowali na profesorów. Dawni asystenci profesora Dzieślew-
skiego, którzy po latach pracy na uczelni, w przemyśle oraz ener-
getyce mogli swą wiedzą teoretyczną i praktyczną służyć rozwo-
jowi nauki i gospodarki II RP.

W  1919 r. powołano Katedrę Pomiarów Elektrotechnicznych 
z kierownikiem prof. Kazimierzem Idaszewskim, dysponującą bar-
dzo dobrze wyposażonym laboratorium. W rok później powsta-
je Katedra Oświetlenia Elektrycznego, przemianowana następnie 
na Katedrę Urządzeń Elektrycznych, kierowana przez prof. Ga-
briela Sokolnickiego. Prof. Roman Dzieślewski sobie zaś zostawił 
kierowanie Katedrą Ogólną Elektrotechniki. Profesor Dzieślewski 
był też w 1923 r. recenzentem pracy doktorskiej Stanisława Fry-
zego, który był pierwszym doktorantem z dziedziny elektrotech-
niki na Politechnice Lwowskiej w okresie II RP. Ten wybitny elek-
troenergetyk objął po śmierci prof. Dzieślewskiego Jego katedrę.

Ma bezsprzecznie rację prof. Jerzy Hickiewicz, iż „zgromadził 
wokół siebie zespól zdolnych adeptów elektroenergetyki, którzy sta-
li się uczonymi o europejskiej sławie. Przez wiele lat, jako profesoro-
wie Politechniki Lwowskiej, a  po drugiej wojnie innych politechnik, 
wychowali całe pokolenia polskich elektryków. Profesor Dzieślewski 
jest uważany za twórcę nauczania elektrotechniki na poziomie aka-
demickim.”

Natura społecznika 
Profesor był zawsze bardzo aktywny na społecznej niwie. Czyn-

nie uczestniczył w pracach stowarzyszeń związanych z technika, 
a zwłaszcza z elektroenergetyką. Pełnił m.in. funkcję sekretarza To-
warzystwa Politechnicznego we Lwowie. W ramach tego towarzy-
stwa zaktywizował grupę inżynierów elektryków i wspólnie z nimi 
pomógł w  wydaniu nowego technicznego słownika niemiecko-
-polskiego. Grupa ta zajęła się też m.in. redakcją wydawnictwa 
„Przepisy dla urządzeń elektrycznych zasilanych z miejskiego 
Zakładu Elektrycznego we Lwowie”. Profesor brał w roku 1919 
udział w zjeździe założycielskim SEP w Warszawie (mandat nr 69). 
Uczestniczył także w pracach komisji mającej za zadanie ujednoli-
cenie terminologii dotyczącej elektroenergetyki w języku polskim. 
Został też wybrany członkiem pierwszego składu, utworzonego 
na początku 1924 r. Polskiego Komitetu Elektrotechnicznego.

Zmarł nagle 8 sierpnia 1924 r. w wieku 61 lat we wsi Kasinów 
pod Iwacewiczami na Polesiu. Pochowany na cmentarzu Łycza-
kowskim we Lwowie w  grobowcu Powała-Zdzisławskich. Przed 
II wojną światową jedną z ulic Lwowa nazwano nazwiskiem Pro-
fesora. Nie można nie wspomnieć, o jego synu, Zygmuncie Hen-
ryku Powale-Dzieślewskim (1898–1953) rotmistrzu 8 Pułku Uła-
nów Księcia Józefa Poniatowskiego, oficerze Oddziału II Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego, przez pewien okres czasu pełnią-
cym funkcję kierownika wywiadu polskiego na Niemcy. Podobno 
jego pełen przygód życiorys mógłby być kanwą sensacyjnego fil-
mu, ale przecież i działalność Jego Ojca także zasługuje na  trwa-
łą pamięć w postaci na przykład książki opisującej jakże barwne 
dzieje początków elektroenergetyki polskiej.

Anna Bielska, Marek Bielski
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Energetyka jądrowa na świecie
Światowa Rada Energetyczna 
o energetyce jądrowej

Światowa Rada Energetyczna w  swoim kolejnym raporcie 
„World Energy Resources”, przedstawionym na Światowym 
Kongresie Energetycznym w  Istanbule, określa obok energe-
tyki odnawialnej energetykę jądrową jako źródło energii nie-
zbędnej do pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną 
bez zwiększania emisji gazów cieplarnianych, co spełnia wy-
mogi ochrony klimatu. W raporcie odnotowuje się duży wzrost 
produkcji energii elektrycznej przez odnawialne źródła energii 
z poziomu 1037 GWe w 2006 r. do wartości 1985 GWe w koń-
cu 2015 r., co stanowi 23% produkcji globalnej. Jednak na-
dal utrzymujące się wysokie subsydiowanie tej technologii ze 
środków publicznych oraz konieczność zapewnienia rozwoju 
magazynów energii, nieodzownych do poprawnego działania 
niesterowalnych OZE w systemach energetycznych, wywołują 
konieczność rozwoju energetyki jądrowej zwłaszcza w świetle 
wymagań ochrony klimatu. 

Raport odnotowuje obecny udział produkcji energii elek-
trycznej w EJ w skali globalnej na poziomie 11%, przy wzrasta-
jącym tempie przyrostu mocy w EJ. W 2015 r. oddano do eks-
ploatacji 10 GWe mocy jądrowej, czyli tyle, ile w poprzednich 
25 latach. Niestety, ten intensywny rozwój występuje obec-
nie tylko w niewielkiej liczbie krajów (Chiny, Korea Południo-
wa, Indie i Rosja). W niektórych innych krajach pojawiły się EJ 
w budowie. W USA cztery, w Europie pięć, Zjednoczonych Emi-
ratach Arabskich cztery, a  także pojedyncze EJ w  Pakistanie, 
Argentynie, Brazylii, na Ukrainie i Białorusi. Inne jeszcze kraje 
sygnalizują program rozwoju tej technologii. Powodzenie tych 
programów zależy w dużej mierze od rozwiązania problemów 
z  finansowaniem budowy kapitałochłonnych EJ oraz opano-
waniem nowych wymagań bezpieczeństwa jądrowego po Fu-
kushimie, co wydłuża okresy budowy. Duże nadzieje wiąże się 
z opanowaniem technologii budowy i eksploatacji małych re-
aktorów modułowych.

