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Szanowni Państwo
Kończący się niebawem rok 2017 w naturalny 

sposób skłania do refleksji i podsumowania dokonań, 
które złożyły się na dotychczasowy – liczący już 

ćwierć wieku – dorobek Izby Gospodarczej 
Energetyki i Ochrony Środowiska. 

Bez wątpienia – nie tylko osoby związane zawodowo 
z branżą elektroenergetyczną – cieszą realizowane 

nowe inwestycje, m.in. w elektrowniach Jaworzno, 
Kozienice, Opole czy Turów. Wiemy, że będą one 
miały pozytywny wpływ na poprawę sprawności 

generowania energii. 
Z satysfakcją należy też odnotować wdrażane 

w polskiej energetyce innowacyjne technologie, 
dzięki którym dążymy do spełnienia unijnych 

wymagań w zakresie redukcji emisji CO2. 
IGEiOŚ czynnie angażuje się w promocję 

nowoczesnych technologii i rozwiązań, które mają 
uczynić nasze środowisko przyjaznym dla otoczenia. Bylibyśmy jednak niepoprawnymi optymistami, gdybyśmy widzieli 

tylko same sukcesy, a nie brali pod uwagę licznych przeszkód, barier i nade wszystko skali wyzwań. 
Mamy świadomość, że krajowa energetyka jest w okresie dynamicznych zmian. 

Ze względu na charakter transformacji sektora, proces ten powinien być szeroko konsultowany z ekspertami 
reprezentującymi nauki inżynieryjne, ekonomiczne, prawne czy informatyczne. 

Wyzwań, w większości niezmiernie skomplikowanych w procesie realizacji, nie ubywa.
Są one bowiem wypadkową unijnych przepisów, światowych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych 

oraz wiodących trendów w polityce ekologicznej. Nie możemy również zapominać o aktualnym stanie technicznym 
rodzimej energetyki i surowcach danych nam przez naturę – dzięki którym mamy możliwości zagwarantowania 

bezpieczeństwa energetycznego kraju.
Dywersyfikacja paliw to jedno z kluczowych wyzwań współczesnej elektroenergetyki.

Od optymalnego modelu miksu energetycznego w dużym stopniu zależą wyniki 
osiągane przez polską gospodarkę w nadchodzących dekadach. Tworzenie nowoczesnej 

energetyki jest możliwe z wykorzystaniem węgla kamiennego – surowca, którego mamy 
pod dostatkiem. Wielkie nadzieje pokładamy też w tworzonym rynku mocy. 

Chcemy czynnie włączyć się do podejmowania działań z dziedziny 
elektromobilności, czego jednym z przykładów jest podjęcie tej 

problematyki podczas obrad I Kongresu Innowacyjnej Energetyki.
W kontekście powyższych – tylko zasygnalizowanych problemów 

– pragnę szczególnie podkreślić, iż IGEiOŚ chce rozwijać współpracę 
z organizacjami i środowiskami związanymi swą aktywnością 

z szeroko rozumianą elektryką, a więc elektrotechniką, energetyką, 
energoelektroniką, informatyką oraz kluczowymi przemysłami. 

Ogromną wagę przywiązujemy także do współdziałania 
z organizacjami samorządu gospodarczego 

zgrupowanymi w KIG-u oraz wszystkimi agendami 
i organami rządowymi. Mając na celu jedno dobro 

nadrzędne, jakim jest pomyślny rozwój Polski.
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, nadchodzi 

Nowy Rok. Z tej okazji Pracownikom polskiej energetyki, 
a także firm z nią współpracujących, Członkom i Sympatykom 

naszej Izby oraz wszystkim Czytelnikom „Przeglądu Energetycznego” 
w imieniu Władz Statutowych Izby i swoim własnym składam tą drogą 

najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne. 
Aby Rok 2018 był w pełni czasem urzeczywistnienia 

Waszych planów zawodowych i ambicji, bo te z pewnością 
bardzo dobrze przysłużą się polskiej energetyce. 

Wyrażam przekonanie, że dzięki wspólnej solidarnej pracy 
uda się nam w Roku 2018 osiągnąć jeszcze więcej.

dr hab. Filip Grzegorczyk
Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska

Z  DZIAŁALNOŚCI  IZBY     
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 Czy może Pan rozwinąć swoją wypowiedź, że: „górnictwo 
jest i  będzie w  najbliższych latach podstawą bilansu ener-
getycznego państwa. Pozwoli to na utrzymanie wysokie-
go stopnia niezależności energetycznej państwa, a  także 
wzmocni konkurencyjność gospodarki”. 

– Jeśli chodzi o  stopień niezależności energetycznej, Polska 
znajduje się w czołówce krajów Unii Europejskiej i jest to 71% ro-
zumianej jako niezależność od importu paliw. Przypomnę tylko, 
że średnia z 28 krajów UE wynosi 46%. 

Obecnie w kraju ok. 75% zainstalowanej mocy opiera się na 
węglu. Polska jako członek Unii Europejskiej zobowiązała się do 
redukcji emisji CO2 i  to zobowiązanie wypełnia. Wzrasta udział 
OZE w produkcji energii, priorytetem jest jednak modernizacja 
i zwiększanie efektywności istniejących bloków energetycznych 
zasilanych paliwami stałymi oraz budowa nowych.

Według założeń naszej polityki klimatycznej w 2050 r. połowę 
energii elektrycznej w  Polsce będziemy produkować z  węgla. 
Zapewni to utrzymanie wysokiego stopnia niezależności ener-
getycznej naszego państwa, stabilność dostaw energii elek-
trycznej, jak i konkurencyjność całej gospodarki.

Chcemy zapobiec niedoborom mocy wytwórczych energii 
elektrycznej w kolejnych latach i dekadach, dlatego planujemy 
wdrożyć mechanizmy wspierające rozwój i  modernizację kon-
wencjonalnych źródeł wytwórczych. Będzie to możliwe dzięki 
wprowadzeniu rynku mocy, ustawa w tym zakresie jest obecnie 
na etapie prac Parlamentu. Najstarsze bloki będą wycofywane, 
a  ich miejsce zajmą nowoczesne wysokowydajne, ekologiczne 
bloki energetyczne zasilane węglem.

 Ale mówi się o  wieloletnich zaniedbaniach inwestycyj-
nych w kopalniach?

– Są konsekwentnie nadrabiane. Polska Grupa Górnicza od-
budowuje fronty wydobywcze i zwiększa wydajność pracy. Re-
aguje w ten sposób na skutki decyzji produkcyjnych podjętych 
w  latach poprzednich, które spowodowały zmniejszenie licz-
by ścian wydobywczych z 42,7 w roku 2014 do 36 w 2015 r. Po-
nadto zakres robót przygotowawczych zrealizowanych w latach 
2014 i 2015 zakładał dalsze zmniejszenie liczby ścian wydobyw-
czych do 32 w roku 2017. W 2016 r. spółka niezwłocznie podjęła 
decyzję o uruchomieniu dodatkowych ścian, tak aby uzupełnić 
wolumen produkcji. W tym roku kopalnie PGG będą dyspono-
wały już 46 ścianami.

 Czy Ministerstwo Energii ma dane dotyczące importu wę-
gla: skąd, ile, dla kogo?

– Ministerstwo Energii prowadzi ciągły monitoring kierunków 
importu oraz eksportu węgla kamiennego w Polsce. W tym roku 
– do sierpnia – zaimportowano ok. 7,3 mln ton węgla kamien-
nego, z  czego 2,1 mln ton stanowił węgiel do celów koksow-
niczych, a 5,2 mln ton – do celów energetycznych. Węgiel im-
portowany jest przede wszystkim z Federacji Rosyjskiej, ale też 
z Australii, Kolumbii, USA, Kanady i Czech. Głównymi odbiorca-
mi są niewielkie ciepłownie oraz instytucje należące do samo-
rządów, a w przypadku węgla koksującego zakłady hutnicze.

 Czy planowane jest administracyjne ograniczenie impor-
tu węgla kamiennego?

– Rozważaliśmy różne możliwości, przy których musimy pa-
miętać m.in. o wspólnej polityce handlowej Unii Europejskiej.

Uznaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie zmiana usta-
wy o  systemie monitorowania i  kontrolowania jakości paliw 
oraz odpowiednich rozporządzeń. Ministerstwo Energii przy-
gotowało pakiet rozwiązań, których efektem będzie monitoro-
wanie i kontrolowanie jakości paliw stałych, a przede wszystkim 
zakaz wprowadzania do obrotu paliw niespełniających wyma-
gań jakościowych określonych w  dedykowanym temu rozpo-
rządzeniu. Importerzy będą zobligowani do tego, aby węgiel, 
który wpływa był poddawany sortowaniu. Tzw. „niesort”, który 
jest mieszaniną różnych sortymentów (muły, miały grube), prze-
znaczony do gospodarstw domowych nie będzie mógł zostać 
wwieziony na terytorium RP.

 A jak na kondycję kopalń wpłyną przyjmowane przez sa-
morządy tzw. uchwały antysmogowe.

– Te uchwały oczywiście wpłyną na wyniki spółek, a  przede 
wszystkim Polskiej Grupy Górniczej. Pamiętajmy, że PGG jest 
największym producentem węgla na rynek komunalno-bytowy. 

Uchwała antysmogowa, która zaczęła obowiązywać od 
1 września w woj. śląskim wyeliminowała z rynku ok. 2,5 mln ton 

– Sektor górnictwa węgla kamiennego w Polsce przechodził w ostatnich dwóch latach proces głębokiej naprawy. Za-
stana, bardzo trudna sytuacja polskich kopalń postawiła przed Rządem niezwykle trudne zadania. Opracowano pro-
gram pomocowy dla sektora górnictwa węgla kamiennego na lata 2016–2018 zatwierdzony przez KE, a dotyczący prze-
szło 8 mld zł, które pomagają w uzdrowieniu sytuacji w górnictwie – mówi GRZEGORZ TOBISZOWSKI, Sekretarz 
Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, w rozmowie z Jerzym Bojanowiczem.

Węgiel pozostanie podstawowym 
paliwem dla energetyki

GRZEGORZ TOBISZOWSKI (ur. 1965 r.), Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu 
ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, ukończył socjologię 
i ekonomię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz studia 
podyplomowe: zarządzanie i marketing w Polskiej Akademii Nauk. W 1993 r. 
rozpoczął pracę na stanowisku kierownika działu marketingu w Fabryce Maszyn 
Górniczych „Contact Powen” w Zabrzu, a następnie był inspektorem w Wydziale 

Kredytów Banku Śląskiego (1994–95) 
i prezesem Górnośląskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego w Katowicach (2002). 
Przez wiele lat pełnił funkcje publiczne: 
delegata Sejmiku województwa śląskiego 
(1994–98), radnego Rady Miejskiej Rudy 
Śląskiej (1994–2002), wiceprezydenta 
ds. rozwoju w Urzędzie Miasta Ruda 
Śląska (1995–2000). Od 2005 r. 
jest posłem na Sejm z listy Prawa 
i Sprawiedliwości. 1 grudnia 2015 r. 
został mianowany na stanowisko 
wiceministra energii, a od 23 lutego 
2016 r. jest Pełnomocnikiem Rządu 
ds. restrukturyzacji górnictwa 
węgla kamiennego.
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węgla, w tym wysokiej jakości miały i węgiel gruby. To spowo-
duje, że nastąpi wzrost zapotrzebowania na sortymenty średnie, 
w tym ekogroszki. PGG rozpoczęła już przygotowania do posze-
rzenia swojej oferty w  tym zakresie, m. in. modernizuje swoje 
zakłady przeróbcze. Ten proces wymaga jednak czasu. Aby do-
stosować sortymenty miałowe i grube do wymogów uchwał ko-
nieczne są inwestycje w zakłady przeróbki węgla. Prognozowa-
ne koszty modernizacji zakładów w PGG wyniosą ok. 70 mln zł. 

Strata na przekierowaniu sprzedaży mułów i flotokoncentra-
tów z  gospodarstw domowych do sektora energetyki wynie-
sie 40–60 mln zł rocznie. Do tego trzeba doliczyć utratę warto-
ści węgla przy kruszeniu sortymentów grubych do średnich. To 
są wyliczenia ekonomiczne, ale tu trzeba patrzeć z szerszej per-
spektywy. Jest nią przede wszystkim środowisko i  powietrze, 
którym wszyscy oddychamy, a zdrowie Polaków jest warte tych 
kosztów. Stąd również Rząd podjął działania w kierunku ograni-
czenia smogu i wprowadził bardziej rygorystyczne normy emi-
syjne, jakie muszą spełniać nowe piece. 

 „Szczególne znaczenie dla eksploatacji i  wykorzysta-
nia węgla w wytwarzaniu energii będzie mieć polityka kli-
matyczna (m.in. ceny uprawnień do emisji CO2) i  polity-
ka środowiskowa UE”. Mówiąc to, podkreślił Pan, że w tym 
kontekście będzie istotny także ostateczny kształt regula-
cji zaproponowanych przez KE w  pakiecie „Czysta energia 
dla wszystkich Europejczyków” (tzw. Pakiecie Zimowym), 
a „Polska będzie prowadzić działania mające na celu maksy-
malne ograniczenie negatywnego wpływu regulacji UE na 
sektor energii w naszym kraju”. Na czym one polegają (będą 
polegać)?

– W przypadku Polski, państw członkowskich UE, a także na-
szych partnerów zewnętrznych kluczowy kierunek dla ener-
gii przyszłości nadaje polityka energetyczna i  klimatyczna UE. 
Szczególne znaczenie ma tutaj strategia unii energetycznej oraz 
rozwiązania zawarte w omawianym obecnie pakiecie legislacyj-
nym „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, zawierają-
ca m.in. zakaz wspierania źródeł charakteryzujących się emisją 
wyższą niż 550 mg/MWh CO2.

Ponadto wdrażane regulacje środowiskowe, takie jak dyrek-
tywy BAT czy IED powodują, że konieczne są znaczne inwe-
stycje w  istniejących źródłach wytwórczych, a  wykorzystanie 
węgla w energetyce staje się coraz droższe. Nasze bezpieczeń-
stwo energetyczne jest i w długiej pespektywie będzie oparte 
na węglu. 

Aktualnie budowane jednostki węglowe – m.in. Opole, Turów, 
Jaworzno, Kozienice i Ostrołęka – będą pracowały w podstawie 
systemu elektroenergetycznego. Są to nowoczesne bloki wę-
glowe, których sprawność będzie wynosiła ok. 45–46% (dla po-
równania sprawność bloków, które zostaną wycofane wynosi 
ok. 33–36%).

Jesteśmy jednak przekonani, że w  strukturze wytwarzania 
energii musi nastąpić pewna ewolucyjna zmiana, choćby ze 
względu na prognozowany wzrost zapotrzebowania na energię, 
który pokryją inne źródła niż węglowe – w szczególności istotna 
tu będzie rola energetyki jądrowej.

 W  październiku w  Ministerstwie Energii odbyło się spo-
tkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Dotyczyło 
ono unijnego Projektu Wsparcia Regionów Górniczych. Jeśli 
z niego skorzystamy, to na co w pierwszej kolejności pójdą 
uzyskane z UE środki?

– Koncepcja „Zespołu Ekspertów Komisji Europejskiej ds. Pań-
stwa Członkowskiego” została uruchomiona w związku z przy-
jęciem komunikatu „Czysta Energia dla Wszystkich Europejczy-
ków” i  zawartym w  nim pakiecie. Komisja zobowiązała się do 
dokonania analizy dotyczącej sposobów skuteczniejszego po-
ziomu wsparcia dla transformacji w regionach górniczych i wy-
sokoemisyjnych. Głównym zamierzeniem Komisji Europejskiej 
jest podjęcie zacieśnionej współpracy z  władzami na pozio-

mie centralnym i regionalnym. Jej efektem ma być wypracowa-
nie rozwiązań, które wesprą regiony górnicze i wysokoemisyjne 
w  procesie transformacji strukturalnej. Propozycje mają efek-
tywniej wykorzystywać istniejące fundusze europejskie, instru-
menty finansowe i programy dla wspierania inwestycji i reform 
strukturalnych. 

 Podczas uroczystości przekazania placu budowy i  wyty-
czenia osi Szybu „Grzegorz” w Jaworznie powiedział Pan, że 
nowoczesna energetyka może się rozwijać w oparciu o wę-
giel, a inwestycje w nowoczesne górnictwo przyczyniają się 
do zapewnienia stabilnego i efektywnego wydobycia. 

– Spółki węglowe w trzech kwartałach tego roku zainwesto-
wały w  środki trwałe ponad 815 mln zł. To przede wszystkim 
obudowy zmechanizowane i urządzenia transportowe. Do tego 
wielomilionowe inwestycje poprawiające jakość węgla. Wskaź-
nik natężenia inwestycji kształtował się na poziomie 17,34 zł/t.

W ramach programu dla sektora górnictwa węgla kamienne-
go planowane jest realizowanie jednej wspólnej – i dzięki temu 
bardziej zoptymalizowanej i skoordynowanej – polityki inwesty-
cyjnej. Sama tylko Polska Grupa Górnicza do 2020 r. na inwe-
stycje przeznaczy ponad 7 mld zł. I w górnictwie, i energetyce 
inwestycje mają kluczowe znaczenie dla poprawy wydajności 
i ograniczenia kosztów.

 Czy restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego jest 
już zakończona, czy jeszcze planowane są jakieś działania? 

– W ramach programu pomocowego finansowane są różne-
go rodzaju osłony socjalne. Dokonano znaczącej restrukturyza-
cji majątkowej i strukturalnej sektora. Majątek, który był obcią-
żeniem dla spółek węglowych trafił do Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń. Utworzono nowy podmiot kapitałowy Polską Grupę 
Górniczą sp. z  o.o., która grupuje kopalnie o  dużym potencja-
le rozwojowym. Włączono kopalnie Katowickiego Holdingu 
Węglowego S.A. do PGG sp. z o.o. Osiągnięto już znaczące efek-
ty prowadzonych zmian. 

Wszystkie podjęte działania restrukturyzacyjne ukierunkowa-
ne są na zapewnienie funkcjonowania sektora górnictwa węgla 
kamiennego w  sposób rentowny i  gwarantujący bezpieczeń-
stwo energetyczne kraju. W przyszłość patrzymy z optymizmem 
i respektem przed wyzwaniami, które są przed nami, aby zbudo-
wać stabilność branży po okresie, który minął.

 Na jakim etapie jest ustawa o rynku mocy?
– Ustawa o rynku mocy z 30 czerwca 2017 r. została przyję-

ta przez Radę Ministrów, a  następnie skierowana do prac par-
lamentarnych. 26 października 2017 r. odbyło się pierwsze czy-
tanie projektu ustawy na posiedzeniu plenarnym Sejmu RP. 
Projekt został skierowany do dalszych prac w  Parlamencie.  
Jesteśmy po drugim czytaniu w Sejmie.

 Jakie są plany resortu odnośnie do krajowej energetyki?
– Nowoczesna energetyka to stabilność i bezpieczeństwo do-

staw przy zapewnieniu przystępnych cen dla odbiorców końco-
wych. Przewiduje się, że bezpieczeństwo energetyczne Polski co 
najmniej w średnim okresie będzie oparte o własne zasoby pa-
liw i energii. Węgiel kamienny i brunatny pozostaną podstawo-
wymi paliwami dla energetyki.

Kolejnym elementem w zakresie bezpieczeństwa jest włącze-
nie do bilansu energetycznego energetyki jądrowej. Ten kieru-
nek rozwoju pozwoli na dywersyfikację struktury wytwarzania 
energii i  zapewni stałe oraz bezpieczne dostawy energii. Niski 
koszt zmienny wytwarzania energii zrekompensuje nakłady 
i  przesądzi o  konkurencyjności tej technologii. Widzimy także 
rolę dla rozwoju odnawialnych źródeł energii – w szczególności 
źródeł sterowalnych, a także wykorzystanie lokalnego potencja-
łu poprzez rozwój klastrów energetycznych.

 Dziękuję za rozmowę.



8 I grudzień 2017 I przegląd energetyczny

    KSZTAŁCENIE  KADR  DLA  ELEKTROENERGETYKI

 Na jakich wydziałach Politechniki 
Częstochowskiej mogą się kształcić 
przyszli energetycy? 

– W roku akademickim 2011/2012 Wy-
dział Inżynierii Mechanicznej i  Informa-
tyki uruchomił studia stacjonarne I stop-
nia na kierunku Energetyka, a  w  roku 
akademickim 2014/2015 – II stopnia. 
W  roku akademickim 2012/2013 roz-
poczęto na nim również kształcenie na 
studiach niestacjonarnych I  stopnia, 
a  w  roku akademickim 2018/2019 pla-
nowane jest uruchomienie studiów nie-
stacjonarnych II stopnia.

Studenci poznają najnowocześniej-
sze technologie w  dziedzinie konstruk-
cji i  eksploatacji urządzeń grzewczych 
oraz maszyn i  silników cieplnych. Tak-
że urządzeń chłodniczych, klimatyza-
cyjnych i wentylacyjnych. Do dyspozycji 
mają dobrze wyposażone laboratoria dy-
daktyczne i badawcze oraz nowoczesne 
narzędzia informatyczne. Zyskują wy-
kształcenie z  obszaru techniki cieplnej, 
elektroenergetyki, informatyki i  ekono-
mii. Są przygotowani do pracy w przed-
siębiorstwach zajmujących się projek-
towaniem i  eksploatacją w  energetyce 
zawodowej i rozproszonej oraz zakładach 
związanych z  przetwarzaniem, przesy-
łaniem i dystrybucją energii oraz w  jed-
nostkach samorządowych. Mogą zajmo-
wać się diagnostyką, bezpieczeństwem 
oraz niezawodnością urządzeń i  syste-
mów energetycznych. A także zarządza-
niem w  gospodarce energetycznej, ste-
rowaniem i  automatyzacją systemów 
i  urządzeń energetycznych, monitoro-
waniem i  nadzorowaniem działalno-
ści przedsiębiorstw w  zakresie ochrony 
środowiska i utylizacji odpadów. Po do-
datkowym szkoleniu i  zdaniu egzaminu 
mogą uzyskać świadectwa kwalifikacyj-
ne wymagane „Prawem energetycznym” 
na stanowiskach dozoru i  eksploatacji 
urządzeń oraz instalacji i  sieci elektro-
energetycznych, cieplnych i gazowych.

W  2013 r. na Wydziale Infrastruktu-
ry i  Środowiska uruchomiliśmy kieru-

nek Energetyka o  profilu praktycznym. 
Jego studenci rozwijają swoje umiejęt-
ności zawodowe nie tylko na ćwicze-
niach audytoryjnych i  zajęciach labora-
toryjnych. W  wyniku ścisłej współpracy 
z  przedsiębiorcami w  zakresie realizo-
wanych wspólnie projektów odbywa-
ją również jednodniowe praktyki zawo-
dowe w cyklu tygodniowym u jednego 
z  partnerów przemysłowych, realizując 
indywidualny program kształcenia za-
wodowego oraz semestralną praktykę 
po ukończeniu V semestru. W  jej trak-
cie realizują zaawansowane zadania in-
żynierskie, zgodne z  profilem działania 
przedsiębiorcy i  opracowanym z  nim 
planem praktyki.

Do programu przyłączyli się m.in.: For-
tum Power and Heat Polska, Tauron Dys-
trybucja – Oddział w Częstochowie, Tau-
ron Wytwarzanie – Oddział Elektrownia 
Łagisza, Agencja Rozwoju Regionalnego 
w Częstochowie, Oczyszczalnia Ścieków 
„Warta” w  Częstochowie, Przedsiębior-
stwo Wodociągów i  Kanalizacji Okrę-
gu Częstochowskiego, Częstochowskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne, Polontex 
S.A. i ESLEN S.A.

 A co Pan powie o realizowanych pra-
cach badawczo-rozwojowych związa-
nych z energetyką?

– Bardzo aktywnie współpracujemy 
z  krajowym i  zagranicznym sektorem 
energetycznym w  zakresie optymaliza-
cji oraz projektowania nowych rozwią-
zań wykorzystywanych w  procesie wy-
twarzania ciepła i  elektryczności. Lista 
prac badawczych jest długa. To m.in: ba-
danie możliwości zastosowań innowa-
cyjnego w  skali globalnej młyna elek-
tromagnetycznego w  budownictwie 
komunikacyjnym i  infrastrukturalnym, 
analiza osadu ze sklepienia kotła, opra-
cowanie i wykonanie badań spalania li-
gniny w  palenisku z  cyrkulacyjną war-
stwą fluidalną w  skali pilotowej, wiele 
prac związanych z  analizami paliw, sor-
bentów i  popiołów, analiza możliwości 

– Studia na uczelni wyższej powinny zapewniać zdobywanie wiedzy 
podstawowej i  technicznej umożliwiającej swobodne poruszanie się 
absolwentów w  zagadnieniach współczesnej energetyki. Dlatego wy-
magane są inwestycje w  nowoczesną infrastrukturę laboratoryjną 
pozwalającą na kształcenie studentów według aktualnych wymogów 
– uważa Jego Magnificencja, prof. dr hab. inż. NORBERT SCZYGIOL, 
rektor Politechniki Częstochowskiej, w rozmowie z Jerzym Bojano- 
wiczem. 

Prof. dr hab. inż. NORBERT SCZYGIOL, 
rektor Politechniki Częstochowskiej, ukończył 

Technikum Mechaniczno-Odlewnicze w Ozimku, 
a w 1980 r. studia z zakresu odlewnictwa na Wydziale 

Metalurgicznym Politechniki Częstochowskiej. 
Na tej samej uczelni uzyskał stopnie doktora (1990) 

i doktora habilitowanego (2000) z nauk technicznych, 
ze specjalnością w zakresie mechaniki. W 2001 r. 

objął stanowisko profesora, a w 2012 r. otrzymał tytuł 
profesora nauk technicznych. W 1980 r. rozpoczął 

pracę w Instytucie Mechaniki i Podstaw Konstrukcji 
Maszyn PCz. Kierował Zakładem Metod Numerycznych 

i Zastosowań Informatyki (2001–2002), 
był zastępcą dyrektora utworzonego Instytutu 

Informatyki Teoretycznej i Stosowanej (2002–2007) 
i równocześnie kierował Zakładem Informatyki 

Stosowanej i Inżynierii Oprogramowania (2002–2005). 
W latach 2002–2008 był prodziekanem ds. nauki 

Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, 
a w latach 2008–2016 – dziekanem. Wykładał także 
w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. 

Był na stypendiach w Austrii (1985 r.) i w RFN (1990–91). 
Jego specjalnościami są informatyka stosowana, 
inżynieria oprogramowania, metody numeryczne 

oraz modelowanie i symulacje komputerowe. Zajęcia 
dydaktyczne prowadzi na kierunku Informatyka 

i w pionie technicznym oraz na studiach doktoranckich. 
Wypromował kilkunastu doktorów nauk technicznych. 

Autor lub współautor ponad 150 artykułów 
opublikowanych w czasopismach krajowych 

i zagranicznych oraz w materiałach konferencyjnych 
konferencji krajowych i zagranicznych.

Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol jest członkiem 
m.in. Stowarzyszenia Techników Odlewników 

Polskich, Polskiego Towarzystwa Mechaniki 
Teoretycznej i Stosowanej oraz Polskiego Towarzystwa 

Mechaniki Komputerowej. Za działalność naukową 
i organizacyjną wyróżniony Nagrodą Ministra 

Edukacji Narodowej (1989), Nagrodą Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu za pracę habilitacyjną (2002) 

oraz wielokrotnie Nagrodą Rektora 
Politechniki Częstochowskiej.

Praktyczna energetyka
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zwiększenia ilości spalanych mułów wę-
glowych w  kotle OFz-425 w  Elektrow-
ni Siersza wraz z  określeniem koniecz-
nych prac modernizacyjnych oraz oceną 
wpływu tych zmian na spełnienie norm 
emisji określonych w Dyrektywie IED czy 
wykonanie oceny jednorodności fluidy-
zacji w  przekroju poprzecznym komo-
ry paleniskowej kotła CFB 1300 oraz za-
proponowanie działań w  celu poprawy 
stanu istniejącego i  analizy przepływu 
spalin i  materiału sypkiego w  obszarze 
pomiędzy cyklonami, a  II ciągiem kotła 
fluidalnego CFB 1300 w  Elektrowni Ła-
gisza. 

Realizujemy też zlecenia z  zagranicy. 
Określiliśmy m.in. jakość popiołu i  zba-
daliśmy ewentualne problemy eksplo-
atacyjne (aglomeracja złoża, spiekanie 
popiołu, zanieczyszczanie, żużlowanie 
itp.) podczas spalania paliwa z biomasy 
stałej w reaktorze 100 kWt w skali piloto-
wej, z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym 
(CFB 100) dla belgijskiego Electrabel 
NV/SA oraz wykonaliśmy analizę właści-
wości kamienia wapiennego dla Luko-
il Energy & Gas Romania i rumuńskiego 
Star Multitrade.

Jeśli chodzi o  działalność badaw-
czą Wydziału Inżynierii Mechanicz-
nej i  Informatyki, to jest ona związana 
z  zastosowaniem nowych technologii 
w  energetyce konwencjonalnej i  odna-
wialnej. W  ostatnich latach prace zwią-
zane z energetyką realizowaliśmy w ra-
mach projektów Narodowego Centrum 
Badań i  Rozwoju, Programu Operacyj-
nego Innowacyjna Gospodarka i „Hory-
zont 2020”.

Realizowane są też prace dotyczą-
ce takich zagadnień, jak: badania i mo-
delowanie procesów współspalania pa-
liw stałych i  biomasy, badania procesu 
fragmentacji węgla podczas spalania 
w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej oraz 
w atmosferze wzbogaconej tlenem, mo-
delowanie zagadnień cieplno-przepły-
wowych, adaptacja silników tłokowych 
na paliwach gazowych z  uwzględnie-
niem spalania paliw gazowych bogatych 
w wodór oraz gazu generatorowego po-
zyskiwanego w wyniku zgazowania osu-
szonych osadów ściekowych i  biomasy 
czy wykorzystania paliw alternatywnych 
do zasilania dwupaliwowych tłokowych 
silników spalinowych. 

Nasze badania w  pełni wpisują się 
w preferowane kierunki rozwoju gospo-
darki energetycznej. Obecnie prowa-
dzimy je w  ramach projektu BIOSTRA-
TEG  I  (2015–2018). Finansowane przez 
NCBiR dotyczą pozyskiwania ze ślazow-
ca biomasy z  przeznaczeniem energe-
tycznym. Prowadzimy m.in. badania 
nad pozyskiwaniem biooleju i  biogazu 
w procesie termicznej obróbki pozyska-
nej biomasy. Trwają pracę nad współspa-
laniem biooleju z paliwami alkoholowy-
mi w tłokowym silniku spalinowym.

 A czy współpracujecie z instytutami 
badawczymi?

– W  ostatnich latach Wydział Infra-
struktury i  Środowiska bardzo blisko 
współpracował z  Instytutem Energety-
ki w Warszawie i  jego oddziałem w Bo-
guchwale, m.in. wspólnie realizując, fi-
nansowany z  funduszy norweskich, 
projekt naukowo-badawczy NewLoop 
– Innovative Idea for Combustion of So-
lid Fuels via Chemical Looping Technolo-
gy, rozwijający nowatorską technologię 
spalania paliw w  tzw. pętli chemicznej. 
W  prowadzonych pracach badawczych 
uczestniczyli wybrani studenci z kierun-
ku Energetyka, którzy pozyskane wyniki 
i zdobyte doświadczenie wykorzystywa-
li w swoich pracach dyplomowych.

Także Wydział Inżynierii Mechanicz- 
nej i  Informatyki współpracuje z  wielo-
ma instytucjami badawczymi – zarów-
no przemysłowymi, jak i  akademicki-
mi. W tym pierwszym przypadku są to: 
Motortech Polska, BorgWarner Poland 
i Netecs oraz Alstom (Szwecja), AVL List 
(Austria) i WÄRTSILÄ Finland. Natomiast 
prace naukowo-badawcze realizuje z kil-
kunastoma ośrodkami akademickimi 
w Wielkiej Brytanii, Francji, Grecji, Irlan-
dii, Szwajcarii, Czechach, Belgii, Wło-
szech, Niemczech, Holandii, USA i  na 
Węgrzech.

 Jakie są źródła finansowania tych 
badań?

– W  głównej mierze są to środki po-
zyskane od partnerów przemysłowych. 
Realizujemy także działania finansowa-
ne przez programy ogłaszane w ramach 
konkursów grantowych przez Narodo-
we Centrum Nauki i NCBiR.

 A jak wygląda ich komercjalizacja?
– Niestety, proces wdrażania wspól-

nie wypracowanych z  przedsiębiorca-
mi rozwiązań i technologii do przemysłu 
jest dość długi, bo obejmuje przygoto-
wanie zgłoszenia patentowego, opaten-
towanie rozwiązania, wdrożenie i sprze-
daż wynalazku.

Ponadto firma zlecająca badania na-
ukowe nie zawsze gotowa jest na płatne 
wykorzystanie wyników badań, za które 
już zapłaciła. Z tego względu komercja-
lizacja dotyczy zazwyczaj tych przypad-
ków, w których opracowane rozwiązanie 
udaje się odpłatnie wdrożyć w przedsię-
biorstwach o podobnym profilu, w tym 
przypadku elektrowni lub elektrocie-
płowni wykorzystującej podobną tech-
nologię.

WIiŚ w  przemyśle energetycznym 
wdrożył wiele rozwiązań, które zostały 
opatentowane, jak np. dysze powietrz-
ne, urządzenie do ograniczania erozji 
powierzchni ogrzewalnych w  komo-
rze paleniskowej kotłów fluidalnych czy 
sposób spalania różnych paliw w szcze-
gólności biomasy w  kotle fluidalnym 

i kocioł fluidalny do spalania różnych pa-
liw w szczególności biomasy.

 Czy Pana zdaniem system kształce-
nia powinien ulec zmianie?

– Dostrzegam potrzebę finansowe-
go wsparcia działań naszych partne-
rów przemysłowych, którzy – podejmu-
jąc trud dualnego kształcenia przyszłych 
kadr inżynierskich – ponoszą koszty 
oddelegowania swoich pracowników 
i  przygotowania dodatkowych stano-
wisk pracy. Pożądane jest więc odgórne 
wspieranie takich działań na wzór reali-
zowanych obecnie programów wspar-
cia ogłoszonych przez MEN dla szkolnic-
twa zawodowego. Bo studenci powinni 
mieć możliwość nabycia wiedzy prak-
tycznej, a także doświadczenia niezbęd-
nego do wykonywania przyszłej pracy 
zawodowej, co jest możliwe poprzez ści-
słą współpracę z  firmami działającymi 
w przemyśle energetycznym. 

Należy też pamiętać, że energety-
ka to sektor intensywnie się zmieniają-
cy. Dlatego też programy nauczania po-
winny być ciągle modyfikowane, tak aby 
uwzględniały wdrażane technologie, 
np. zgazowania węgla, separacji CO2 ze 
spalin, wykorzystania wodoru czy odpa-
dowego ciepła niskotemperaturowego 
w  dużych systemach energetycznych, 
nowe regulacje dotyczące gospodarki 
odpadami o zamkniętym cyklu, tzw. „Cir-
cural economy”, jak również wiele pręż-
nie rozwijających się technologii z  za-
kresu energetyki odnawialnej.