Generalne Zgromadzenie ONZ 
o roli energetyki jądrowej

Energia jądrowa spełnia większość kryteriów zawartych 
w  17 celach zrównoważonego rozwoju (Sustainable Develop-
ment Goals) przyjętych przez Generalne Zgromadzenie ONZ. 
W dokumentach ONZ podkreśla się, że ta technologia jest bar-
dzo istotna w  rozwiązywaniu problemów niedostatku żyw-
ności, ochrony zdrowia i  środowiska. Umożliwi zmniejszenie 
liczby ludności bez dostępu do systemowej energii elektrycz-
nej (obecnie ok 1,1 mld na świecie) – cel 7, zwiększy rozwój 
przemysłu, innowacji i infrastruktury gospodarczej – cel 9 oraz 
wspomoże ochronę klimatu – cel 13. Zwrócono uwagę na po-
trzebę rozwoju niskowęglowych technologii wytwarzania 
energii elektrycznej, z których najbardziej efektywna to tech-
nologia jądrowa. Wg danych Międzynarodowej Agencji Energii 
Atomowej (MAEA) ponad 40-letni okres doświadczeń wykazał 
bardzo wysokie wskaźniki eksploatacji EJ, w tym dyspozycyj-
ność na poziomie 80%.

Według MAEA przemysł jądrowy musi być przygotowany 
na dostawy wyposażenia umożliwiającego budowę do 2050 r. 
ok. 1000 GWe mocy jądrowej w skali globalnej. Jest to niezbęd-

ne, aby ziścił się scenariusz Międzynarodowej Agencji Energe-
tycznej zapewniający istotne obniżenie emisji gazów cieplar-
nianych.

Nordyckie doświadczenie 
w energetyce jądrowej

W  świetle wyników paryskiej konferencji klimatycznej po-
jawiła się potrzeba rozwoju technologii wytwarzania energii 
elektrycznej, które umożliwią racjonalną drogę obniżania emi-
sji gazów cieplarnianych, zgodną z zasadami zrównoważone-
go rozwoju i  specyfiką poszczególnych krajów. Poszukuje się 
w  tym zakresie dobrych przykładów w  skali światowej. Kraje 
nordyckie mogą służyć swoim doświadczeniem rozwiązywa-
nia problemów w tym zakresie. 

Generalnie kraje nordyckie realizują politykę czystej i taniej 
energii elektrycznej. Poza Danią i  Estonią mają bardzo dobre 
warunki przyrodnicze do wykorzystania zasobów energii od-
nawialnej (energetyka wodna i  biomasa), co jednak nie za-
spokaja wszystkich potrzeb niskoemisyjnej energii. Zdecydo-
wano więc o rozwoju energetyki jądrowej mimo sprzeciwów 
społecznych. Przekonano społeczeństwo, że ta energetyka jest 
bezpieczna, a energia jest tańsza od energii wytwarzanej w in-
nych technologiach. Rozwiązano również problemy wynikają-
ce z niskiego poziomu cen na hurtowym rynku energii likwidu-
jąc zbyt restrykcyjne obciążenia podatkowe oraz dopuszczając 
pomoc publiczną, zwłaszcza w zakresie finansowania inwesty-
cji (Finlandia). Analitycy zwracają uwagę, że o rozwoju energe-
tyki jądrowej w krajach nordyckich zdecydowała polityka ener-
getyczna. Jedynie w Danii nie uzyskano politycznego wsparcia 
rozwoju tej technologii, co skutkuje wysokimi cenami energii 
dla odbiorców finalnych.

W 2015 r. fińska firma TVO, eksploatująca elektrownie jądro-
we, sprzedała swoim udziałowcom po kosztach, zgodnie z za-
wartymi kontraktami długoterminowymi, energię elektrycz-
ną o łącznym wolumenie 14,405 TWh za 273 mln EUR. Średnia 
cena energii wynosi więc niecałe 19 EUR/MWh.

Małe reaktory modułowe odblokują 
finansowanie inwestycji jądrowych?

Dotychczasowe doświadczenia z  przygotowaniem budo-
wy EJ Hinkley Point C wskazują na poważne problemy za-
pewnienia finansowania budowy takiego obiektu związane 
ze zgromadzeniem dużych środków finansowych na pokrycie 
zarówno kosztów bezpośrednich, jak i kosztów ryzyka inwesty-
cyjnego. Niezbędne było zaangażowanie obok kapitału fran-
cuskiego dostawcy technologii również kapitału chińskiego.

Perspektywicznym rozwiązaniem tego problemu jest roz-
wój małych reaktorów modułowych (SMR – Small Modular 
Reactors) o mocy 200–300 MWe. W wielu krajach ta technolo-
gia jest rozwijana z różnym stopniem zaawansowania. Widocz-
ny rozwój obserwuje się w  USA. Przoduje koncern Westing-
house, który ostatnio rozpoczął współpracę w  tym zakresie 
z  firmą brytyjską Cammell Laired znaną z  budowy okrętów. 
SMR w projekcie Westinghouse to reaktor wodny o budowie 
zintegrowanej o mocy 225 MWe. Firma NuScale otrzymała od 
władz stanu Idaho lokalizację dla eksperymentalnej EJ z reak-
torami SMR z 12 modułami o mocy 50 MWe.

dr Mirosław Duda, ARE

Alfa Laval Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
tel. 22 336-64-64, fax: 22 336-64-60
poland.info@alfalaval.com

Czyste oleje mineralne to sposób na ciągłą pracę urządzeń
Moduł oczyszczania olejów mineralnych Alfa Laval OCM 
zapewnia szybkie i efektywne oddzielanie wody i cząstek 
zawartych w zanieczyszczonych olejach mineralnych.

Główną częścią systemu OCM jest wysokoobrotowa wirówka 
talerzowa Alfa Laval. Dzięki wykorzystaniu separacji odśrodko-
wej, moduły usuwają z oleju ponad 99% cząstek stałych o wiel-
kości między 2 - 5 μm oraz praktycznie całą wodę. Oznacza to: 
• dłuższą żywotność oleju oraz dłuższe okresy produkcyjne 

bez nieprzewidzianych przestojów
• mniejsze koszty wymiany oleju i jego utylizacji
• redukcję wydatków na filtry i utylizację zużytych filtrów.

Moduł OCM jest kompletnym systemem, zawierającym 
wirówkę, filtr, pompy podające i odprowadzające medium, silniki
elektryczne, podgrzewacz i komplet orurowania. Moduł jest 
gotowy do użytkowania natychmiast po podłączeniu.

Zastosowania:
- oczyszczanie olejów turbinowych, transformatorowych, 
  hydraulicznych, chłodzących i smarnych
- oczyszczanie paliwa dla turbin gazowych
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W  Rosji i  Chinach rozpoczęto budowę tzw. pływających 

EJ o mocy do 200 MWE, które mogą być rozmieszczane w rejo-
nach, w których nie ma warunków do lokalizacji dużych stacjo-
narnych EJ (rejon Czukotki w Rosji i niektóre chińskie wyspy).

Uruchomienia i plany nowych EJ

W  Rosji blok jądrowy w  EJ Biełojarsk z  reaktorem prędkim 
BN 800 osiągnął pełną moc. Operator tej elektrowni Rosener-
goatom wydał oświadczenie, że jest to końcowa procedura 
komercjalizacji tego bloku. Rząd rosyjski opublikował plany 
oddania do eksploatacji do 2030 r. 11 nowych bloków jądro-
wych, w tym dwa bloki z reaktorami prędkimi BN1200. Niektó-
re z  tych jednostek znajdują się w budowie. Są to EJ Kalinin-
grad, Leningrad, Nowoworoneż i Rostóv, a także nowego typu 
pływająca EJ z reaktorem „Akademik Łomonosow”. W planach 
rządu Rosji znajduje się również budowa EJ Kola II z reaktorem 
WWER 600, co oznacza powrót do reaktorów mniejszej mocy, 
aby obniżyć początkowe nakłady inwestycyjne.

W Japonii ponownie uruchomiono blok 3846 MWe w EJ Ika-
ta. Jest to piąty blok jądrowy ponownie uruchomiony po wy-
darzeniach w  Fukushimie. Wprowadzono w  nim zmiany wy-
nikające z  przeglądu bezpieczeństwa jądrowego w  całej 
energetyce jądrowej Japonii.

W USA w EJ Watts Bar 2 oddano do eksploatacji pierwszy od 
20 lat blok jądrowy o mocy 1165 MWe z reaktorem wodnym 
ciśnieniowym (PWR). Operatorem jest koncern TVA (Tennessee 
Valley Authority) będący własnością kapitału stanowego. Budo-
wa tego bloku kosztowała 4,7 mld dolarów i była zrealizowana 
zgodnie z harmonogramem.

Belgia nie będzie w stanie zapewnić pokrycia potrzeb ener-
getycznych w  sposób racjonalny bez rozwoju energetyki ją-
drowej i odnawialnej stwierdza raport Forum Nucléaire, orga-

nizacji zajmującej się handlem energią. Polityka wycofywania 
EJ, która obecnie jest promowana, nie pozwoli na spełnienie 
kryteriów ekologicznych przy zapewnieniu bezpieczeństwa 
dostaw energii elektrycznej i racjonalnego poziomu kosztów 
energii.

Na Węgrzech Urząd Energii Jądrowej wydał pozwolenie na 
lokalizację EJ Paks II z dwoma rosyjskimi blokami 1200 MWe. 
Budowa tych boków w dużej części będzie finansowania przez 
rosyjskiego dostawcę – kredyt 10 mld €. Wcześniej inwestor 
uzyskał licencję środowiskową.

W RPA koncern energetyczny ESKOM w swoim planie rozwo-
ju do 2030 r. przewiduje budowę 9,6 MWe jądrowych. Pierwszy 
z planowanych bloków ma być oddany do eksploatacji pod ko-
niec 2023 r.

Kontrakty na budowę i eksploatację 
EJ Hinkley Point C podpisane

Po wielu perypetiach doszło wreszcie do podpisania final-
nych porozumień na budowę EJ Hinkley Point C. Będzie to blok 
jądrowy z  francuskim reaktorem EPR o mocy 1650 MWe. Do-
kumenty podpisali: brytyjski Sekretarz Stanu ds. Biznesu, Ener-
gii i Strategii Przemysłowej Greg Clark, Prezes i Dyrektor Wyko-
nawczy EDF Jean-Bernard Levy i Prezes China General Nuclear 
HE Yu. W ceremonii wzięli udział: francuski Minister Spraw Za-
granicznych Jean-Marc Ayrault i chiński przedstawiciel Admini-
stracji ds. Energii Nur Bektri. Wśród podpisanych dokumentów 
znalazł się Kontrakt Różnicowy (Contract for Differences) i Poro-
zumienie Inwestorskie. Kontrakt różnicowy gwarantuje przy-
chody dla tej elektrowni na poziomie 92,50 funtów za MWh 
przez 35 lat.

Materiał opracowany na podstawie World Nuclear News

Energetyka jądrowa na świecie
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Czyste oleje mineralne to sposób na ciągłą pracę urządzeń
Moduł oczyszczania olejów mineralnych Alfa Laval OCM  
zapewnia szybkie i efektywne oddzielanie wody i cząstek 
zawartych w zanieczyszczonych olejach mineralnych.