Nasi pracownicy systematycznie pod-
noszą swoje kwalifikację i  aktualizu-
ją wiedzę z  zakresu prowadzonych za-
jęć dydaktycznych. Zdobywają ją i nowe 
doświadczenia w  akademickich ośrod-
kach badawczych i  naukowych ośrod-
kach przemysłowych, w  kraju i  za gra-
nicą. W  ostatnim okresie brali udział 
w  stażach w  instytucjach przemysło-
wych i  badawczych w  Niemczech, Fin-
landii i USA, finansowanych ze środków 
programu HORYZONT 2020 i  środków 
własnych uczelni. Przebywali także na 
stażach naukowych, np. w  Cambridge 
University w Wielkiej Brytanii, University 
of Coimbra w Portugalii i Technical Uni-
versity of Kosice na Słowacji.

Jestem pewien, że jednym z  efektów 
ich zaangażowania w  poszerzanie wie-
dzy są opublikowane w październiku wy-
niki parametryzacji. Po dokonanej przez 
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych 
ocenie działalności naukowej i  badaw-
czo-rozwojowej jednostek naukowych 
trzy z  sześciu Wydziałów Politechniki 
Częstochowskiej: Elektryczny, Infrastruk-
tury i Środowiska oraz Zarządzania uzy-
skały kategorię A, a pozostałe B. To duży 
sukces Politechniki Częstochowskiej, któ-
ry z pewnością przełoży się na jej rozwój.

 Gratuluję i dziękuję za rozmowę.



Praktyczne doświadczenie od ponad 20 lat

Powłoki wodorozcieńczalne HYDRO 
do ochrony antykorozyjnej masztów 

wysokiego napięcia
Maszt kratowy

Mikroskopowe zdjęcia starych powłok

Tabela 1. System powłok HYDRO zgodnie z kartą 91, wg TL/TP-KOR-Stahlbauten

podłoże stal ocynkowana ogniowo zgodnie z normą DIN EN ISO 1461 – t Zn k

przygotowanie 
podłoża

bez oczyszczenia, względnie czyszczenie zgodnie z normą DIN EN ISO 12944-4
(należy usunąć tłuszcz, olej, kurz, sole cynkowe)

system powłok GEHOTEX-WK-Eisenglimmer, W22 – powłoka Hydro zgodnie z kartą 91, 
wg TL/TP-KOR-Stahlbauten wymagana grubość powłoki 120 µm

Ponadregionalny rozdział prądu pochodzą-
cego z przedsiębiorstw energetycznych 

i kolei niemieckich DB od dziesiątek lat na-
stępuje poprzez naziemne sieci wysokiego 
napięcia. Maszty kratowe były swego czasu 
produkowane z czarnej stali i z reguły zabez-
pieczane farbami antykorozyjnymi dopiero na 
budowie. Nowe maszty produkowane są ak-
tualnie wyłącznie ze stali ocynkowanej ognio-
wo, a ocynkowane podłoże zabezpieczane 
jest odpowiednimi powłokami chroniącymi 
przed korozją.

Przygotowanie podłoża i malowanie na bu-
dowie jest w przypadku masztów kratowych 
bardzo pracochłonne. Stąd też coraz częściej 
nowe maszty maluje się już w miejscu pro-
dukcji. Tutaj od lat doskonale sprawdzają się 
systemy farb wodorozcieńczalnych, które na-
zywamy też powłokami HYDRO. W zakresie 
remontów masztów linii napowietrznych na-
dal stosuje się konwencjonale produkty roz-
puszczalnikowe.

Poniżej na bazie praktycznych doświad-
czeń opisujemy wytrzymałość powłok wodo-
rozcieńczalnych przeznaczonych do malo-
wania masztów linii napowietrznych zarówno 
w miejscu produkcji, jak i na budowie.

Malowanie stali ocynkowanej 
ogniowo w miejscu produkcji [1]

Od wielu lat firma GEHOLIT+WIEMER 
produkuje wodorozcieńczalne powłoki do sta-
li ocynkowanej ogniowo. Produkty te charak-
teryzuje między innymi doskonała przyczep-
ność do podłoży ocynkowanych oraz bardzo 
dobra ochrona przed korozją. Powłoki na ba-
zie kopolimerów akrylu z miką żelaza, któ-
re są sprawdzane i dopuszczone w Niem-
czech wg tzw. karty 91 (Blatt 91) przepisów 
TL/TP-KOR-Stahlbauten Instytutu BASt, na-
dają się idealnie do aplikacji w miejscu pro-
dukcji. 

Jest to opisane w tabeli 1 systemów wg Blatt 
91. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadają 
z reguły własne specyfikacje z systemami nie-
co odbiegającymi od danych tej tabeli.

Wymagania badań dla produktów Blatt 91 
wg przepisów TL/TP-KOR-Stahlbauten prze-
kraczają minimalne wymagania normy DIN 
(PN) EN ISO 12944-6 dla kategorii korozyj-
ności C4, czas ochrony „długi”. Dodatkowo 
wymagane jest uzyskanie bardzo dobrych 
wyników po 480 godzinach w komorze wil-
gotnościowej wg DIN EN ISO 6270 oraz po 

720 godzinach w komorze solnej wg DIN EN 
ISO 7253.

Już od lat 90. powłoki HYDRO wg Blatt 91 
sprawdzają się między innymi na masztach 
wolnostojących Deutsche Bahn AG.

Malowanie na budowie
Aplikacja powłok na budowie jest ze wzglę-

du na konstrukcję masztów kratowych, jak 
i z powodu panujących tam warunków nadal 
swego rodzaju „pracą ręczną” i przedstawia 
się jako kompromis pomiędzy jak najlepszym 
przygotowaniem podłoża a ochroną antyko-
rozyjną.

Przygotowanie podłoża można dokonać 
myjką ciśnieniową, maszynowo lub ręcznie 
oczyścić ze rdzy, zeskrobać istniejące stare 
powłoki malarskie. Wskutek licznych przema-
lowań w przeciągu lat na wielu masztach po-
wstały bardzo grube warstwy farb. W prze-
kroju wygląda to jak słoje roczne pnia drzewa 
i pozwala na wyciągnięcie wniosków o zasto-
sowanych w przeszłości technologiach.

Stare powłoki malarskie o różnych grubo-
ściach warstw i przegrubieniach wykazują po 
kolejnym przemalowaniu farbami rozpusz-
czalnikowymi tendencję do tworzenia się pęk-
nięć. Do zastosowania lepiej nadają się tutaj 
farby wodorozcieńczalne, by przedłużyć sku-
teczność ochrony przed korozją. Ich zaletą 
jest również to, że nie rozpuszczają one sta-
rych powłok, nie powodują napięcia warstwy 
i wykazują się doskonałą przyczepnością do 
przygotowanej przed aplikacją stali, podłoży 
ocynkowanych czy też starych powłok malar-
skich.

Dzięki temu – w przypadku starych powłok 
malarskich o dobrej przyczepności – można 
zrezygnować z czasochłonnego i kosztowne-
go przygotowania podłoża i dzięki zastoso-
waniu farb wodorozcieńczalnych przedłużyć 
czas ochrony masztu o wiele lat. Po wielu la-
tach wpływu warunków atmosferycznych po-
włoki HYDRO na bazie kopolimerów akrylu są 
nadal elastyczne i nie posiadają tendencji do 
kruszenia się, tak jak to można zaobserwo-
wać w przypadku starych typów farb olejnych 
czy alkidowych.

Zalety powłok 
wodorozcieńczalnych

Nowoczesne powłoki wodorozcieńczalne 
wykazują w porównaniu do produktów roz-
puszczalnikowych następujące zalety:

–  Ochrona środowiska dzięki niskiej za-
wartości LZO
 Powłoki HYDRO zawierają poniżej 5% LZO 
w masie i są najlepszym wyborem pod 
względem ekologii oraz zgodne z aktualny-
mi oraz przyszłymi przepisami dotyczącymi 
redukcji emisji LZO.

– Bezpieczeństwo i higiena pracy
 Powłoki HYDRO są najlepszym wyborem 
pod kątem BHP dla osób i zakładów sto-
sujących farby. Narzędzia pracy mogą być 
czyszczone poprzez przemywanie wodą. 
Podczas stosowania nie wytwarzają się 
żadne gazy powodujące niebezpieczeń-
stwo wybuchu.

–  Kompatybilność ze starymi powłokami 
malarskimi
 Powłoki HYDRO nadają się do przemalo-
wywania wielu typów starych powłok malar-
skich. Nie rozpuszczają ich, czyli nie osła-
biają skuteczności istniejącego systemu 
i nie doprowadzają do powstawania pęk-
nięć.

– Techniczne zalety powłok HYDRO
 Powłoki HYDRO na bazie kopolimerów 
akrylu pozwalają na uzyskanie elastycz-
nej nawierzchni, wykazują bardzo dobrą 
przyczepność do różnych podłoży, tak-
że ocynkowanych ogniowo oraz tylko nie-
znaczną tendencję do kredowania. Farby 
nawierzchniowe tego typu charakteryzuje 
bardzo dobra stabilność kolorów, stąd też 
świetnie nadają się do tzw. malowania 
ostrzegawczego masztów.

Długotrwałe doświadczenia 
z farbami Hydro na masztach 
linii napowietrznych

Ponad 20 lat temu wykonano pierwsze 
próbne wymalowania masztów wolnostoją-
cych w warunkach panujących w miejscu bu-
dowy. Malowano wówczas zarówno maszty 
ocynkowane ogniowo na budowie, jak i doko-



nano remontów pomalowanych kiedyś masz-
tów, których powierzchnię ręcznie oczyszczo-
no z ogniw rdzy. W tabeli 2 nazwane zostały 
zastosowane systemy farb.

Celem oceny stanu powłok na masztach 
regularnie dokonywano oględzin. Wykonane 
badania to:
–  nacięcia krzyżowe wg DIN EN ISO 2409,
–  test skrobania wg przepisów badań G+W 

(ocena mechanicznej odporności powłoki 
poprzez zeskrobywanie nożem).
Oba badania pozwalają na ocenę spójno-

ści powłok, przyczepności do podłoża oraz 
ich technicznych właściwości. Dodatkowo 
dokonano oceny optycznej. We wszystkich 
przypadkach powłoki wykazywały bardzo do-
brą przyczepność, elastyczność i optykę. Wy-
eksponowane nawierzchnie uległy wpływom 
warunków atmosferycznych. Podobnie pre-
zentowały się blachy laboratoryjne poddane 
wpływom warunków atmosferycznych w Gra-
ben-Neudorf, w Grecji i na wyspie Helgoland. 
Przykładem jest test zeskrobywania na zdję-
ciu 3 oraz siatka nacięć i test zeskrobywania 
na zdjęciu 4 (porównania w tabeli 2).

Wyniki pokazują bardzo wysoki standard, 
który spełniły powłoki HYDRO zastosowane 
ponad 20 lat temu. W międzyczasie stale po-
prawiano wytrzymałość powłok HYDRO [2]. 
Przede wszystkim dotyczyło to odporności na 
wczesny kontakt z wodą oraz działanie soli. 
Nowoczesne systemy powłok HYDRO, który-
mi malowane są wolnostojące maszty wyso-
kiego napięcia zarówno w miejscu produkcji, 
jak i na budowie, spełniają doskonale wszyst-
kie wymagania. Aktualny system powłok na 
bazie innowacyjnych farb wodorozcieńczal-
nych do aplikacji na budowie na oczyszczo-
nych ze rdzy powierzchniach stalowych oraz 
powierzchnach ze starymi powłokami malar-
skimi opisany jest w tabeli 3.

Przebieg aplikacji 
– aplikacja i warunki pogodowe 
przy malowaniu na budowie

Ze względu na niską zawartość rozpusz-
czalników organicznych i szybki proces 
schnięcia powłoki wodorozcieńczalne bardzo 
dobrze nadają się do malowania w miejscu 
produkcji. Można dzięki nim sprawnie realizo-
wać proces aplikacji przy niskiej emisji LZO.

Nadal głośne bywają obawy, czy można 
tymi farbami malować na budowie. Często 
używany jest argument, że nie da się malo-
wać produktami HYDRO przy „złej pogodzie”. 
Zarzuty te można obalić po ponad 20 latach 
doświadczenia.
–  Nowoczesne powłoki HYDRO do malowa-

nia masztów można bez zastrzeżeń sto-
sować przy temperaturach otoczenia od 
+10 do +35°C oraz względnej wilgotności 
powietrza do 80%. Dla wszelkich powłok 
rozpuszczalnikowych obowiązują podobne 
warunki aplikacji.

–  O ile punkt rosy wynosi mniej niż 3°C, trze-
ba zaniechać prac antykorozyjnych zgod-
nie z normą DIN EN ISO 12944-7, chyba że 
producent zaleca nanoszenie farby na wil-
gotne podłoża. Dla większości systemów 
farb do ochrony antykorozyjnej stali wyma-
gany jest punkt rosy na poziomie co naj-
mniej 3°C.

–  Nowoczesne systemy powłok HYDRO sto-
sowane na zewnątrz w temperaturze +20°C 
są odporne na działanie deszczu już po 
1 godzinie.
Oznacza to, że w pewnych warunkach po-

godowych nie można stosować ani farb roz-
puszczalnikowych, ani wodorozcieńczalnych.

Ważne jest, by przestrzegać pewnych za-
sad składowania i pracy:
–  produkty HYDRO nie są odporne na mróz – 

muszą być im więc zapewnione prawidłowe 
warunki składowania,

–  czasami potrzebne mogą być specjalne, 
nadające się do aplikacji farb wodorozcień-
czalnych narzędzia, np. akrylowe pędzle,

–  aplikacja w ekstremalnych warunkach 
wskutek szybkiego schnięcia jest bardzo 
utrudniona (np. silny wiatr, gorące/nagrza-
ne podłoże),

–  powłoki HYDRO nie wytwarzają grożących 
wybuchem mieszanek gazów – odpowied-
nia ostrożność z tej przyczyny wymagana 
jest tylko, gdy stosuje się farby rozpuszczal-
nikowe.

Wnioski
 Powłoki wodorozcieńczalne doskonale 

sprawdziły się już w różnych zakresach za-
stosowań, zarówno w miejscu produkcji, jak 
i na budowie. Celem ochrony antykorozyjnej 

wolnostojących masztów wysokiego napięcia 
stanowią one doskonałą alternatywą do kon-
wencjonalnych powłok rozpuszczalnikowych. 
Ponadto powłoki HYDRO są najlepszym wy-
borem w aspekcie ochrony środowiska oraz 
przepisów BHP. 

Dr. Frank Bayer
Alf Schumacher
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Powłoka HYDRO na ocynku ogniowym 1984, 
test skrobania

Powłoka HYDRO 1993, nacięcia krzyżowe 
i test skrobania

Systemy powłok antykorozyjnych 
dostępne poprzez 

GEHOLIT POLSKA Sp. z o.o.

Tabela 2. Długotrwałe doświadczenia z powłokami HYDRO

obiekt podłoże powłoka rok 
realizacji

czas ochrony 
przy badaniu

110 kV – linia
wysokiego 
napięcia

stal ocynkowana 
ogniowo

podkład: baza 1K-Acryl-Hydro
farba nawierzchniowa: baza 1K-Acryl-Hydro 1984 21 lat

110 kV – linia 
wysokiego 
napięcia

stal ocynkowana 
ogniowo farba nawierzchniowa: baza 1K-Acryl-Hydro 1991 14 lat

110 kV – linia
wysokiego 
napięcia

czarna stal 
ze starymi 
powłokami

podkład: baza 1K-Alkyd (rozpuszczalnikowy)
farba nawierzchniowa: baza 1K-Acryl-Hydro 
(wodorocieńczalna)

1993 12 lat

Tabela 3. Przykładowy system powłok HYDRO dla malowania na obiekcie

podłoże stal, stal ocynkowana ogniowo, jak również ze starymi powłokami i/lub z produktami korozji

przygotowanie 
podłoża

czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem i/lub ręcznie lub maszynowe
odrdzewianie do stopnia przygotowania podłoża St 2 zgodnie z normą DIN EN ISO 12944-4

system powłok
podkład i farba nawierzchniowa, baza 1K-Acryl, produkty wodorozcieńczalne:
podkład: GEHOTEX-WK-Korrogrund (ewentualnie tylko do częściowych poprawek)
farba nawierzchniowa: GEHOTEX-W19-DKX-Hydro
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    DYSKUSJA  REDAKCYJNA Jacek
Czerwonka

– Prezes Zarządu
Ramboll

Polska sp. z o.o.

Propozycje uregulowań zawarte w  tzw. Pakiecie Zi-
mowym na rzecz czystej energii dla wszystkich Euro-
pejczyków (Clean Energy for All Europeans Legislative 
Proposals), opublikowanym przez Komisję Europejską 
w listopadzie 2016 r., zawierają projekty rozszerzonego 
zakresu regulacji wdrażających konkluzje Rady Euro-
pejskiej z października 2014 r. z uwzględnieniem wyni-
ków paryskiej konferencji klimatycznej z 2015 r. Pakiet 
ma na celu „przyśpieszenie przejścia na czystą energię 
poprzez modernizację europejskiej gospodarki”.