Główną częścią systemu OCM jest wysokoobrotowa wirówka 
talerzowa Alfa Laval. Dzięki wykorzystaniu separacji odśrodko-
wej, moduły usuwają z oleju ponad 99% cząstek stałych o wiel-
kości między 2 - 5 μm oraz praktycznie całą wodę. Oznacza to: 
• dłuższą żywotność oleju oraz dłuższe okresy produkcyjne

bez nieprzewidzianych przestojów
• mniejsze koszty wymiany oleju i jego utylizacji
• redukcję wydatków na filtry i utylizację zużytych filtrów.

Moduł OCM jest kompletnym systemem, zawierającym 
wirówkę, filtr, pompy podające i odprowadzające medium, silniki 
elektryczne, podgrzewacz i komplet orurowania. Moduł jest 
gotowy do użytkowania natychmiast po podłączeniu.

Zastosowania:
- oczyszczanie olejów turbinowych, transformatorowych,
hydraulicznych, chłodzących i smarnych

- oczyszczanie paliwa dla turbin gazowych
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PROJECT BESTRES – USŁUGI AGREGACJI 
W OBSZARZE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

BestRES to projekt finansowany przez UE w ramach pro-
jektu ramowego Horyzont 2020, dotyczący najlepszych 
praktyk i wdrażania innowacyjnych modeli biznesowych 
w zakresie usług agregacji w obszarze energetyki odna-
wialnej. Przedmiotem projektu jest analiza barier wejścia 
na rynki energetyczne przez agregatorów oraz wypraco-
wanie rekomendacji, jak poprawić funkcjonowanie tych 
podmiotów na rynku energii elektrycznej w  przyszłości. 
Wstępne wyniki prac zaprezentowane zostały podczas 
warsztatów 27 września br. Określono cztery różne mode-
le biznesowe grupujące na dużą skalę zdecentralizowane 
elastyczne zasoby, w tym źródła energii odnawialnej, re-
dukcję popytu na energię (ang. demand response) i maga-
zynowanie energii. 

Pośród technicznych barier wejścia na rynki wymie-
niany był brak inteligentnej infrastruktury sieciowej, 
brak jakościowych prognoz dla źródeł energii odnawial-
nej, a także niski poziom rozwoju technologii związanych 
z  magazynowaniem energii. W  obszarze regulacji, jako 
słabość oceniono brak standardowych umów i procedur 
oraz bierność organów regulacji. Problem stanowią po-
nadto złożoność aukcji na rynku hurtowym i  procedury 
kwalifikujące do uczestnictwa w rynku.

Jako źródło największych problemów w przyszłości wy-
mienione zostały fizyczne działania spółek dystrybucyj-
nych na poziomie operacyjnym. Za krok naprzód uzna-
no wyposażenie odbiorców w  inteligentne urządzenia 
pomiarowo-rozliczeniowe, stosowanie taryf wprowadza-
jących bodźce do zmian w poborze energii elektrycznej 
oraz rozwój automatycznych technologii, które poma-
gają odbiorcom dostosować zużycie do bodźców taryfo-
wych. 

Eurelectric Daily News, 04-10-2016

29. OBRADY FORUM MADRYCKIEGO

W dniach 6 i 7 października w Madrycie odbyła się de-
bata poświęcona stanowi obecnemu i  przyszłości rynku 
gazu w UE. Gospodarzem spotkania, na które zaproszeni 
zostali przedstawiciele państw członkowskich oraz sekto-
ra, była Komisja Europejska. Poruszane kwestie dotyczy-
ły kondycji sektora gazowego oraz wpływu projektowa-
nych zmian na branżę, instrukcje sieciowe, harmonizację 
wymagań jakościowych i rynek wewnętrzny.

Otwierające wystąpienie Komisji i słowackiej prezyden-
cji w Radzie UE dotyczyło prawie w całości przepisów re-
gulujących bezpieczeństwo dostaw gazu. Słowacy pod-
kreślali, że ich celem jest uzgodnienie powyższych kwestii 
do końca tego roku. Dyskutowano nad różnymi długo-
terminowymi scenariuszami popytu na gaz w kontekście 
przewidywań Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), że 
do 2040 r. spodziewany jest 32% spadek zapotrzebowa-
nia na gaz do celów wytwarzania energii elektrycznej.

Odnośnie do zmian na rynku gazu Komisja zadeklaro-
wała dwustopniowe podejście. Przede wszystkim Komi-
sja chce zapewnić, że wyniki prac dotyczące rynku energii 

elektrycznej, o ile będą odnosić się do sektora gazowego, 
zostaną szybko uwzględnione w  regulacjach prawnych. 
Przykładowo może to dotyczyć cen regulowanych, praw 
odbiorców, zmiany dostawcy. W kolejnym kroku przepro-
wadzona zostanie ocena nowych rozwiązań dotyczących 
rynku gazu pod względem ich wpływu na poprawę funk-
cjonowania rynku. Raport w tym zakresie ma być dostar-
czony Komisji do czerwca przyszłego roku. Dalej plano-
wane są tygodniowe konsultacje oraz odnośny projekt 
Komisji, jeśli będzie potrzebny. Komisja chciałaby, aby 
nowe przepisy weszły w życie przed 2020 r.

Eurelectric Daily News, 14-10-2016

BREXIT – WPŁYW NA RYNEK ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ

30 września Kolegium Europejskie (College of Europe) 
zorganizowało konferencję dotyczącą wpływu Brexitu na 
wewnętrzny rynek energii elektrycznej. W  wydarzeniu 
udział wzięło kilkunastu ekspertów reprezentujących śro-
dowiska akademickie oraz biznes.