W Pakiecie Zimowym nie zmieniono podstawowych 
celów polityki energetyczno-klimatycznej przyjętych 
w konkluzjach Rady, a więc redukcja emisji gazów cie-
plarnianych do 2030 r. o  co najmniej 40% w  odniesie-
niu do roku 1990, poprawa efektywności energetycznej, 
określona jako zmniejszenie zapotrzebowania na ener-
gię o 27% w relacji do przyjętego przez Komisję referen-
cyjnego wariantu prognoz oraz osiągnięcie co najmniej 
27% udziału źródeł odnawialnych w całkowitym zuży-
ciu energii. W  Pakiecie nie określono stosownych wy-
magań dla poszczególnych krajów członkowskich.

Na uwagę zasługują nowe zamierzenia w  obszarze 
rozwoju wewnętrznego rynku energii elektrycznej. Dla 
polskiej energetyki szczególne problemy związane są 
m.in. z propozycjami:
•  obowiązku wprowadzenia tzw. Zintegrowanych Pla-

nów Krajowych w zakresie energii i klimatu na lata
2021–2030 z  prawem organów UE do zatwierdzania
zmian i narzucania własnych parametrów rozwoju;

•  zmian w  mechanizmach kształtowania i  funkcjono-
wania wewnętrznego rynku energii rozszerzających
rynek geograficznie i funkcjonalnie pod hasłem opty-
malizacji kosztów rozwoju elektroenergetyki na po-
ziomie UE;

•  zmian w  dyrektywie o  OZE umożliwiających włą-
czenie tych źródeł jako uczestników rynku unijnego
i stopniową likwidację przywilejów dla OZE w syste-
mie.
Pakiet Zimowy jest bardzo obszernym dokumentem

i  zawiera poza wymienionymi powyżej propozycjami 
szereg innych propozycji, które mogą stanowić poważ-
ne wyzwania dla polskiej elektroenergetyki. Nie moż-
na jednak zapomnieć, że Pakiet zawiera również za-
pisy, które będą stanowić dla krajowego rynku energii 
i sektora wytwórczego bodziec do dalszej transforma-
cji i unowocześnienia zgodnego z światowymi trenda-
mi gospodarczymi i technicznymi.

Mając powyższe na uwadze Izba Gospodarcza Ener-
getyki i  Ochrony Środowiska zorganizowała dyskusję 
redakcyjną na temat niektórych z tych wyzwań i spo-
sobów im sprostania pod hasłem „Pakiet Zimowy”.

W dyskusji udział wzięli: 
–  Jacek Czerwonka – Prezes Zarządu Ramboll Polska

sp. z o.o.,
–  Paweł Górski – Kierownik Działu Analiz i  Rozwoju

w Energoprojekt-Katowice S.A.,
–  Dr inż. Andrzej Jagusiewicz – Przewodniczący Euro-

pejskiej Federacji Stowarzyszeń Czystego Powietrza
– EFCA,

–  Dr Jacek Jaśkiewicz – Ekspert,
–  Sławomir Krystek – TGPE,
–  Prof. Janusz Lewandowski – PW,
–  Stanisław Poręba – Ernst&Young,
–  Jolanta Smurzyńska – Prezes Zarządu, Dyrektor Spół-

ki Energoprojekt Warszawa S.A.,
–  Andrzej Rubczyński – Dyrektor Badań i Analiz w FO-

RUM ENERGII.
Stronę redakcyjną reprezentowali: Dr Mirosław

Duda, ARE – moderator dyskusji oraz Marian Bosowski 
– Zastępca Dyrektora Generalnego Izby.

Obok autoryzowany zapis tej dyskusji.

Pakiet Zimowy
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Czy Polska ma szanse na zmianę propozycji noweliza-
cji dyrektywy rynkowej, która ma ustalić drastyczne 
wymaganie, aby źródła uczestniczące w  rynku mocy 
charakteryzowały się emisją CO2 poniżej 550 kg/MWh? 
W praktyce ograniczenie to eliminuje z rynku jednost-
ki węglowe.

– A. Jagusiewicz: – Pozwolą Państwo, że na wstępie po-
wiem kilka słów na temat Europejskiej Federacji Stowarzy-
szeń Czystego Powietrza (EFCA), którą reprezentuję. Grupu-
je ona 15 organizacji, głównie z krajów unijnych. Jak sama 
nazwa wskazuje, organizacja dba o czystsze powietrze. Mó-
wię „czystsze”, a nie czyste, bo to ostatnie jest iluzją. To oczy-
wiste, że każde działania na rzecz czystszej energii są przez 
naszą organizację wspierane. Równocześnie, jako przewod-
niczący organizacji pochodzący z Polski, w budowaniu pew-
nych opinii stoję w rozkroku między bezwzględnym wspie-
raniem Pakietu Zimowego, a polską polityką energetyczną. 
Polski stosunek do wszelkich inicjatyw UE czy KE w dziedzi-
nie energetyki jest taki, że natychmiast uważamy je za wro-
gie wobec nas, naszej suwerenności energetycznej opar-
tej na węglu i po prostu odwracamy się od nich. Wracając 
zaś do postawionego na wstępie pytania, moja odpowiedź 
na nie brzmi – tak, mamy szansę na zmianę przedstawio-
nych propozycji, tylko musimy profesjonalnie i  przekonu-
jąco pokazać nasz potencjał. Jeżeli Pakiet Zimowy zawiera 
tak drastyczne wskaźniki jak np. 2 × 27%, – to musimy za-
prezentować, że 27% udział energii odnawialnej w  całko-
witym zużyciu energii jest dla Polski utopią. Natomiast 27% 
wskaźnik poprawy efektywności energetycznej, jest w pol-
skich warunkach jak najbardziej możliwy do osiągnięcia. Do 
propozycji unijnych powinniśmy zatem podchodzić pozy-
tywnie pokazując, że pewne wymagania możemy spełnić, 
a spełnienie innych nigdy nie będzie możliwe. I wtedy w ra-
cjonalnych negocjacjach, ale i partnerskich, będzie również 
możliwe uzyskanie odstępstw.

– J. Lewandowski: – Nie mówiąc o tym, że 27% wskaźnik
odnoszący się do udziału odnawialnych źródeł w  całkowi-
tym zużyciu energii dotyczy całej UE, a nie poszczególnych 
krajów z osobna. To niektórym umyka, a powinniśmy wyko-
rzystywać ten fakt w negocjacjach.

Skupiamy się tu na dwóch wskaźnikach 27%, a o wiele 
bardziej drastycznym w naszych warunkach jest ten do-
tyczący emisji CO2 poniżej 550 kg/MWh.

– A. Rubczyński: – Ten wskaźnik rzeczywiście stanowi
wyzwanie dla istniejących jednostek energetycznych i trze-

ba znaleźć jakieś rozwiązanie tego problemu. Musimy jed-
nak sobie uświadomić, że walka z tym limitem, generuje ry-
zyko zachowania status quo. To jest bardzo niebezpieczne. 
Polska energetyka zachowując bowiem istniejący stan rze-
czy i zderzając się z mega trendami panującymi w świato-
wej energetyce, nie zachowa konkurencyjności przy wyso-
kiej emisyjności. Problem wskaźnika 550 kg/MWh CO2, to 
problem doraźny. Powinniśmy mieć także długofalową wi-
zję w tym względzie. Czy mamy, czy ktoś nad nią pracuje?

– J. Czerwonka: – Gdy mówimy o Pakiecie Zimowym ryn-
ku mocy, czy emisyjności, to prowadzimy rozważania na te 
tematy w perspektywie, góra, do 2021 r. Dla takiej branży jak 
energetyka to jest już „jutro”. Nie mówimy natomiast o tym 
jak rynek energii, nie tylko w Polsce, ale i na świecie będzie 
wyglądał za lat 10–15 i  później. Dziś nie wolno „zamykać 
się” w jakichkolwiek rozwiązaniach niezależnie czy dotyczy 
to energii odnawialnej, czy pochodzącej z paliw kopalnych. 
O  tych ostatnich, nie poddając się obecnej histerii odno-
śnie dostępności węgla, można tylko tyle powiedzieć, że za 
lat „X”, w miejsce „X” każdy może wstawić dowolną wartość, 
polskiego węgla nie będzie. Ustawiając się plecami do roz-
wiązań unijnych doprowadzimy do tego, że wyczerpawszy 
polski węgiel, likwidując tym samym czynnik bezpieczeń-
stwa energetycznego kraju, staniemy się zależni od świata 
jeśli chodzi o paliwa. I będziemy mieli wybór „między dżumą 
a  cholerą”. Tzn. czy chcemy być zależni od importu węgla, 
czy też gazu. W  tym świetle zamiast burzyć się przeciwko 
wymaganiom unijnym, może należałoby się szerzej i głębiej 
przyjrzeć w kraju możliwościom rozwoju energetyki odna-
wialnej. PGE przymierza się do budowy farmy wiatrowej na 
morzu, której możliwości dostarczania energii byłyby sub-
stytutem tego co zamierzamy budować w energetyce jądro-
wej. Przy czym w obydwu przypadkach mowa byłaby o zu-
pełnie innych nakładach inwestycyjnych i o zupełnie innym 
cyklu inwestycyjnym. 

– J. Jaśkiewicz: – Niestety, podzielam opinie moich
przedmówców, że w  energetyce nie bardzo wiemy do-
kąd zmierzamy. Skupiamy się na ograniczeniu emisji CO2. 
A może należałoby się zastanowić nad ograniczeniem emi-
sji wszystkich zanieczyszczeń. Oprócz Pakietu Zimowego 
mamy też Dyrektywę Pułapową, Dyrektywę Jakości Powie-
trza, ETS, nowy ETS itd. itp. Te wszystkie wymagania po-
winny być kompleksowo uwzględnione w polityce energe-
tycznej Polski. Tymczasem jedyna ważna polityka pochodzi 
sprzed 10. lat, sięga roku 2030 i już dawno jest nieaktualna. 
I  jeszcze refleksja z  mojej wieloletniej pracy w  administra-
cji, czy przy opracowywaniu różnych ekspertyz. Otóż uwa-
żam, że regularnie przegapiamy momenty, kiedy kształty 
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różnych wymagań, dokumentów unijnych powinno się ne-
gocjować, dyskutować już na etapie ustalania polityk. Wy-
daje się, że nas na etapie ich powstawania nie ma np. przy 
ustalaniu celów dla całej UE. Nie trudno przewidzieć, że 
za chwilę cele te, jako obowiązujące, będą ustalane dla po-
szczególnych państw. Może już wtedy należałoby sygnalizo-
wać problemy i  wprowadzać odpowiednie propozycje za-
bezpieczające nasze interesy. Oczywiście żeby proponować 
i negocjować powinniśmy dokładnie wiedzieć jakie są na-
sze interesy. A tej wiedzy powinna dostarczać polityka ener-
getyczna. 

– A. Jagusiewicz: – Możemy mieć ogromne kłopoty z wy-
pełnieniem wymagań zawartych w  dyrektywach dotyczą-
cych czystości powietrza. Nie zrobiono u nas nic w zakresie 
standaryzacji technicznej kotłów i  norm jakości paliwa dla 
tychże kotłów. A niska emisja waży w zanieczyszczeniu po-
wietrza. Według Międzynarodowej Agencji Energii 70% wy-
korzystywanej energii nie podlega żadnym standardom. To 
ogromny potencjał do wykorzystania w „starych” jak i „no-
wych” krajach UE. Pokażmy, że coś z tym potrafimy zrobić. To 
niejako złagodzi nasze niedostatki w  obszarze OZE czy ni-
skiej emisji. Kolejny problem, to efektywność energetyczna 
budynków (m.in. ocieplenia), ale też i produktów – jesteśmy 
przecież poważnym producentem AGD. I  tu znów mamy 
pole do popisu. Na te wyzwania należy zatem patrzeć kom-
pleksowo, a nie wycinkowo. A jak dotąd nie mamy w Polsce 
w tej materii żadnego dokumentu strategicznego.

– A. Rubczyński: – Nie można tworzyć strategii rozwo-
ju, indywidualnej dla każdego sektora gospodarki, bez 
holistycznego patrzenia i  szukania współzależności wy-
stępujących pomiędzy różnymi obszarami. Istnieje wiele 
potencjalnych synergii, które warto wykorzystać. Dlatego 
też uważam, że tworząc politykę rozwoju krajowej energe-
tyki należy równolegle pracować nad strategią dla zaopa-
trzenia w  ciepło i  strategią dla ciepłownictwa. Te obszary 
się dopełniają. Dziś krajowe ciepłownie oraz indywidualne 
gospodarstwa domowe konsumują 16–17 mln ton węgla 
rocznie, głównie dla celów grzewczych. Gdybyśmy posta-
wili na wysoką efektywność energetyczną budynków za-
silanych ciepłem sieciowym oraz indywidualnych, to spo-
rą część paliwa z ciepłownictwa moglibyśmy przenieść do 
energetyki, co jest nie bez znaczenia, gdy mówimy o rysu-
jących się brakach węgla kamiennego. Krajowy plan po-
prawy efektywności energetycznej budynków może zatem 
mieć kapitalne znaczenie dla sektora energetyki zawodo-
wej. Opracowanie skutecznego programu zmniejszające-
go zużycie energii pierwotnej powinno być jednym z  fila-
rów krajowej polityki energetycznej. Między innymi i o tym 
mówi Pakiet Zimowy.

Nie ma wątpliwości, że musimy pokazywać Unii dzia-
łania w  obszarach, w  których powinniśmy i  możemy 
działać. Dotyczy to efektywności energetycznej, OZE 
i emisyjności. Czy to nam jednak pomoże w modyfika-
cji wymagań od razu, czyli działających niczym nóż? 
Dotyczy to wskaźnika 550 kg/MWh CO2. To nam „odci-
na” źródła węglowe z rynku mocy. Czy nasze dobre chę-
ci i działania w innych obszarach możemy powiązać ze 
złagodzeniem tego wskaźnika?

– J. Czerwonka: – Z  informacji, które do mnie docierają
wynika, że właśnie w takim duchu Ministerstwo Energii pro-
wadzi rozmowy w  Brukseli. Wierzę mocno w  to, że KE jest 
otwarta na nasze racjonalne argumenty. Ciągle jednak wra-
cam do tego, że musimy mieć wypracowane perspekty-
wy dla siebie, zapisane w  polityce energetycznej, wpisują-
ce się w  perspektywy dla Europy. I  musimy umieć twardo 
bronić swego stanowiska. Rynek ciepła, z  kolei, to odręb-
ne zagadnienie. Prywatnie, jestem zwolennikiem energe-
tyki rozproszonej i z dużym zadowoleniem powitałbym in-
westycje w nią, jak również w wysokosprawną kogenerację, 
zamiast budowy drogich bloków na węgiel. To w znacznej 
mierze przyczyniłoby się do rozwiązywania problemów, 
o których mówimy. A elektrociepłownie mogą być opalane
bardzo różnymi paliwami, łącznie z łączeniem różnych, moż-
liwości technologicznych jest tu całe mnóstwo. Energetyka
odnawialna, elektrownie szczytowo-pompowe z  wykorzy-
staniem energii wiatru itd. Dla każdego regionu, użytkowni-
ka można by znaleźć rozwiązanie adekwatne dla warunków
jakimi dysponuje. A  gdzie oszczędności na inwestycjach
w sieci, straty na przesyle. Zawsze działamy reaktywnie, czy-
li wtedy jak już coś nas dotknie. Bo nie przemyśleliśmy pro-
blemów wcześniej i  wcześniej nie podjęliśmy działań. Nie
wierzę w złagodzenie wskaźnika 550 kg/MWh CO2. To pol-
ską energetykę bardzo dotknie. Może skłoni nas to do opra-
cowania całościowej polityki energetycznej, a nie tylko do-
tyczącej dużej energetyki zawodowej. 

– S. Poręba: – Nie widzę tak czarno wprowadzenia wskaź-
nika 550 kg/MWh CO2 jak moi przedmówcy. On procedural-
nie został „wrzucony” w ostatnim momencie, więc nawet nie 
było kiedy go negocjować. Poza tym istnieją formalne prze-
słanki stawiające w wątpliwość legalność jego obowiązywa-
nia. To daje możliwości jego blokowania. I myślę, że strona 
polska w prowadzonych negocjacjach wykorzysta to. Przy-
najmniej do tego, aby dla istniejących elektrowni ten zapis 
nie obowiązywał przez kilkanaście lat. 

Dr inż. Andrzej 
Jagusiewicz 

– Przewodniczący 
Europejskiej Federacji 

Stowarzyszeń Czystego 
Powietrza – EFCA

Dr Jacek Jaśkiewicz 
– Ekspert
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Nie powinniśmy mówić, że nie mamy polityki energe-

tycznej. Polityka energetyczna obowiązująca od 2009 r., 
tylko w jednym obszarze nie wytrzymała próby czasu – cho-
dzi o  energetykę jądrową. W  pozostałych obszarach realia 
nie zmieniły się tak diametralnie, że ta „stara” polityka ener-
getyczna przestała być całkowicie aktualna. Pojawia się 
i  energetyka rozproszona, rozwijamy zieloną, mamy rynek 
mocy. To wszystko pojawia się z pewnymi opóźnieniami, nie 
są zachowane właściwe proporcje, to prawda. Problemem 
zatem nie jest sama polityka energetyczna, ale proces jej 
wdrażania. 

Pakiet Zimowy zawiera pewien element, o który walczy-
liśmy. Twarde zobowiązania zostały zastąpione wkłada-
mi poszczególnych krajów, na zasadach dobrowolności, 
w osiągnięcie celów unijnych. A to wszystko przy zachowa-
niu maksymalnej racjonalności ekonomicznej, co doprowa-
dzi do optymalizacji w  skali Unii. Jeżeli to wszystko zosta-
nie przeprowadzone profesjonalnie, to pożytek wyniesiemy 
z tego i my, i Unia. Zatem Pakiet Zimowy niesie dla nas pew-
ne zagrożenia, ale i szanse.

550 kg/MWh CO2 jako warunek uzyskiwania jakiegokol-
wiek wsparcia dla jednostek energetycznych, dziś raczej nie 
przejdzie. To nie jest tylko problem Polski, ale i Niemiec, które 
produkują dwa razy więcej energii z węgla niż my. W Pakie-
cie Zimowym nie można dostrzec istotnych mechanizmów 
uzdrowienia unijnego rynku energii, przede wszystkim za-
pewnienia równych warunków energii nie dotowanej i do-

towanej. Będziemy więc nadal mieli tanią energię, a w takich 
warunkach żadna technologia bez dotacji nie ma prawa się 
utrzymać. Jeżeli w Niemczech przestaną dotować węgiel, to 
obecna ilość energii z węgla 250–280 TWh zacznie błyska-
wicznie topnieć. Dzisiaj dotacje do energetyki w Niemczech, 
zależnie jak się je liczy, szacowane są na 5–10 mld euro...

...niektórzy twierdzą, że jest to 15 mld euro.

– S. Poręba: – W takich warunkach Niemcy musieliby wy-
łączyć niemal połowę swojej produkcji. Nie wyłączą, nato-
miast podejmą działania by nie musieli tego robić. 

– J. Lewandowski: – Pakiet Zimowy jest dla Polski w więk-
szym stopni szansą niż zagrożeniem, o  ile będziemy się 
w  nim profesjonalnie poruszać. Dlatego, że cele krajowe 
w  nim niejako giną, pojawiają się natomiast cele unijne. 
I teraz od sprawności polityków zajmujących się klimatem, 
energetyką, zależy aby tę szansę wykorzystać. Jest co naj-
mniej parę sposobów, aby z tym nieszczęsnym wskaźnikiem 
550 kg/MWh CO2 poradzić sobie. Przy okazji zupełnie nie je-
stem w stanie zrozumieć, że rynek mocy to jest pomoc pu-
bliczna, natomiast rynek energii z pomocą publiczną nie ma 
nic wspólnego. 

Skupiliśmy się na tym wskaźniku, nic natomiast nie mówi-
my o cenie uprawnień do emisji. Jeżeli osiągną one 30 euro 
za tonę, co mimo że się to nigdy nie zdarzyło, nie jest jednak 
nierealne, bloki węglowe w rynku mocy przestaną być kon-
kurencyjne. Potrzebny by więc był jakiś kolejny plan przej-
ściowy, by te jednostki istniejące „dorżnąć”, by środki jeszcze 
niezamortyzowane, stanowiące znaczący potencjał gospo-
darczy jednego dnia nie wyłączyć z obiegu gospodarczego.

 W  Pakiecie Zimowym jest propozycja nowego rozpo-
rządzenia o  zarządzaniu unią energetyczną. Oznacza 
to, ze każdy kraj musi przygotować plan w  zakresie 
energii i klimatu, ale KE będzie miała decydujący głos 
odnośnie stwierdzeń zawartych w tych planach. To jest 
niezwykle niebezpieczne.

– P. Górski: – Jest kilka ważnych kwestii do porusze-
nia w  tej sprawie. Nawiązując jeszcze do poprzedniego 
wątku emisyjności 550kg/MWh. Szansą „obejścia” owego 
wskaźnika byłoby wyznaczanie go nie na jednostki lecz 
na mix energetyczny (tak jak obecnie przedstawia to Mini-
ster Tchórzewski). Inaczej przed nami poważne wyzwanie 
i  ciężka praca związana z  przebudową mixu energetycz-
nego, budową kogeneracji, dywersyfikacją paliw zarówno 
importowanych jak i  wydobywanych obecnie w  kraju do 
celów energetycznych, oraz tworzeniem możliwości zaopa-
trywania się w energię u dostawców zewnętrznych (z kra-
jów ościennych w  większej skali niż obecnie ma to miej-
sce). Wracając zaś do planów w zakresie energii i klimatu, 
nie sposób tu nie wspomnieć, że powinny być one uzgod-
nione z  krajami ościennymi, należy też mieć na uwadze, 
że w  rynku mocy jednostki spoza kraju muszą mieć moż-
liwości równorzędnego udziału takiego jak jednostki kra-
jowe. Całość zagadnienia jest niezwykle złożona i wymaga 
wielkiego wysiłku intelektualnego. Dokument zawierać ma 
ścieżki rozwoju m.in. PKB, cen CO2, kogeneracji, zapotrze-
bowania na nośniki energii itd. Tymczasem prace nad tym 
ważnym dokumentem dopiero się rozpoczynają, zaś draft 
planu należy oczekiwać z początkiem 2018 r. Pomimo świa-
domości o przygotowaniu planów, wyłoniono całkiem nie-
dawno wykonawcę tj. ARE oraz Atmoterm, przed którymi 
gigantyczna praca do zrealizowania w  niezwykle krótkich 
ramach czasowych.

Wyobraźmy sobie taką sytuację, że nie udaje nam się 
zmodyfikować kryterium 550 kg/MWh CO2. I co dalej?

Prof. Janusz Lewandowski 
– PW

Sławomir Krystek  
– TGPE

Stanisław
Poręba

– ERNST & YOUNG
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– J. Czerwonka: – Na świecie istnieją rozwiązania tech-
niczne umożliwiające wybrnięcie z  tej sytuacji. Dopalanie 
biomasy, nadstawki gazowe na blokach węglowych itd., itp. 
Te rozwiązania są nie tylko odpowiedzią na to co z tym nie-
szczęsnym wskaźnikiem zrobić, ale także na wiele innych 
problemów polskiej energetyki. Jak choćby ten związany 
z żywotnością bloków w polskiej energetyce – chodzi głów-
nie o te mocy 200 MW, ale także 360 MW. Co dalej z nimi?

– A. Jagusiewicz: – Wracam do wskaźnika 550 kg/MWh
CO2. Udajemy dziś zaskoczonych. A  przecież to nam „gro-
ziło” już od początku tego wieku. To nie jest liczba, która 
się musi ostać. Ona ma bardziej charakter kierunkowy, ro-
dzaj „benchmarku” dla optymalizacji w skali Unii. Ale żeby 
ona była możliwa w Unii, najpierw musi mieć miejsce w po-
szczególnych krajach. Zróbmy więc to. Polityka energetycz-
na w Polsce istnieje jedynie w formie opisowej. Nigdy jed-
nak nie została przełożona na konkretne cele – na energię 
elektryczną, ciepło, chłód, budynki itd. Problemem nie jest 
więc to, że nie istnieje w kraju polityka energetyczna, lecz 
problemem jest brak wymiernych jej celów i jej implemen-
tacja.

Z  tych dotychczasowych wypowiedzi wynika wnio-
sek, że na naszym ciągle negatywnym podejściu do 
wymagań Unii w  dziedzinie klimatu i  energetyki, sta-
le przegrywamy. Sądzę, że na podejściu pozytywnym 
moglibyśmy ugrać o wiele więcej. Aczkolwiek w tym po-
zytywnym podejściu musimy wskazywać na ogranicze-
nia wynikające z naszej specyficznej struktury paliwo-
wej. 

– S. Krystek: – Zgadzam się w pełni z tym podejściem do
sprawy. Nie ma sensu budowanie bloków węglowych na 
węgiel, który będziemy sprowadzać z  zagranicy – dziś im-
port to kilka milionów ton rocznie – zupełnie pomijamy ist-
nienie w Polsce smogu. W kraju jest za mało działań zmierza-
jących do dostosowania wytwarzania energii elektrycznej 
do jej poboru – wyrównywanie „krzywej”. Przy czym techniki 
jakie należałoby stosować powinny być bardzo zróżnicowa-
ne, zależnie od warunków, zasobności ludzi itp. Powinniśmy 
się także zastanowić nad tym, co Polska może zaoferować 
Unii. A więc np. regulacyjną moc. Musimy stale mówić o ko-
generacji, bo to w pełni sprawdzona technologia spełniają-
ca drastyczną normę „550”. Nie „uciekniemy” przed wyma-
ganiami, które stawia Unia. Nie można bez końca przeciwko 
nim protestować. Zgadzam się z tymi moimi przedmówca-
mi, którzy uważają, że powinniśmy wobec nich zająć pozy-
tywną postawę.

Na razie wymogi Pakietu Zimowego nałożone są na 
Unię. Ale skończy się to tym, że zostaną przetranspor-
towane na poszczególne kraje. Musimy więc mieć na 
uwadze w  pierwszej kolejności optymalizację w  skali 
kraju, a dopiero potem w skali Unijnej. 

– S. Poręba: – Spójrzmy co jest w Pakiecie, a nie twórzmy
w wyniku spekulacji nowego. Na dziś nie ma w nim wymo-
gów, zobowiązań dla poszczególnych krajów. Mamy jeden 
instrument w  postaci zintegrowanych planów, w  których 
zawarta jest optymalizacja i  są strategie krajowe dotyczą-
ce gospodarki niskoemisyjnej, obowiązujące na 10. lat, trze-
ba je przygotować do końca 2020 r. Tam będzie miejsce na 
optymalizacje krajowe. Ale są też problemy, które lepiej jest 
rozwiązywać na płaszczyźnie całej Unii. Jeżeli są kraje mają-
ce możliwości gromadzenia dużych ilości wody w elektrow-
niach zbiornikowych, to dobrze by było gdyby po niezbyt 
nadmiernych kosztach udostępniały te swoje możliwości in-
nym. Wtedy w połowie albo i więcej mielibyśmy rozwiązany 
problem magazynowania energii z wiatraków i fotowoltaiki...

– A. Rubczyński: – ...ten sposób myślenia w podejmowa-
niu decyzji inwestycyjnych już ma miejsce.

– S. Poręba: – Optymalizację powinniśmy wykorzystywać 
w każdym wymiarze – stąd te uzgodnienia na poziomie re-
gionalnym oraz Unii. Optymalizacja powinna dotyczyć także 
mikrosieci lokalnych. Jeżeli poważnie potraktujemy zapisy 
Pakietu Zimowego oraz obowiązki jakie on na nas nakła-
da, będzie to wyjście do przodu dobrze potraktowane przez 
Unię. Dlaczego źle traktować wskaźnik dotyczący poprawy 
efektywności na poziomie 27%? A dlaczego nie mielibyśmy 
go sobie założyć na poziomie 30%? Z uwzględnieniem OZE, 
to wcale nie jest nazbyt ambitny cel. W poprawie efektyw-
ności my osiągamy lepsze wskaźniki niż zakładaliśmy. Z ko-
lei przy rozwoju energetyki rozproszonej będzie nam rósł 
współczynnik transformacji energii pierwotnej na finalną.

Czy bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej może-
my oprzeć na bezpieczeństwie dostaw z sąsiednich sys-
temów?

– J. Lewandowski: – A co stoi temu na przeszkodzie? 
– J. Smurzyńska: – Stoi temu na przeszkodzie przesył.

Efektywność przesyłu prądu zmiennego na odległości więk-
sze niż 300 km jest dyskusyjna. Z  kolei magazynowanie 
energii potencjalnej w  zbiornikach elektrowni szczytowo-
-pompowych, by wykorzystać ją kiedy jest najbardziej po-
trzebna, jest możliwe nie dłużej niż dobę. Tego potencjału
w wymiarze globalnym nie można więc bilansować, ponie-

Jolanta Smurzyńska 
– Prezes Zarządu, Dyrektor 
Spółki Energoprojekt 
Warszawa S.A.

Stanisław 
Poręba 

– ERNST & YOUNG
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waż ten potencjał nie zapewnia bezpieczeństwa. Oczywi-
ście, ziarnko do ziarnka zbierze się miarka.

– A. Rubczyński: – Mam ze sobą opracowanie wykona-
ne przez Forum Energii. Przeanalizowaliśmy w nim kilka sce-
nariuszy rozwoju energetyki. W wyniku przyjętego założe-
nia, że bilans mocy w każdej godzinie doby jest pokrywany 
z krajowych źródeł wytwórczych, model obliczeniowy „wy-
musił” budowę wielu jednostek rezerwowych, które niewie-
le pracują. Wydatki idą w miliardy złotych, ale wykorzystanie 
tych mocy jest znikome. Cóż, bezpieczeństwo kosztuje. Po-
zostaje pytanie, czy to jest optymalna droga? 

W  tej naszej dyskusji kilkakrotnie pojawił się wątek ko-
nieczności patrzenia długoterminowego na energetykę. Po-
trzebna jest polityka energetyczna w horyzoncie do 2050 r., 
gdyż dopiero w  tej perspektywie widać wyzwania, któ-
re przed nami stoją i które powinniśmy adresować już dzi-
siaj. Jednym z nich jest dostępność węgla brunatnego. Za-
czynając od lat 30., a  definitywnie w  latach 40. wyczerpią 
się wszystkie eksploatowane złoża. Czym zastąpimy 50 TWh 
energii produkowanej obecnie z tego paliwa? Podobny pro-
blem będzie dotyczył zbilansowania popytu na węgiel ka-
mienny z krajową podażą. Zatem, dywersyfikacja technolo-
gii oraz rodzajów energii pierwotnej jest koniecznością na 
miarę bezpieczeństwa energetycznego. Trzeba wykorzy-
stywać energię odnawialną i  rozwijać kogenerację, której 
moc szacujemy w naszej analizie na połowę wielkości mocy 
szczytowej. Oczywiście rozwój zmiennych źródeł OZE wy-

musi dostosowanie technologiczne przyszłych elektrocie-
płowni, aby były podporządkowane w głównej mierze ryn-
kowi energii elektrycznej, a nie ciepła. 

Doskonale widać pewne trendy jeżeli na sektor energii pa-
trzymy w dłuższej perspektywie. Możemy podjąć zawczasu 
odpowiednie kroki. Skracanie horyzontu planistycznego do 
roku 2030 lub nawet 2040 wystawi sektor na ryzyko podję-
cia działań, które mogą w konsekwencji generować wysokie 
koszty osierocone. Domagajmy się poważnej dyskusji o ce-
lach krajowych do roku 2050 i scenariuszach ich osiągania. 
Ponadto mając już opracowaną i  przedyskutowaną ambit-
ną wizję długoterminową łatwiej będzie rozmawiać z Unią 
o pewnych odstępstwach krótkoterminowych.

– A. Jagusiewicz: – Skoro już weszliśmy w wielką politykę 
unijną to mam taki na nią pogląd. Jeżeli chcemy np. zwalczać 
Nord Stream 2 na Bałtyku, to jest nam ona potrzebna. Ale jak 
zahacza o węgiel, to już nam się nie podoba. Tak nie może 
być. Jest jedna polityka unijna i  my ją przecież współtwo-
rzymy. Dodam, może trochę utopijnie, że jeśli jest to wspól-
na polityka to niech południe Europy dostarcza energię od-
nawialną (Włochy, Hiszpania – dziś 40% udział w ich miksie 
energetycznym), Skandynawia zbiornikową, a my i Niemcy 
węglową. To jest jakaś wizja, bo więcej słońca jest we Wło-
szech czy Hiszpanii a nie u nas. U nas jest węgiel. Może w ra-
mach solidarności energetycznej można się dogadać. 

– S. Krystek: – Kto na siebie weźmie odpowiedzialność
gdy nastąpi blackout? Rozmawiamy tu o rozwiązaniach nie-
jako globalnych. Ale one są sumą rozwiązań szczegółowych. 
Adamów stanie 1 stycznia 2018 r., czyli za chwilę. Miasto 
wybudowało kocioł, który będzie opalany suszonym, roz-
drobnionym węglem brunatnym przywożonym z Niemiec. 
Niemcy będą zabierali popioły lotne, na miejscu zostanie 
tylko żużel. Jaki to ma sens? Ile CO2 wyemitują samochody 
wożące ten węgiel?

Tu padło niezwykle ważne pytanie – kto będzie od-
powiadał za blackout? Niemcy będą odpowiadali za 
blackout u nas?

– J. Czerwonka: – Jeżeli uważamy, że import paliwa nie
godzi w  nasze bezpieczeństwo energetyczne, to dlacze-
go import energii elektrycznej miałby w nie godzić? To pro-
blem na oddzielną dyskusję. Wszystko co robimy obraca się 
w  trójkącie trzech ograniczeń: pierwsze – techniczne, czy 
można zrobić, drugie – ekonomiczne, czy się opłaca i trze-
cie – polityczne, czy chcemy to robić. Obawiam się, że bę-
dziemy nadal rozmawiać o węglu, wskaźniku „550”, moder-
nizacji bloków 200 MW itd., a świat wymyśli za 10–15 lat coś, 
co sprawi, że te wszystkie problemy przestaną mieć jakiekol-
wiek znaczenie. Pozostanie sprawa zaopatrzenia przemysłu, 
natomiast zwykłemu odbiorcy przywiozą w ramach abona-
mentu baterię, jak butle z gazem i powieszą na ścianie. I ona 
nie będzie naładowana w Polsce. Możemy się z tego śmiać, 
a w Australii już się tak dzieje. Być może te baterie taniej bę-
dzie naładować na Saharze i w kontenerach przywieźć je do 
Europy, niż ładować je energią z dużych źródeł zlokalizowa-
nych w Polsce.