Przewodniczący Swiss Finance Council wskazał na 
główne obszary kompromisu: dostęp do rynku vs. emigra-
cja oraz polityka vs. ekonomia. Ana Stanic from E&A Law 
zasugerowała, że jeśli Wielka Brytania zdecyduje się na 
tzw.  twarde wyjście będzie to jednocześnie oznaczało 
wybór umowy o wolnym handlu, określanej jako CETA+, 
z tym że uwzględniającej usługi.

Mimo iż po opuszczeniu rynku wewnętrznego Wielka 
Brytania i UE byłyby członkami WTO, przedstawiciel World 
Trade Institute zakwestionował możliwość zastosowania 
zasad WTO do energetyki.

Reprezentant Energy Community przedstawił pomysł 
dedykowanej sektorowi wielostronnej umowy, do któ-
rej miałyby zastosowanie wszystkie zasady UE, ale której 
stronami nie byłyby wyłącznie państwa członkowskie. Ta-
kie podejście jest obecnie dyskutowane z uwagi na to, że 
w  obszarze energetyki nie jest wymagane członkostwo 
w UE, a decyzje wymagają zwykłej większości głosów.

Przedstawiciel Markedskraft zauważył, że podmio-
ty handlujące energią działają pod ciężarem przepisów 
prawnych z dziedziny energetyki i finansów. Brexit wpły-
nie na możliwość egzekwowania wyroków sądów brytyj-
skich w UE i odwrotnie, ponieważ większość porozumień 
dotyczących obrotu energią powstało zgodnie z prawem 
Niemiec lub Wielkiej Brytanii. Inna kwestia to ryzyko znie-
sienia dotychczasowych zasad regulowania płatności po-
legających na kompensowaniu wzajemnych zobowiązań 
i należności (tzw. netting).

Eurelectric Daily News, 11-10-2016

MODELE ORGANIZACJI PRZYBRZEŻNYCH 
ŹRÓDEŁ WYTWÓRCZYCH

Rozwój morskich siłowni wiatrowych jest w  ostatnim 
czasie gorącym tematem we Wspólnocie Energetycznej 
i poza nią. Obecnie to Wielka Brytania posiada największy 
na świecie rynek energii z wiatrowych źródeł przybrzeż-
nych. Do 2015 r. do brytyjskiego systemu elektroener-
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getycznego przyłączonych było około 5 GW mocy wy-
twórczych farm wiatrowych, zaś do 2020 r. ilość ta ma się 
podwoić. Drugie pod względem inwestycji w przybrzeżną 
energetykę wiatrową są Niemcy. 

Wielka Brytania organizuje aukcje, w  ramach których 
podmioty trzecie konkurują o  możliwość użytkowania 
przybrzeżnej sieci przesyłowej. Mimo że ostatecznie kosz-
ty związane z przesyłem energii ponoszą odbiorcy, to po-
siadacze infrastruktury wytwórczej płacą za przyłącza do 
sieci lądowej. W Niemczech przyłącza są budowane, sta-
nowią własność i  są obsługiwane przez operatorów sys-
temów przesyłowych (OSP). Wytwórca energii nie płaci za 
przyłącze, koszt przenoszony jest w taryfie przez OSP. 

W  Danii model rynkowy podobny jest do niemieckie- 
go, OSP jest proaktywny. Również Belgia i Holandia, po-
siadające już dość konkretne plany rozwoju źródeł przy-
brzeżnych, skłaniają się w tym kierunku. W Danii i Holan- 
dii wprowadzono dodatkową płatność na rzecz wytwór-
cy za każdą kWh energii sprzedaną na rynku. Wielka Bry-
tania, Niemcy i Belgia przyjęły lub są w trakcie wprowa-
dzania gwarantowanych taryf lub innych podobnych 
rozwiązań mających wspierać upowszechnianie źródeł 
wiatrowych.

Obowiązujące w UE zasady wspierania źródeł odnawial-
nych nie są dostosowane do inwestycji w turbiny wiatro-
we przyłączone do sieci dwu lub więcej państw.

Energetyka oczekuje bardziej skoordynowanego po-
dejście w zakresie zasad przyłączania źródeł wiatrowych 
do sieci oraz finansowego wspierania tych technolo-
gii. Istotne byłoby także ustanowienie ram prawnych do 
współpracy na poziomie regionalnym. 

Eurelectric Daily News, 13-10-2016

OBRADY PLENARNE ENEF 

3–4 października w  Bratysławie prezydencja słowac-
ka zorganizowała 11. Europejskie Forum Energii Jądrowej 
(ENEF). Spotkanie zgromadziło 200 uczestników. Dysku-
towali oni nad szansami i ryzykami związanymi z energe-
tyką nuklearną w kontekście wyzwań stojących przed UE 
i państwami członkowskimi, a w szczególności rolą ener-
gii jądrowej w założeniach dla Unii Energetycznej.

Silne poparcie dla energii jądrowej wyrazili premierzy 
Słowacji i Czech. Podkreślali oni potencjał wykorzystania 
tych źródeł w ograniczaniu emisji węgla w związku z wy-
twarzaniem energii elektrycznej oraz potrzebę tworzenia 
bodźców do inwestycji. 

Przedstwiciel Nuclear Transparency Watch wyraził nie-
zadowolenie z  faktu, iż przywileje inwestycyjne wynika-
jące z Traktatu Euratom przewyższają te dla innych tech-
nologii. Z kolei reprezentant FORATOM ponaglił Komisję 
do zwiększenia finansowego wsparcia w celu utrzymania 
technologicznego i  naukowego przywództwa UE w  tej 
dziedzinie, a także wezwał do opracowania nowego mo-
delu rynku, który ułatwiłby inwestycje w  źródła energii 
o niskiej emisji węgla.

W dalszej części konferencji Komisja zaprezentowała in-
formację na temat przykładowych programów inwesty-
cyjnych w dziedzinie atomistyki (Nuclear Illustrative Pro-
gramme, 2016 PINC), ze szczególnym odniesieniem do 
nowego modelu rynku. Dyskutowane były także kwestie 
gotowości i reagowania w sytuacjach awaryjnych. 

Eurelectric Daily News, 12-10-2016

INNOWACJE W OBSZARZE DZIAŁANIA 
SPÓŁKEK DYSTRYBUCYJNYCH

W  dniach 11–13 października w  Manchesterze odbyła 
się konferencja Low Carbon Networks & Innovation, pod-

czas której debatowano nad tym, jak zachęcać operato-
rów sieci dystrybucyjnych do wprowadzania rozwiązań 
innowacyjnych korzystnych dla interesariuszy. Swoimi 
poglądami i doświadczeniami z realizacji innowacyjnych 
projektów dzielili się przedstawiciele brytyjskich operato-
rów systemów elektroenergetycznych oraz inne zaintere-
sowane strony.

Przedstawiciel brytyjskiego urzędu regulacji energety-
ki Ofgem wskazał na pozytywne wyniki wprowadzenia 
w tym kraju w 2009 r. regulacji prawnych dotyczących fi-
nansowego wsparcia dla projektów rozwojowych realizo-
wanych na rzecz operatorów sieci dystrybucyjnych (ang. 
low carbon networks fund, LCNF). Dzięki wspomniane-
mu rozwiązaniu spółki dystrybucyjne mogły niskim kosz-
tem wprowadzić do swego działania innowacje, których 
ostatecznym celem było obniżenie kosztów pracy syste-
mu i zmniejszenie wysokości rachunków płaconych przez 
odbiorców. Szacuje się, że wdrożenie na obszarze Wielkiej 
Brytanii wszystkich projektów sfinansowanych z  LCNF 
mogłoby przynieść oszczędności o wartości 4 mld GBP.

Ofgem zamierza doprecyzować przepisy regulujące 
elastyczne działania operatorów poprzez dostosowanie 
odnośnych definicji i wyeliminowanie barier związanych 
z  magazynowaniem energii. Planowana jest organiza-
cja centrum innowacyjności, w ramach którego innowa-
torzy mogliby kontaktować się bezpośrednio z regulato-
rem, który pomagałby im w dostosowaniu działalności do 
specyficznych wymagań prawnych w energetyce. Innym 
z kolei pomysłem jest stworzenie ram do debaty o przy-
szłym kształcie rynku systemów energetycznych, których 
punktem odniesienia są klienci i ich potrzeby.

Eurelectric Daily News, 20-10-2016

WARSZTATY IEA-HEV

28 października w Paryżu odbyły się warsztaty zorgani-
zowane przez Międzynarodową Agencję Energii (IEA), po-
święcone technologiom pojazdów hybrydowych i  elek-
trycznych – w ramach zadania 28 pn. International Energy 
Agency Implementing Agreement on Hybrid and Electric 
Vehicle Technologies (IEA-HEV). Przedmiotem dyskusji 
uczestników były m.in. percepcja klientów, modele bizne-
sowe, zagadnienia regulacyjne oraz systemy komuniko-
wania się pojazdów z  siecią elektroenergetyczną (ang. 
vehicle-to-grid technologies, V2G) na potrzeby sprzedaży 
usług redukcji popytu.

Odnośnie do technologii V2G zgodzono się generalnie, 
że uczestnictwo w  bieżącym rynku energii elektrycznej 
nie byłoby korzystne dla posiadaczy pojazdów elektrycz-
nych, w przeciwieństwie do uzyskiwania przychodów ze 
sprzedaży usług dodatkowych. 

Podkreślano, że każdy z  pojazdów elektrycznych bę-
dzie odgrywał rolę w  procesie ograniczania emisji oraz 
dekarbonizacji europejskiego sektora energetyki. Dodat-
kowo, poprawa wykorzystania zasobów, możliwa dzięki 
inteligentnemu ładowaniu i  technologiom V2G, dopro-
wadzi do zmniejszenia kosztów energii elektrycznej oraz 
cen energii z korzyścią dla wszystkich odbiorców energii, 
w tym tych którzy nie posiadają pojazdów elektrycznych. 
Większa pojemność baterii pojazdów umożliwi zwiększe-
nie dystansów jazdy, a  także stworzy więcej możliwości 
dla zastosowania technologii V2G w czasie postoju. Z dru-
giej strony przewiduje się, że w  przyszłości technologie 
V2G pomogą w wydłużeniu cyklu życia baterii, zachęca-
jąc dodatkowo właścicieli pojazdów do udziału w progra-
mach sterowania popytem na energię.

Propozycje inicjatyw prawnych dotyczących elektryfi-
kacji transportu oczekiwane są w 2017 r. 

Eurelectric Daily News, 28-10-2016
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    Z  DZIAŁALNOŚCI  IZBY 

Kalendarz imprez (plan) organizowanych przez Izbę Gospodarczą 
Energetyki i Ochrony Środowiska w roku 2017

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

Lp. Termin Nazwa imprezy Miejsce Organizator

1 I kw. 
Konferencja „Plany inwestycyjne koncernów 
energetycznych wynikające z opublikowanej strategii” 

Warszawa IGEiOŚ 

2 I kw.
Konferencja „Komentarz i skutki dla energetyki 
nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych” 

Warszawa IGEiOŚ

3 I kw. Szkolenie zawodowe „Podstawy wiedzy w energetyce” Warszawa
IGEiOŚ 
i Politechnika Śląska

4 1–2 marca Targi ENEX Kielce IGEiOŚ i Targi Kielce

5 II kw. 
Konferencja „Potencjał na miarę światową polskiego 
ciepłownictwa oraz stan, rozwój i plany ciepłownicze 
w Polsce na przykładzie Grupy Veolia”

Warszawa IGEOŚ i Veolia

6 II kw.
Konferencja „Nowy blok w Kozienicach i wpływ 
na Puszczę Kozienicką oraz perspektywa funduszy 
na ochronę środowiska” 