– J. Jaśkiewicz: – Tematy, które zamierzałem poruszyć
wyczerpują moi przedmówcy. Ale chciałbym wrócić do 
optymalizacji. Otóż powinniśmy jej dokonywać nie tylko 
z punktu widzenia energetyki czy elektroenergetyki, ale tak-
że kosztów zewnętrznych. Koszty te wg analiz Komisji Eu-
ropejskiej oceniane są na poziomie 26 mld EUR. Obejmują 
one prawie wszystkie sektory i dotyczą strat z powodu ab-
sencji chorobowej, kosztów leczenia, strat w rolnictwie itp. 
Polityka energetyczna powinna zawierać nie tylko cele, któ-
re chcemy osiągnąć, ale również instrumenty prowadzące 
do ich osiągnięcia. Wspomniana tu była energetyka włoska. 
Byłem tam niedawno na konferencji. Jeden ze scenariuszy 

Marian
Bosowski

– Zastępca
Dyrektora

Generalnego
Izby

Dr Mirosław Duda 
– ARE

Andrzej Rubczyński 
– Dyrektor Badań i Analiz 
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rozwoju tamtejszej energetyki do roku 2050 zakłada 100% 
zaopatrzenie w energię z OZE i energetyki rozproszonej. Na-
leży zastanowić się dlaczego.

– J. Lewandowski: – Chciałbym wrócić do problemu od-
powiedzialności za bezpieczeństwo energetyczne. Po to 
weszliśmy do Unii, by mieć zapewnione większe bezpie-
czeństwo gospodarcze. Po to weszliśmy do NATO, by mieć 
większe bezpieczeństwo militarne. A  jeśli chodzi o bezpie-
czeństwo energetyczne, to boimy się przenieść odpowie-
dzialność o poziom wyżej. Oczywiście jest temat do dysku-
sji, kto za to zapłaci. Kolejny problem. W naszych kontaktach 
z Unią na płaszczyźnie energetycznej ciągle jesteśmy w de-
fensywie, stajemy stale na pozycji totalnej negacji. 

Mamy jednak politykę energetyczną, tylko ona jest kom-
pletnie nierealizowana. To tu pojawia się kwestia naszej wia-
rygodności – i co z tego, że coś tam napisali, skoro tego zu-
pełnie nie realizują. Było zapisane podwojenie kogeneracji 
do 2020 r. Pewnie to było nierealne. Ale gdybyśmy tylko 
w połowie zrealizowali te zamierzenia, powstało by 4–5 MW 
w kogeneracji z akumulatorami ciepła i nie trzeba by było 
budować 4–5 bloków po 1000 MW każdy. Tymczasem, w tej 
materii nie zrobiono nic, gdy Unia popiera wsparcie koge-
neracji. 

– S. Poręba: – W  tej naszej dyskusji skupiliśmy się jedy-
nie na fragmentach Pakietu Zimowego. A jest w nim zawar-
te wiele innych bardzo interesujących elementów. M.in. ten, 
że kraje muszą policzyć koszt niedostarczonej energii i  go 
opublikować. Jeśli zaś chodzi o bezpieczeństwo energetycz-
ne, to jednak podstawą musi tu być moc krajowa. Kalifornia 
miała zakontraktowane w sztywnych kontraktach dostawy 
6 tys. MW spoza granic stanu. W momencie kryzysu płynęło 
1,5 tys. MW. Energię można importować, natomiast moc po-
winna być w kraju. Radziłbym z ostrożnością podchodzić do 
pojęcia blackout, który może mieć różne przyczyny i zdarzać 
się przy dużym nadmiarze mocy. My tu przede wszystkim 
mówmy o brakach energii z powodu niedostatecznej ilości 
mocy zainstalowanej lub jej nieprawidłowej struktury. 

– A. Jagusiewicz: – Mamy jedną atmosferę, gazy cieplar-
niane i  toksyczne zanieczyszczenia powietrza są wrogiem 
klimatu i  zdrowia ludzi. Co roku umiera przedwcześnie na 
świecie 7 mln ludzi z powodu zanieczyszczenia powietrza. 
Mamy miliardowe straty z  powodu zmian klimatycznych. 
Bądźmy więc pozytywnie nastawieni do stawianych wyma-
gań, które przyczyniają się do ograniczenia zarówno zmian 
klimatycznych jak i zanieczyszczenia powietrza. A więc i do 
Pakietu Zimowego.

Dziękujemy za rozmowę. 

CYBERZAGROŻENIA  W  ENERGETYCE    Marian 
Bosowski 

– Zastępca 
Dyrektora 

Generalnego 
Izby

 Raporty różnych instytucji alarmują, że z roku na rok ro-
śnie liczba ataków wymierzonych przeciwko sektorowi
energetycznemu. I  tak – wg zespołu ICS-CERT (Industrial
Control System-Cyber Emergency Response Team) Departa-
mentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA, odpowiedzial-
nego za reagowanie na incydenty komputerowe przeciw-
ko infrastrukturze krytycznej – w 2011 r. zanotowano 198
cyberataków; czterokrotnie więcej niż rok wcześniej. 41%
z  nich było skierowanych przeciwko systemom i  sieciom
komputerowym sektora energetycznego. 67% użytkowni-
ków zostało zaatakowanych za pomocą metody „brute for-
ce”, a 61% stało się ofiarą złośliwego oprogramowania.

W  grudniu 2015 r. niemal połowa domów i  mieszkań 
w obwodzie iwanofrankiwskim na Ukrainie (prawie 1 mln 
mieszkańców) przez kilka godzin była pozbawiona ener-
gii elektrycznej. Przyczyną awarii zasilania był – wg ukra-
ińskiej agencji informacyjnej TSN – „atak hakerów” na 
jednego z  lokalnych dostawców energii elektrycznej: za-
infekowanie komputerów jednego z  dostawców energii 
złośliwym oprogramowaniem, które miało zdolność sabo-
towania systemów przemysłowych. Zdaniem Reutera po-
dejrzewani o związki z Rosją hakerzy przeprowadzają cy-
berataki na sieci energetyczne w  państwach bałtyckich. 
Poszukują w nich słabych punktów, a także poznają sposo-
by zarządzania danymi, aby w przyszłości sieci mogli w do-
wolnej chwili zablokować. 

Czy polskie sieci elektroenergetyczne były celem takich 
ataków? 

– Polskie Sieci Elektroenergetyczne nie były celem ataków
we wspomnianym okresie. Niemniej, jednostki odpowiedzial-
ne w  naszej firmie za bezpieczeństwo teleinformatyczne na 
bieżąco monitorowały i monitorują informacje o zagrożeniach 
i dostosowują swoje działania do ich aktualnego poziomu.

 Co skłoniło PSE do podpisania w czerwcu 2016 r. umo- 
wy z  Centrum Bezpieczeństwa Energetycznego NATO
w Wilnie.

– Celem NATO Energy Security Center of Excelence jest
tworzenie lepszego środowiska dla bezpieczeństwa nie tyl-

– Jednostka CERT PSE została powołana uchwałą Zarzą-
du w grudniu 2016 r. Do jej zadań należy zapewnienie szero-
ko rozumianego wsparcia w dziedzinie bezpieczeństwa kom-
puterowego w środowisku użytkowników i administratorów
infrastruktury informatycznej w  całej organizacji. Jedną
z  podstawowych funkcji jakie realizuje CERT jest wymiana
informacji, analizowanie jej, a także wspieranie czynności re-
alizowanych przez struktury teleinformatyczne PSE związa-
nych z obsługą incydentów bezpieczeństwa – mówi DARIUSZ
GÓRALSKI, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Pol-
skich Sieciach Elektroenergetycznych.

Obrona przed 
cyber- 

zagrożeniem
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ko państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Chodzi o  odpor-
ność na zagrożenia dla systemów elektroenergetycznych. To 
zagrożenia związane z  terroryzmem, cyberterroryzmem oraz 
z wojną informacyjną, które mają wpływ na bezpieczeństwo 
dostaw energii elektrycznej i  jej przesyłu. NATO wyznaczy-
ło trzy obszary, w których Sojusz może pomagać i współpra-
cować w  obszarze energetyki. Jednym z  nich jest współpra-
ca w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej. Centrum daje 
możliwość wspólnego ćwiczenia z innymi państwami, zdoby-
wania i wymiany doświadczeń, a także tworzenia kultury bez-
pieczeństwa.

 14 marca 2017 r. PSE S.A. i ENERGA Informatyka i Tech-
nologie sp. z  o.o. podpisały porozumienie o  współpracy 
pomiędzy Zespołami CERT działającymi w obu grupach ka-
pitałowych. Na czym będzie ona polegać?

– Współpraca między zespołami CERT zakłada przede 
wszystkim wymianę informacji mających na celu podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa obu organizacji jak również skutecz-
ne reagowanie na zdarzenia, które mogłyby realnie wpłynąć 
na poziom bezpieczeństwa oraz funkcjonowanie systemów IT. 
Zadeklarowaliśmy równocześnie współpracę w  ramach two-
rzenia zespołu CERT dla całego sektora energetycznego.

 A  co z  pozostałymi koncernami: krajowymi (Enea, PGE 
i Tauron) oraz zagranicznymi?

– Podczas dwustronnych spotkań z przedstawicielami wspo-
mnianych koncernów zaproponowaliśmy szeroką współpracę 
pomiędzy zespołami CERT/CSIRT na rzecz wspólnego cyber-
bezpieczeństwa. Nie chcemy narzucać żadnych ram czy też 
formuły współpracy. Zakładamy, że każdy chce dążyć do za-
pewnienia bezawaryjnego funkcjonowania swojej organizacji 
a dzięki współpracy zewnętrznej z podobnymi strukturami jest 
to o wiele efektywniejsze. Także z różnymi podmiotami zagra-
nicznymi prowadzimy rozmowy, które owocują albo wymianą 
informacji, albo podpisaniem umów.

 A jakie są wnioski ze zorganizowanego 18 maja 2017 r. 
w  PSE spotkania ekspertów amerykańskiego Departa-
mentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i  Departamentu 
Energii. Dyskutowano z przedstawicielami czołowych firm 
na polskim rynku energetycznym, podczas którego mó-
wiono o  sposobach zapobiegania atakom cybernetycz-
nym w polskim systemie obrony infrastruktury krytycznej 
oraz aktualnych i znanych możliwościach w zakresie bez-
pieczeństwa cyberprzestrzeni i  sposobach zredukowania 
wpływu takich ataków?

– Jednym z głównym wniosków jest to, że współpraca mię-
dzy organizacjami, w tym wymiana informacji, wsparcie i bu-
dowa wspólnego „frontu” przeciwko cyberprzestępcom, jest 
najskuteczniejszym „orężem” w rękach każdej firmy. Tylko dzię-
ki takiemu wspólnemu podejściu można realizować cele po-
szczególnych organizacji w zakresie ochrony swoich systemów 
teleinformatycznych.

 W  nowej strategii PSE na lata 2017–2019 wskazano 
m.in. na zarządzanie ryzykiem utraty możliwości sterowa-
nia/zarządzania pracą KSE związanym z  cyberatakami na 
systemy IT/oT operatora systemu przesyłowego oraz ope-
ratorów systemów dystrybucyjnych, wytwórców, firm ob-
rotu, giełd lub odbiorców przemysłowych oraz zapewnia-
nie adekwatnych środków ochrony posiadanych zasobów 
informatycznych, technicznych i  ochrony przed wrogimi 
działaniami. Jak to będzie wyglądać w praktyce?

– Ten obszar funkcjonowania wymaga wielopłaszczyzno-
wego podejścia oraz współpracy nie tylko w  ramach naszej 
organizacji, ale także ścisłej współpracy z  otoczeniem mają-
cym bezpośredni wpływ na wspólne bezpieczeństwo, czyli 
operatorami systemów dystrybucyjnych, wytwórcami, firma-

mi obrotu itd. Naszym celem, realizowanym zgodnie ze stra-
tegią, będzie świadczenie usług z optymalnym doborem na-
rzędzi oraz właściwym wykorzystaniem dostępnych zasobów 
tak, aby zapewnić najbardziej skuteczną ochronę dla zaso-
bów IT.

 Kiedy zostanie zbudowana jedna płaszczyzna ochrony 
przed cyberzagrożeniami, czyli CERT dla sektora energe-
tycznego w Polsce?

– Budowa CERT-u sektorowego to inicjatywa, której formal-
ny etap będzie miał miejsce już w  przyszłym roku. Jest ona 
zgodna z  założeniami Dyrektywy NIS w  sprawie środków na 
rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci 
i systemów informatycznych na terytorium Unii, która określa 
konieczność budowy systemowego rozwiązania dla CERT-ów 
poprzez określenie ich kompetencji i podział m.in. na CERT-y 
krajowe i sektorowe. Jednak, niezależnie od strony formalnej, 
już teraz CERT PSE bierze czynny udział w  budowie skutecz-
nej, efektywnej oraz zaufanej platformy współpracy dla sekto-
ra energetycznego. Dzieje się tak m.in. dzięki praktycznej re-
alizacji zapisów podpisanych umów o  współpracy pomiędzy 
CERT-ami, wspólnym szkoleniom oraz innym inicjatywom, któ-
re pozwalają tworzyć podstawy do budowy wspólnego podej-
ścia w zwalczaniu cyberzagrożeń oraz przygotowywania sku-
tecznych odpowiedzi na te zagrożenia.

 17 lipca br. CERT PSE podpisało porozumienie o współ-
pracy z Europolem – Europejskim Centrum ds. Walki z Cy-
berprzestępczością (European Cybercrime Centre – EC3), 
a 4 dni później z KraftCERT – sektorowym CERT-em energe-
tycznym w Norwegii. Czego oczekujecie po tej współpracy 
i czego oczekują od was? 

– Podpisanie umowy z  EC3 jest realizacją jednego z  klu-
czowych założeń budowy skutecznego i efektywnego zespo-
łu CERT, którego zdolność do reagowania na zagrożenia oraz 
właściwe wspieranie organizacji jest m.in. uzależnione od wia-
rygodnych informacji o zagrożeniach i możliwości ich skutecz-
nego zwalczania. Nie ma drugiej takiej organizacji, która do-
starcza wiarygodnych informacji bezpośrednio pochodzących 
ze źródeł organów ścigania.

Zauważmy również, że EC3 jest platformą współpracy po-
między organami ścigania, a sektorami prywatnym i publicz-
nym. Czyni to ją unikalnym partnerem, a  przystąpienie do 
takiej formuły współpracy może być odbierane tylko w kate-
goriach wartości dodanej.

Z naszej strony zakładamy udział w projekcie „NoMoreRan-
som”, którego celem jest współpraca na rzecz zwalczania cy-
berprzestępstw związanych z wymuszaniem okupu za zablo-
kowanie/zaszyfrowanie dostępu do plików użytkownika.

Współpraca z  sektorowym energetycznym CERT-em z Nor-
wegii – KRAFTCert ma natomiast kształt bardziej praktyczny 
ze względu na wspólne umiejscowienie w  sektorze. Oprócz 
standardowej wymiany informacji o zagrożeniach i podatno-
ściach, czy wręcz atakach, zakładamy wymianę dobrych prak-
tyk, wspólne inicjatywy, które mają na celu podnoszenie na-
szej skuteczności na zmieniające się dynamicznie zagrożenia 
dla podlegających naszej ochronie systemów. Wiedząc o tym, 
że im więcej partnerów do współpracy, tym lepiej, już obec-
nie wspólnie z KRAFTCert zaprosiliśmy do współpracy sektoro-
wy CERT energetyczny z Austrii. Mam nadzieję, że pozytywnie 
odpowiedzą na nasze wspólne zaproszenie, a  nasza pierw-
sza w Europie grupa wywodząca się z jednego sektora będzie 
współpracowała na rzecz cyberbezpieczeństwa energetyczne-
go nie tylko we własnych krajach, ale także na rzecz bezpie-
czeństwa całej Europy.

 Dziękuję za rozmowę.

Wywiad został przeprowadzony 18 sierpnia 2017 r.
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    WSPÓŁPRACA  ENERGETYCZNA:  SZWAJCARIA – POLSKA

 Jak w Szwajcarii zmieniło się zapotrzebowanie na ener-
gię elektryczną, jakie są perspektywy na najbliższe lata?

– Poziom zapotrzebowania na energię elektryczną w Szwaj-
carii w  znacznym stopniu się ustabilizował. Celem szwaj-
carskiej Strategii Energetycznej 2050, której zapisy zostaną 
wprowadzone w życie na początku 2018 r., w oparciu o nową 
ustawę energetyczną, jest trwałe ustabilizowanie poziomu za-
potrzebowania na energię elektryczną za sprawą zwiększonej 
wydajności i nowych rozwiązań (pompy ciepła, elektromobil-
ność). Zgodnie z założeniami, do 2035 r. zużycie prądu na oso-
bę ma się obniżyć o 13% w porównaniu z rokiem 2000.

 Czy jesteście samowystarczalni energetycznie?
– Samowystarczalność energetyczna nie jest już rozważa-

ną koncepcją. Niewiele państw mogłoby sobie tak napraw-
dę pozwolić na jej wdrożenie. Około 80% nośników energii 

(ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa jądrowe) jest importowa-
nych. W  przypadku energii elektrycznej Szwajcaria jest nato-
miast eksporterem netto w ujęciu rocznym. Z uwagi na znacz-
ne sezonowe wahania produkcji energii wodnej oraz zużycia 
prądu w zimie jesteśmy importerem prądu, a w lecie ekspor-
terem. Na przykład w  lipcu 2016 r. wyprodukowano ponad 
6,5 tys. GWh, gdy zużycie krajowe było o ok. 2 tys. GWh niższe. 
Z kolei w grudniu produkcja spadła do 4,5 tys. GWh, a zużycie 
– co zrozumiale – wzrosło do 6 tys. GWh.