Kozienice IGEiOŚ i ENEA

7 23–25 maja Targi Expopower Poznań IGEiOŚ i MTP

8 II kw.
VIII Mistrzostwa Polski w piłce nożnej 
branży energetycznej i konstrukcji stalowych 

Warszawa IGEiOŚ, PIKS 

9 II kw.
Walne Zgromadzenie Członków IGEiOŚ 
i spotkanie integracyjne

Warszawa IGEiOŚ

10 12–14 września Targi Energetab Bielsko-Biała IGEiOŚ i ZIAD

11 17–20 października Targi Pol-Eco-System Poznań MTP Poznań

12 III kw. Jubileusz 25-lecia IGEiOŚ Warszawa IGEiOŚ

13 III kw. I Kongres Innowacji w Energetyce Warszawa IGEiOŚ

14 III kw.
XIV Konferencja „Energetyka przygraniczna Polski 
i Niemiec – doświadczenia i perspektywy”

Sulechów
LTnREE, E.ON edis 
energia, IGEiOŚ

15 III kw.
Konferencja „Nowe bloki Tauron – Jaworzno, Turów 
– ciąg dalszy węgla dla polskiej elektroenergetyki” 

Jaworzno IGEiOŚ

16 IV kw. Perspektywy dla węgla brunatnego w Polsce Bełchatów IGEiOŚ 

17 IV kw.
Szczyt jesienno-zimowy, Seminarium dla dyżurnych 
inżynierów ruchu i dyspozytorów 

Warszawa IGEiOŚ, PSE

18 IV kw. Spotkanie integracyjne wigilijno-noworoczne Warszawa IGEiOŚ

Już po raz XV Izba Gospodarcza Energetyki i  Ochrony 
Środowiska wraz z  PSE S.A. zorganizowały konferencję 

pt. „SZCZYT JESIENNO-ZIMOWY – szkolenie DYSPOZYTO-
RÓW w spółkach dystrybucyjnych i DYŻURNYCH INŻYNIE-
RÓW RUCHU w elektrowniach i elektrociepłowniach”.

Konferencja odbyła się w dniach 1–2 grudnia 2016 r., w Kon-
stancinie-Jeziornie w siedzibie PSE oraz w Hotelu BOSS przy 
ul. Żwanowieckiej 20 w Warszawie.

Udział w Konferencji wzięli pracownicy firm odpowiedzial-
nych za bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego 

i współpracę z  PSE S.A. Celem spotkania była ocena pracy KSE 
w szczycie 2015/2016, przeanalizowanie i podsumowanie te-
gorocznych zakłóceń i  problemów oraz wymiana doświad-
czeń pomiędzy podmiotami KSE (przedstawiciele elektrow-
ni, elektrociepłowni i  operatorów systemu dystrybucyjnego) 
oraz szerzenie wiedzy o ochronie przed awariami.

Konferencja była dobrą szansą pozyskania najnowszej wie-
dzy od najlepszych w Polsce fachowców oraz źródłem infor-
macji o przyszłościowych technologiach.



SZCZYT JESIENNO-ZIMOWY – szkolenie 
DYSPOZYTORÓW w spółkach dystrybucyjnych 

i DYŻURNYCH INŻYNIERÓW RUCHU 
w elektrowniach i elektrociepłowniach
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Wdniu 6 grudnia 2016 r., w Ministerstwie Rozwoju (Sala 
pod Kopułą) w Warszawie, odbyła się konferencja na-

ukowo-techniczna pt. „DUO-BIO – Niskoemisyjne innowa-
cyjne technologie rekonstrukcji elektrowni węglowych 
z blokami o mocy 200 MW”.

Podczas konferencji zostały przedstawione rozwiązania go-
towe do wdrożenia w polskich elektrowniach wyposażonych 

w wyeksploatowane bloki 200 MW. Jednym z rozwiązań jest 
wysokosprawny i bardzo elastyczny DUOBLOK 500, który do-
skonale odpowiada na aktualne zapotrzebowanie energety-
ki węglowej. Drugim – pyłowy kocioł biomasowy w układzie 
BIOBLOKU z  turbiną 50 MW. Na podkreślenie zasługuje fakt, 
że tak dojrzałe rozwiązanie jest wynikiem koordynowanego 
przez Instytut Energetyki projektu dofinansowanego przez 
NCBiR. 

DUO-BIO bloki to odpowiedź energetyki konwencjonalnej 
na wymagania Krajowego Systemu Energetycznego. Pozwa-
lają poprawić efektywność i  elastyczność przede wszystkim 
energetyki tradycyjnej, w tym obiektów węglowych i tych na 
biomasę. Są one ukierunkowane na konwencjonalne, ale jed-
nocześnie innowacyjne rozwiązania w taki sposób, by mogły 
konkurować z innymi źródłami energii, przede wszystkim taki-
mi jak OZE. 

DUO-BIO 
– Niskoemisyjne 

innowacyjne 
technologie 

rekonstrukcji 
elektrowni węglowych 

z blokami 
o mocy 200 MW

Wdniu 11 listopada 2016 r., na Zamku Królewskim w War-
szawie, wręczona została Polska Nagroda Jakości. 

W kategorii średnia organizacja naukowo-techniczna nagro-
dę otrzymało Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicz-
nych Pro Novum sp. z o.o., które od wielu lat jest aktywnym 
członkiem IGEiOŚ. Nagrodę dla Pro Novum z  rąk dorad-
cy Prezydenta RP Zdzisława Sokala odebrał jej Prezes Jerzy 
Trzeszczyński, a  jedną z pierwszych osób, które pogratulo-
wały otrzymania tak prestiżowej nagrody był obecny na uro-
czystości Zastępca Dyrektora Generalnego Izby – Marian 
Bosowski.  

Polska 
Nagroda Jakości 
dla Pro Novum

Wdniu 18 listopada 2016 r. odbyła się w Sulechowie 
XIII już konferencja transgraniczna „Energetyka 

przygraniczna Polski i  Niemiec”, której towarzyszyło 
hasło „Świat energii jutra”. Konferencja odbyła się 
w czterech sesjach tematycznych:
• kierunki transformacji energetyki Polski i Niemiec,
• energetyczne zagospodarowanie odpadów,
• bilansowanie energii w systemach energetycznych,
•  potencjał kogeneracyjny w dziedzinie ochrony 

klimatu.
Podczas konferencji referaty wygłosili specjaliści do 

spraw elektroenergetyki z  Polski i  Niemiec, poruszając 
w swych wystąpieniach najbardziej newralgiczne proble-
my tego sektora gospodarki. Konferencję zakończyła dys-
kusja oraz wypracowanie wniosków. 

Energetyka 
przygraniczna 

Polski i Niemiec
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Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska we 
współpracy z  PGE GiEK S.A. zorganizowała w  dniach 

3–4  listopada br., w  Hotelu Wodnik w  Słoku k/Bełchatowa, 
Konferencję pt. „Przetargi w PGE GiEK S.A. – partnerstwo 
stron, regulaminy i procedury przetargowe”.

Opracowany przez Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochro-
ny Środowiska i wdrażany od ponad roku Katalog Dobrych 
Praktyk w  przetargach w  energetyce wymaga stałych prac 
nad jego aktualizacją i  udoskonaleniem. Zarząd naszej 

Izby na pierwszym posiedzeniu w  swoim nowym składzie, 
w dniu 20 lipca br. zapoznał się z jego celami i efektami sto-
sowania i zalecił jego przegląd i aktualizację, czemu ma słu-
żyć zorganizowanie warsztatów analizujących konkretne, 
trudne przypadki postępowań przetargowych. Nasz Katalog 
jest dostępny na naszej stronie www.igeos.pl

Jesteśmy przekonani, że im bardziej przyjazne i akcepto-
wane przez inwestorów i wykonawców będą warunki prze-
targowe i bardziej partnerskie relacje, tym większa korzyść 

dla wykonawców (zdobycie za-
mówienia) i  inwestorów (zwięk-
szenie konkurencji i  urynkowie-
nie cen). 

Konferencja stanowiła dosko-
nałą okazję do zainicjowania dys-
kusji dla dokonania kolejnych prac 
nad udoskonaleniem naszego Ka-
talogu zarówno dla członków Za-
rządu jak i osób prowadzących za-
kupy/przetargi. Konferencja miała 
również na celu ukazać regulami-
ny i  procedury przetargowe sto-
sowane w spółkach PGE GiEK S.A.

Była to niewątpliwie najlepsza 
okazja do uzyskania informacji na 
temat przepisów przetargowych 
bezpośrednio u źródła oraz za-
poznania się z aktualnym stanem 
prawnym zamówień publicznych.

Przetargi w PGE GiEK S.A. – partnerstwo stron, 
regulaminy i procedury przetargowe

Wdniach 27–28 października 2016 r., w  PGE GiEK S.A. 
O/Elektrownia Opole, odbyła się Konferencja pt. „Po-

stęp inwestycji w  Elektrowni Opole – budowa dwóch 
bloków 900 MW i  nowa rola General Electric”. Na konfe-
rencji wystąpili przedstawiciele Zarządu i  Dyrekcji Inwesto-
ra: PGE GiEK S.A. oraz dyrektorzy firm wykonawczych reali-
zujących inwestycje w  Opolu 2 × 900 MW: General Electric, 
Polimex-Mostostal S.A., Mostostal Warszawa S.A., którzy prze-
kazali informacje na temat stanu zaawansowania prac, orga-
nizacji budowy, koordynacji oraz realizacji robót budowlano-
-montażowych.

Na konferencji można było zapoznać się z  celami strate-
gicznymi Grupy PGE GiEK S.A. oraz znaczeniem inwestycji 
w Opolu. Firma General Electric, po przejęciu Alstom Power, 
zaprezentowała proces inkorporacji, nową organizację jak 
i oferowane rozwiązania dla energetyki w Polsce i na świecie, 
w tym digitalizację.

Wszyscy uczestnicy spotkania podkreślali wyjątkowy po-
ziom merytoryczny wypowiedzi i doskonałe zrozumienie, co 
było wynikiem najwyższych kompetencji i  merytorycznego 
zaangażowania obecnych. 

Postęp inwestycji w Elektrowni Opole
– budowa dwóch bloków 900 MW

i nowa rola General Electric



Doosan Babcock Energy Polska  
Twój niezawodny partner
Doosan Babcock Energy Polska dąży do osiągnięcia pozycji lidera w zakresie realizacji kompleksowych  
usług serwisowych, remontowych, modernizacyjnych oraz montażowych urządzeń i instalacji znajdujących się na 
obiektach przemysłowych i w sektorze energetycznym.

Specjalizujemy się w zintegrowanym zarządzaniu majątkiem produkcyjnym naszych klientów w branży mechanicznej, 
elektrycznej i automatyki.

Nasza działalność biznesowa, oparta na wyspecjalizowanych branżach łączących ekspercką wiedzę i doświadczenie, 
zapewnia nam najlepsze dopasowanie do potrzeb rynku i optymalne wykorzystanie  potencjału dla obopólnych 
korzyści.

www.doosanbabcock.com/pl/main.do

•	 Kotły wraz z urządzeniami pomocniczymi
•	 Instalacje ochrony środowiska
•	 Turbozespoły wraz z urządzeniami maszynowni
•	 Automatyka i elektryka
•	 NDT&E
•	 Obróbka mechaniczna
•	 Produkcja

Doosan Babcock Energy Polska S.A. 
ul. Golejowska 73 b, 44-207 Rybnik
Tel. +48 32 739 17 39, Fax. +48 32 422 14 88
e-mail: sekretariat@doosan.com
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