 Jaki jest obecnie mix energetyczny Szwajcarii?
– Największy udział w  produkcji energii elektrycznej mają

elektrownie jądrowe – w 2016 r. wyprodukowały 32,8% energii. 
Kolejne miejsca zajęły elektrownie zbiornikowe (32,1%) i elek-
trownie wodne (26,9%). 3,2% udział w naszym mikście miały 
rożnego rodzaju odnawialne źródła energii. Nieco mniej, bo 
3,1%, konwencjonalne elektrownie cieplne i  elektrociepłow-
nie, a 1,9% – konwencjonalne elektrownie cieplne i elektrocie-
płownie OZE. W 2015 r. udział elektrowni jądrowych w naszym 
mikście energetycznym był niższy niż we Francji i Szwecji, ale 
zdecydowanie wyższy niż w Niemczech. Przekraczał też śred-
nią UE-28. Ubiegając pana pytanie: w Szwajcarii nie ma elek-
trowni węglowych ani gazowych.

 Jacy są najwięksi producenci energii elektrycznej?
– W Szwajcarii działa 5 elektrowni jądrowych: dwie najnow-

sze elektrownie atomowe o mocy po ok. 1000 MW, trzy mniej-
sze – po ok. 350 MW. Co do zasady należą one do szwajcar-
skich kantonów i  miast. Szwajcaria ma także 643 elektrowni 
wodnych o  łącznej mocy 14 750 MW – największe mają po 
ok. 1000 MW, których właścicielem są szwajcarskie spółki ener-
getyczne (kontrolowane przez kantony i  miasta) oraz Szwaj-
carska Kolej SBB. Wysokość udziałów poszczególnych podmio-
tów rożni się w przypadku każdej z elektrowni.

 A jakie jest podejście rządu i społeczeństwa do energe-
tyki nuklearnej? 

– Po katastrofie w  Fukushimie w  2011 r. Rada Związkowa
oraz Parlament Szwajcarii podjęły decyzję o  wycofaniu się 
z wykorzystania energii jądrowej. Zgodnie z ustawą o energii 
atomowej, nowe elektrownie atomowe musiałyby otrzymać 
licencję wydaną na drodze ustawy, która mogłaby być także 
przedmiotem referendum. Także nastawienie opinii publicz-
nej do elektrowni atomowych stało się zdecydowanie bardziej 
negatywne. Tym samym budowa kolejnych elektrowni atomo-
wych przestała być realna. A istniejące mogą tak długo praco-
wać, jak długo agencja nadzoru nuklearnego ocenia je jako 
bezpieczne. Z końcem 2019 r. jedna z elektrowni zostanie odłą-
czona z powodów finansowych, a druga od 2 lat jest niewyko-
rzystywana.

Wycofanie się z  energii atomowej zostało poparte przez 
Szwajcarów w  majowym referendum, w  którym zagłosowali 
za przyjęciem Strategii Energetycznej 2050, akceptując wspar-
cie dla odnawialnych źródeł energii. Zmiany w naszej polityce 
energetycznej poparło 58,2% głosujących. Pierwsze regulacje 
zaczną obowiązywać już w 2018 r.

 Jakie OZE są najbardziej popularne?
– To zależy od tego czy są wykorzystywane do produk-

cji energii elektrycznej czy cieplnej. Jak już powiedziałem, 
w  największym stopniu wykorzystywana jest energia wod-
na. W 2016 r. drugim producentem energii były spalarnie od-
padów i  elektrownie opalane drewnem, które dostarczyły 
ok. 1370 GWh, a trzecim – elektrownie słoneczne produkujące 
ją z ogniw fotowoltaicznych (1330 GWh).

– Szwajcaria, poprzez swoje firmy w  Polsce, przy-
czynia się do rozwoju i  ulepszania szwajcarskich
i  polskich technologii oraz odpowiada na naglą-
ce kwestie w zarządzaniu energią – mówi ANDREJ
MOTYL, Ambasador Szwajcarii w Polsce, w rozmo-
wie z Jerzym Bojanowiczem.

Produkcja 
energii 

bez użycia węgla

ANDREJ MOTYL (ur. 1956 r. w Preszowie, Czechosłowacja) w 1983 r. 
ukończył studia na wydziale prawa Uniwersytetu w Zurychu. 
Był delegatem Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, 
pracował jako prawnik w kancelarii adwokackiej, a następnie 
w 1989 r. podjął pracę w szwajcarskim Departamencie Spraw 
Zagranicznych. Odbył staż dyplomatyczny – najpierw w Bernie, 
a następnie w Tel-Awiwie. Po krótkiej misji dyplomatycznej 
w I Wydziale Politycznym, objął tymczasowe stanowisko w Rabacie, 
a następnie został oddelegowany na placówkę w Lagosie. 
W maju 1992 r. został przeniesiony do Moskwy, a w 1994 r. 
do Teheranu, gdzie objął stanowisko zastępcy ambasadora. Pod 
koniec 1997 r. objął taką samą funkcję w ambasadzie w Taszkiencie. 
Na początku 1999 r. wrócił do Berna i z ramienia II Wydziału 
Politycznego został wysłany na projekt pokojowy do Afganistanu. 
Po powrocie na krótko opuścił Departament Spraw Zagranicznych 

i związał się z Departamentem Obrony 
i Sportu. W połowie 2001 r. wrócił do 
Departamentu Spraw Zagranicznych 
i objął stanowisko chargé d’affaires a.i. 
w Skopje. We wrześniu 2001 r. został 
wysłany jako zastępca szefa misji do 
Nairobi, a następnie, w kwietniu 2004 r., 
objął tę samą funkcję w Tel-Awiwie. 
Od września 2007 r. Andrej Motyl był 
ambasadorem w Chartumie, a od sierpnia 
2011 r. do sierpnia 2015 r. – ambasadorem 
w Hanoi. Od 2015 r. jest Ambasadorem 
Szwajcarii w Polsce, akredytowanym 
również na Białorusi.



przegląd energetyczny I grudzień 2017 I 23


    W

SPÓ
ŁPR

A
CA

  EN
ER

G
ETYCZN

A
:  SZW

A
JCA

R
IA

 – PO
LSK

A
W  2015 r. w  Szwajcarii powstały elektrownie fotowoltaicz-

ne o  łącznej mocy ok. 300 MW i  łączny potencjał fotowoltai-
ki w  Szwajcarii wzrósł do 1,35 GW, ale... w  następnym roku 
uruchomiono największą jak dotąd w  Szwajcarii elektrownię 
fotowoltaiczną. W  miejscowości Courgenay, w  północno-za-
chodniej części kraju, na zadaszeniach ogromnych parkingów, 
tzw. carportach, zainstalowano 23,8 tys. paneli fotowoltaicz-
nych o powierzchni 43 tys. m2 i łącznej mocy 6,7 MW.

Pozostając przy OZE, dodam, że pierwsze farmy wiatrowe 
powstały w drugiej połowie lat 80. ub. wieku. Obecnie pracu-
je ponad 30 farm wiatrowych, a  jedna z największych jest na 
Mont Crosin w pobliżu miejscowości Saint-Imier: 16 turbin wia-
trowych o 23,6 MW mocy zainstalowanej. A niedaleko St. Gal-
len farma wiatrowa powstanie na wysokości 2456 m n.p.m. To 
będzie najwyżej położony w Europie tego typu obiekt.

 A jak Szwajcaria zamierza wdrażać „Energetyczną mapę 
drogową 2050”, czyli ambitny pakiet klimatyczno-energe-
tyczny Komisji Europejskiej, zobowiązujący kraje UE do re-
dukcji emisji?

– Za sprawą Paryskiego Porozumienia Klimatycznego Szwaj-
caria zobowiązała się do redukcji emisji o 50% do roku 2030 
(w  porównaniu z  rokiem 2000), z  czego 30% wewnątrz kra-
ju i 20% poza jego granicami. Obecnie przygotowywana jest 
ustawa o CO2, która wprowadzi narzędzia potrzebne do osią-
gniecia tego celu. Najważniejszy filar szwajcarskiej polityki kli-
matycznej stanowi podatek CO2 w odniesieniu do paliw kopal-
nych (obecnie 84 CHF za tonę CO2, od 2018 r. – 96 CHF za tonę 
CO2). Jedna trzecia wpływów z niego jest przeznaczana na re-
nowację budynków, a  dwie trzecie są zwracane gospodarce 
i społeczeństwu. Aby obniżyć emisje pochodzące z transportu 
importerzy paliw muszą uczestniczyć w projektach mających 
na celu redukcję emisji. Połączenie szwajcarskiego i unijnego 
systemu handlu emisjami jest przewidziane na rok 2020. Obec-
nie trwa ratyfikacja.

 Jakie jest zdanie rządu odnośnie do ustaleń pary-
skiej Konferencji Stron Ramowej Konwencji Klimatycznej
– COP21?

– Szwajcaria dokonała ratyfikacji Paryskiego Porozumienia
Klimatycznego, przekazując 6 października 2017 r. dokument 
ratyfikacyjny. 

 Jak Pan Ambasador ocenia szwajcarsko-polską współ-
pracę w  zakresie szeroko pojętej energetyki i  czy widzi
możliwość jej zwiększenia w najbliższej przyszłości?

– Za sprawą środków pochodzących ze Szwajcarsko-Polskie-
go Programu Współpracy Szwajcaria aktywnie angażuje się 
w  projekty z  zakresu energetyki w  Polsce. Dotychczas zreali-
zowano łącznie 11 takich projektów przy wsparciu funduszy 
szwajcarskich. Siedem z nich dotyczyło zwiększenia efektyw-
ności energetycznej i redukcji emisji w oparciu o wykorzysta-
nie energii słonecznej. Udało się także zrealizować dwa pro-
jekty mające na celu podniesienie efektywności energetycznej 
oraz wprowadzenie systemów energii odnawialnej w kilkuna-
stu zakładach opieki zdrowotnej w województwach małopol-
skim i mazowieckim. Z Programu dofinansowana została rów-

nież budowa elektrociepłowni opalanej biomasą w  Lęborku. 
W  Warszawie natomiast wsparciem została objęta wymiana 
wymiennikowych węzłów grupowych na indywidualne węzły 
cieplne wraz z  modernizacja komunalnej sieci ciepłowniczej 
w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej. 

Poza Szwajcarsko-Polskim Programem Współpracy repre-
zentują nas w Polsce głównie szwajcarskie firmy. Kilka z nich 
operuje w Polsce w obrębie sektora energetycznego. Przykła-
dowo w  Krakowie jest siedziba jednego ze światowych cen-
trów badań i rozwoju firmy ABB, które skupia się na badaniach 
nad rozwojem systemu sieci elektroenergetycznych, rozwo-
jem produktów średniego i  wysokiego napięcia, elektroni-
ką przemysłową, zastosowaniami nowych materiałów i nano-
technologii itd.

Z  kolei od 2002 r. firma Alpiq jest partnerem na polskim 
rynku energetycznym w obszarze hurtowego obrotu energią 
elektryczną, a także sprzedaży energii średniej wielkości klien-
tom komercyjnym. Gałąź firmy w Polsce – Alpiq Energy SE, do-
starcza swoim klientom i kontrahentom rozszerzone i ulepszo-
ne usługi w zakresie sprzedaży i obrotu energią. Jest jednym 
z największych niezależnych operatorów w zakresie zarządza-
nia portfelem energii elektrycznej w  Polsce. Alpiq sprzedaje 
energię elektryczną odbiorcom końcowym i  kupuje energię 
elektryczną od producentów energii, włączając w to detalicz-
nych dostawców energii elektrycznej. Oferuje także usługi po-
magające w zoptymalizowaniu wydajności. Firma koncentruje 
się na sprzedaży hurtowej energii elektrycznej, gazu, certyfi-
katów i  usług energetycznych. Oferuje swoje usługi dostaw-
com energii, dystrybutorom, przedsiębiorstwom zakupują-
cym i  niezależnym elektrowniom, a  także średnim i  dużym 
przedsiębiorstwom przemysłowym. Niezależnie od tego, czy 
chodzi o pełną dostawę lub pobór, planowe dostawy energii 
elektrycznej czy ustrukturyzowane produkty handlu energią, 
działy obrotu i produkcji Alpiq ściśle ze sobą współpracują, aby 
zaoferować klientom indywidualne rozwiązania. 

W związku ze zwiększonym naciskiem strategicznym na roz-
wój dalszych etapów działalności oraz nowe trendy w zakresie 
inteligentnego zużycia energii i cyfryzacji rynku towarowego, 
firma chciałaby zaoferować gotowego Partnera Biznesowego, 
dołączając tym samym do projektu e-handlu polegającego na 
uruchomieniu innowacyjnej platformy internetowej służącej 
cyfrowej sprzedaży energii elektrycznej do małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz do gospodarstw domowych w  Polsce. 
Alpiq planuje wejść na rynek detaliczny energii elektrycznej 
i  gazu w  Polsce oferując dostawy energii elektrycznej i  gazu 
odbiorcom końcowym (gospodarstwom domowym oraz ma-
łym i  średnim przedsiębiorstwom) za pomocą internetowej 
platformy.

Uważam, że światowa populacja nie cierpi na niedobór ener-
gii, ale na brak gotowości do zastosowania rozsądnych rozwią-
zań. Dzieje się tak częściowo dlatego, że politycy obiecują dłu-
gowzrocznie, a  działają krótkowzrocznie. Następne wybory 
liczą się dla nich bardziej niż rzeczywiste rozwiązania. My, kon-
sumenci, musimy bardziej stanowczo wymagać natychmiasto-
wej nagrody. Naszym wrogiem jesteśmy my sami.

 Dziękuję za rozmowę.
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 Jaki jest obecnie miks energetyczny Portugalii i jak zmie-
niał się na przestrzeni ostatnich 20 lat?

– W 2015 r. paliwa kopalne stanowiły 76,6% całkowitej po-
daży energii pierwotnej, w  porównaniu do 84,3% w  1995 r., 
w tym największy udział miała ropa naftowa (42,8% w 2015 r., 
wobec 66,7% w 1995 r.), a potem kolejno gaz ziemny (18,6% 
–  2015; 0% – 1995) i  węgiel (14,8% – 2015; 17,6% – 1995).
Udział OZE w 2015 r. wynosił 22,2%, w porównaniu do 15,3%
w 1995 r. – złożyły się na to biopaliwa/odpady (13,8% – 2015;
12,1% – 1995), energia wodna (3,8% – 2015, 4,8% – 1995), ener-
gia wiatrowa (4,5% – 2015; 0,01% – 1995), energia geotermalna 
(0,1% – 2015; 0,02% – 1995) i energia słoneczna (0,7% – 2015; 
bd. – 1995). Pozostała część energii elektrycznej pochodziła
z importu. Na przestrzeni ostatnich 20 lat (1995–2015) zużycie
ropy i węgla znacząco spadło, podczas gdy konsumpcja gazu
ziemnego (wprowadzonego do użytku w Portugalii w 1997 r.)
od 1999 r. wzrosła przeszło dwukrotnie. Wdrożenie gazu ziem-
nego zastąpiło z czasem istotną część zużycia produktów naf-
towych i olejowych w produkcji energii elektrycznej i cieplnej
(duże elektrociepłownie i kogeneracja), które jeszcze w latach
90. pełniły znaczącą rolę.

 Portugalia ma wysoki udział OZE (odnawialnych źró-
deł energii) w produkcji energii elektrycznej, który w roku 
2016 wyniósł ok. 60%. Jaki jest podział na poszczególne
źródła (hydroenergetyka, energetyka wiatrowa, fotowol-
taika itp.)? Czy polityka energetyczna zmierza do wyłącz-
nego pozyskiwania energii z nich, jeśli tak to w jak odległej 
perspektywie (w maju 2016 r. przez ponad 4 dni Portugal-
czycy korzystali wyłącznie ze źródeł odnawialnych, co się
odbiło szerokim echem w Europie)?

– Produkcja energii elektrycznej z  odnawialnych źródeł
energii w ostatnich dziesięcioleciach odgrywa w miksie ener-
getycznym Portugalii znaczącą rolę, głównie ze względu na 
wysoką moc zainstalowaną w  elektrowniach wodnych. Nale-
ży zaznaczyć, iż produkcja energii, której źródłem była woda, 
rok do roku charakteryzowała pewna zmienność (zależność od 
warunków pogodowych), w wyniku czego jej udział w OZE nie 
był stały. Co warte podkreślenia, w związku z promocją i inwe-
stycjami w nowe moce, w ostatniej dekadzie OZE zanotowały 
istotny rozwój (w szczególności energia wiatrowa i słoneczna). 
W  2016 r. odsetek OZE w  całkowitej produkcji energii elek-
trycznej brutto wynosił około 56%.

W ostatnich latach produkcja energii elektrycznej uzyskanej 
dzięki sile wiatru wzrosła, podczas gdy ta pochodząca ze źródeł 
nieodnawialnych znacząco spadła. Energia wiatrowa „poszy-
bowała” z 0,4% całkowitej produkcji brutto w 2000 r. do 20,8% 
w 2016 r. Udział węgla w tym czasie zmniejszył się z 33,3% do 
21,1%, ropy z 19,8% do 2%, natomiast udział gazu ziemnego 
wzrósł z  16,0% do 20,8%. Udział energii wodnej w  produkcji 
energii elektrycznej wahał się między 11% w 2005 r. (najniższy 
na przestrzeni ostatnich 20 lat) a 28,1% w 2016 r.

Portugalia stała się jednym z europejskich liderów w zakre-
sie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i  według 
danych z 2015 r., właściwych dla 28 krajów należących do UE 
(UE-28), była trzecim krajem co do wielkości udziałów OZE 
w  produkcji energii elektrycznej, z  wynikiem dalece powyżej 
średniej UE-28. Portugalia będzie kontynuować drogę promo-
wania inwestycji w OZE, pozostając w logice zrównoważone-
go rozwoju i poszukiwania zasobów endogennych (własnych/
krajowych), ze szczególnym uwzględnieniem energii słonecz-
nej. Portugalia ma stosunkowo łatwy dostęp do endogennych 
zasobów odnawialnych, czego przykładem jest wysoki poziom 
promieniowania słonecznego (największy w Europie czas na-
słoneczniania), zasoby wiatru powyżej średniej europejskiej 
oraz rozległe obszary przybrzeżne ułatwiające budowę OZE 
na wodzie (wzdłuż linii brzegowej). Wzmocnienie wzajem-
nych połączeń energetycznych umożliwi Portugalii dostarcza-
nie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii reszcie 
Europy, przyczyniając się do osiągnięcia celów UE w zakresie 
energii i ochrony klimatu.

 Ile wynosi roczny poziom produkcji i  zużycia energii
elektrycznej? Czy Portugalia jest jej importerem?

– W 2016 r. zużycie energii elektrycznej w Portugalii wyno-
siło około 47 TWh, o 0,5% mniej w porównaniu do 2015 r., na-
tomiast produkcja energii elektrycznej brutto oscylowała wo-
kół 60 TWh, czyli była o 14,5% wyższa niż w 2015 r. Rok 2016 
był dla Portugalii drugim rokiem dodatniego eksportu net-
to – złożyły się na to korzystne (dla eksporterów energii elek-
trycznej) warunki na Iberyjskim Rynku Energii Elektrycznej 
(MIBEL) oraz wysokie zapotrzebowanie na energię elektryczną 
ze strony podmiotów zagranicznych wynikające m.in. z proble-
mów we francuskim systemie elektrycznym. W 2016 r. Portu-
galia była eksporterem netto energii elektrycznej do Hiszpa-
nii z dodatnim bilansem wynoszącym 5 TWh – dla porównania 
w  2015  r. to Portugalia była importerem netto energii elek-
trycznej z Hiszpanii (ujemny bilans równy 2,3 TWh).

Logika zrównoważonego
rozwoju

JOÃO MANUEL DA CRUZ 
DA SILVA LEITÃO, ur. w 1952 r. 
w Viana do Castelo, od 2016 r. 
sprawuje funkcję ambasadora 
Portugalii w Polsce. Absolwent 
Uniwersytetu w Lizbonie, 
magister prawa i nauk 
politycznych. W latach 
1976–1984 asystent profesora 
na Wydziale Prawa tej uczelni. 
Związany z Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych od 1979 r. 
Był konsulem generalnym 
we Frankfurcie nad Menem 
(1984–1986), zastępcą szefa 

misji w Ambasadzie Portugalii w Moskwie (1986–1991), szefem 
Działu Politycznego w Departamencie ds. Wielostronnych MSZ 
(1991–1994), radcą-ministrem w Ambasadzie Portugalii w Bonn 
(1994–1999). W latach 1999–2004 był zastępcą dyrektora 
generalnego ds. bilateralnych, ambasadorem w Finlandii, 
akredytowanym w Estonii (2004–2008), ambasadorem na Litwie 
(2008–2012), generalnym inspektorem dyplomatycznym 
i konsularnym w MSZ (2012). Żonaty.

– Portugalia stała się jednym z  europejskich liderów w  za-
kresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych – mówi 
Jego Ekscelencja JOÃO SILVA LEITÃO, Ambasador Portuga-
lii w Polsce, w rozmowie z Andrzejem Uznańskim.



przegląd energetyczny I grudzień 2017 I 25


    W

SPÓ
ŁPR

A
CA

  EN
ER

G
ETYCZN

A
:  PO

R
TU

G
A

LIA
 – PO

LSK
A

 W  styczniu 2013 r. została zlikwidowana lista regulo-
wanych przez państwo taryf na prąd. Jakie to posunięcie
przyniosło efekty gospodarce i indywidualnym odbiorcom 
(konsumentom)?

– Od 1 stycznia 2013 r. wszyscy konsumenci z  kontynen-
talnej części Portugalii mogą swobodnie wybierać swojego 
dostawcę energii elektrycznej – do listopada 2016 r. do zli-
beralizowanego rynku przystąpiło już 4 718 344 klientów. Na-
tomiast Ci, którzy pozostali na rynku regulowanym (znajdują 
się w okresie przejściowym) mają czas do 31 grudnia 2020 r., 
aby wybrać nowego dostawcę.

Biorąc pod uwagę podział na segmenty, praktycznie cała 
konsumpcja przemysłowa dołączyła już do zliberalizowanego 
rynku. W  krajowym segmencie klientów indywidualnych licz-
ba konsumentów obecnych na zliberalizowanym rynku wy- 
nosi 81%.

Aktualnie zliberalizowany rynek energii elektrycznej charak-
teryzuje:
• wolna konkurencja na rynku energii,
•  obecność wielu dostawców energii i większy wybór dla kon-

sumentów,
• wolny wybór dla konsumentów,
• więcej usług oferowanych przez dostawców,
• zróżnicowane ceny w zależności od rodzaju konsumpcji,
• zastosowanie nowych technologii,
• efektywność energetyczna,
•  regulowane są jedynie opłaty za dostęp do prądu (ujęte

w cenach ostatecznych),
• ceny ustalane są przez rynek.

Choć system feed-in tariff (FIT), czyli taryfy gwarantowanej,
nie jest już stosowany w  elektrowniach odnawialnych, małe 
elektrownie/bloki energetyczne (do 205 kW) zainstalowane 
w  istniejących obiektach (produkcja rozproszona) korzystają 
z niższych FIT (około 95 euro za MWh w przypadku instalacji 
fotowoltaicznych).

Obecnie model produkcji na potrzeby własnej konsump-
cji jest zjawiskiem szczególnie interesującym, o  największym 
udziale w  produkcji rozproszonej energii elektrycznej, który 
zyskał duże zainteresowanie wśród wszystkich grup klientów 
(mieszkania, handel, przemysł). Wielkie elektrownie słonecz-
ne zainteresowały wielu operatorów, odkąd istnieją plany uru-
chomienia kilku elektrowni o mocy od 10 MW do 200 MW, do 
funkcjonowania w systemie wolnego rynku (zarówno poprzez 
bezpośrednią sprzedaż na rynku wewnętrznym, jak i przy za-
stosowaniu umów dwustronnych). Do tej pory licencje otrzy-
mały obiekty o łącznej mocy 380 MW.

 Portugalia jest globalnym prekursorem w rozwoju tech-
nologii pływających wiatraków. Pilotażowa, pierwsza na
świecie farma pływającą o mocy 25 MW już pojawiła się na 
morzu. Czy istnieje zamiar eksportu tej metody produkcji
energii elektrycznej?

– W  pierwszym projekcie (WindFloat 1), który trwał 5 lat,
technologia była w fazie rozwoju – między TRL 7 a TRL 8, czyli 
na etapie testów pierwszych prototypów w skali rzeczywistej. 
Projekt wykazał zalety wybranego podejścia technologicznego 

(wysoka trwałość i możliwość eksploatacji w bardzo niekorzyst-
nych warunkach, ujawniające wysoką dostępność i niezawod-
ność wprowadzania energii elektrycznej do sieci), co umożliwi-
ło przejście do następnej fazy (WindFloat Atlantic). Rozpocznie 
się ona w 2017 r. i zakłada instalację 25 MW mocy, (faza TRL 9) 
– będzie to zatem projekt demonstracyjny pływającej (na mo-
rzu) farmy wiatrowej o charakterze przedkomercyjnym.

WindFloat jest projektem opracowanym przez konsorcjum 
WindPlus, prowadzonym przez EDP przy współpracy z  Prin-
ciple Power, Repsol (posiadacz technologii), funduszem ven-
ture capital Portugal Ventures oraz spółką z  branży metalur-
gicznej A. Silva Matos. The Principle Power planuje ekspansję 
międzynarodową. Realizuje także inne projekty demonstracyj-
ne w Zatoce Lwa (Les Eoliennes Flottantes du Golfe du Lion, 
LEFGL) i Japonii (Wind Float Japan, WFJ) oraz analizuje różne 
rynki, na których ta technologia ma potencjał do ekspansji. 
Według portugalskiego rządu (zgodnie z tzw. Raportem Mor-
skim, zamówionym w 2016 r. przez portugalskie Ministerstwo 
Morza) ww. inwestycje służą również utworzeniu sektora eks-
portu energii odnawialnej (w tym udział ma mieć także pływa-
jąca elektrownia wiatrowa). Jest to strategiczny ruch, ponieważ 
wskazujemy tu na technologię o  wysokiej wartości dodanej, 
potencjale eksportowym i możliwym na nią wysokim popycie 
międzynarodowym.

 Czy Portugalia planuje budowę elektrowni jądrowej, czy 
w  przeszłości rozważała taką możliwość? Jaki jest stosu-
nek społeczeństwa do energetyki jądrowej?

– Portugalia nie zamierza budować elektrowni jądrowych.
W  przeszłości podejmowano pewne inicjatywy zgłaszane 
przez podmioty prywatne, celem omówienia możliwości bu-
dowy elektrowni jądrowej w Portugalii. Jednakże, z uwagi na 
silne nastawienie i duże inwestycje w odnawialne źródła ener-
gii, a  także w  obliczu sprzeciwu Portugalczyków, zaniechano 
dalszych prac na tym polu.

 Zgodnie z  polityką klimatyczno-energetyczną Komisji
Europejskiej kraje członkowskie są zobowiązane do ogra-
niczenia emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2030 r. i aż 
o 80% do 2050 r. w stosunku do poziomu z 1990 r. Czy Por-
tugalia je spełni?

– Portugalia na przestrzeni minionych dekad koncentrowa-
ła się na dekarbonizacji gospodarki, szczególnie w  sektorze 
energetycznym, poprzez istotne inwestycje oraz szereg zobo-
wiązań w dziedzinie odnawialnych źródeł energii i efektywno-
ści energetycznej, które w ostatnich latach pozwoliły znacząco 
ograniczyć emisje. W  Portugalii emisje gazów cieplarnianych 
w 2015 r. wyniosły 68,9 mln ton ekwiwalentów CO2 (CO2-e), co 
oznaczało wzrost o 7,1% w porównaniu do roku 2014, głównie 
ze względu na warunki klimatyczne. Od 1990 r. emisje zanoto-
wały skumulowany 15,7% wzrost, natomiast zgodnie z umową 
UE mogą one wzrosnąć (w Portugalii) o 27%.

Narodowy Program dla Zmian Klimatu 2020/2030 (PNAC 
2020/2030) ma na celu zapewnienie trwałego zrównoważonego 
sposobu redukcji emisji: z 18% do 23% do 2020 r. oraz z 30% do 
40% do 2030 r., w porównaniu z rokiem 2005, co zagwarantuje 
zgodność z krajowymi zobowiązaniami dotyczącymi łagodzenia 
skutków redukcji i dostosuje Portugalię do europejskich celów.

 Panie Ambasadorze, czy ma miejsce współpraca portu-
galsko-polska w dziedzinie szeroko rozumianej energetyki?

– Globalne wyzwania związane z systemem energetycznym
w UE wymagają od państw członkowskich jedności i współpra-
cy w celu zapewnienia konsumentom bezpiecznej, niedrogiej 
i zrównoważonej energii. W tym kontekście Portugalia i Polska 
jako państwa członkowskie UE kooperują dla osiągnięcia tych 
samych celów energetycznych na lata 2020, 2030 i 2050.

 Dziękuję za rozmowę.

Częściowo zanurzona pływająca 
morska turbina wiatrowa (WindFloat) 

o mocy znamionowej 2 MW, oddalona o ok. 5 km
od brzegu Portugalii – Aquçadoura
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W dniach 5–6 października 2017 r. w Hotelu Angelo w Ka-
towicach odbyło się zorganizowane przez Przedsiębior-
stwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z  o.o.:   
XIX Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe DIAGNOSTY-
KA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH 
ELEKTROWNI – Diagnostyka wspierająca przedłużanie eks-
ploatacji i elastyczną pracę elektrowni.

Sympozjum zostało zorganizowane przy współpracy z To- 
warzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie, Izbą Go-
spodarczą Energetyki i  Ochrony Środowiska, TAURON 
Wytwarzanie S.A., PGE Górnictwo i  Energetyka Konwen-
cjonalna S.A., ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A., ENEA 
Wytwarzanie sp. z  o.o. oraz Centrum Energetyki Akademii 
Górniczo-Hutniczej. 

Urząd Dozoru Technicznego po raz kolejny objął Sympo-
zjum Honorowym Patronatem. Dodatkowo po raz drugi nad 
Sympozjum patronat objęły: Regionalna Izba Gospodarcza 
w  Katowicach oraz Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-
-Handlowa (AHK).

Patronat medialny nad Sympozjum sprawowały bran-
żowe czasopisma: Energetyka, Dozór Techniczny, Przegląd 
Energetyczny, Energetyka Cieplna i Zawodowa, Nowa Ener-
gia, a także portal Cire.pl oraz Elektroenergetyka i przemysł 
on-line. Inżynieria w praktyce.

W  Sympozjum wzięło udział 160 przedstawicieli prawie 
wszystkich polskich elektrowni i  elektrociepłowni, Urzędu 
Dozoru Technicznego, krajowych firm remontowych i  dia-
gnostycznych, innych podmiotów związanych z polską ener-
getyką, a  także zagranicznych firm i  ośrodków naukowych. 
W ciągu dwóch dni Sympozjum wygłoszonych zostało 28 re-
feratów, które dotyczyły aktualnych problemów i  wyzwań 
branży energetycznej.

Podczas Sympozjum odbyła się Debata pt. „Aktualne pro-
blemy diagnostyki urządzeń energetycznych”.

Panelistami dyskusji byli: Jerzy Trzeszczyński – Pro No-
vum sp. z  o.o., Paweł Urbańczyk – Urząd Dozoru Technicz-
nego, Piotr Kuśmierski – PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia 
Bełchatów oraz Marek Lipnicki – Koli sp. z o.o.

DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ 
CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI

Diagnostyka wspierająca przed użanie eksploatacji  
i elastyczną pracę elektrowni

XIX Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe



Poruszane zagadnienia:
  przedłużanie eksploatacji urządzeń ponad trwałość pro-

jektową,
 praca urządzeń w głębokiej regulacji,
 diagnostyka i profilaktyka czy... statystyka?

Ambicją organizatorów było, podobnie jak podczas wszyst-
kich poprzednich edycji Sympozjum, aby wydarzenie doty-
czyło, w pierwszym rzędzie, aktualnych problemów polskiej 
energetyki oraz aby pokazywało związek pomiędzy wiedzą 
z diagnostyki, polityką remontową oraz strategią eksploata-
cji majątku produkcyjnego w skali elektrowni, grupy energe-
tycznej oraz Krajowego Systemu Energetycznego.

Z tego punktu widzenia do najważniejszych wyzwań pol-
skiej energetyki należy podejście do istniejącego a zwłaszcza 
długoeksploatowanego majątku produkcyjnego, wielokrot-
nie modernizowanego, spełniającego wymagania dyrektywy 
IED 2010/75/UE z 24 listopada 2010 r. Ważnym głosem w tym 
względzie był referat dr. Olivera Thena z  VGB PowerTech, 
który przedstawił zarówno problemy transformacji energe-
tyki naszego zachodniego sąsiada jak również podejmowane 
działania, które powinny być dla nas zarówno źródłem re-
fleksji jak i inspiracji. My z Pro Novum mieliśmy przy tej oka-
zji sporo satysfakcji, usłyszeliśmy bowiem m.in. że problemy 
także techniczne należy koordynować w skali krajowego sys-
temu energetycznego. Tego zagadnienia dotyczył zwłaszcza 
jeden z  referatów Pro Novum, który przedstawiał budowa-
nie wiedzy i doświadczenia w skali KSE przy wykorzystaniu 
odpowiednio wykonanego portalu internetowego integrują-
cego informacje w zakresie awaryjności w powiązaniu z wa-
runkami pracy i  aktualnym stanem technicznym urządzeń 
cieplno-mechanicznych bloków klasy 200 MW. Referat był 
w  ścisłym związku z  referatem wygłoszonym przez Prezesa 
Jerzego Trzeszczyńskiego, otwierającego obrady XIX Sympo-
zjum przedstawiającego opracowany przez Pro Novum kom-
pletny system diagnostyczny w  skali KSE łączący, na wyso-
kim poziomie, podejście do klasycznej diagnostyki z zaawan-
sowanymi technologiami modelowania numerycznego oraz 
analityki data minning i  machine learning. Liczne referaty 
specjalistów Pro Novum przedstawiały doświadczenia Firmy 
w zakresie analizy awaryjności, kompleksowego podejścia do 
diagnostyki i modernizacji rurociągów na przykładzie projek-

tów realizowanych w Elektrowni Kozienice oraz innych prac 
o  podobnym charakterze w  elektrowniach i  elektrociepłow-
niach Grupy EdF Polska. 

Jak zwykle z dużym zainteresowaniem spotkało się wystą-
pienie przedstawiciela UDT dr. Pawła Urbańczyka zarówno 
podczas jednej z  sesji jak również w  debacie moderowanej 
przez Prezesa Jerzego Trzeszczyńskiego, a dotyczącej aktual-
nego stanu polskiej diagnostyki. Za jeden z wniosków debaty 
można uznać powszechnie zaakceptowaną refleksję, że wy-
konywanie coraz większej liczby, coraz bardziej innowacyj-
nych badań może generować wyłącznie informacje, nieko-
niecznie użyteczną wiedzę.

Podsumowując XIX Sympozjum Prezes Zarządu Pro No-
vum podkreślił, że stan techniczny zmodernizowanych 
bloków klasy 100 MW, 200 MW i 360 MW pozwala optymi-
stycznie patrzeć na możliwość ich dalszej eksploatacji, także 
w  głębokiej regulacji. Większym zagrożeniem dla nich, niż 
dotychczasowy czas pracy i wymagające warunki eksploata-
cji może być nadmiar regulacji prawnych, stopniowo postę-
pujący spadek jakości maintenance’u i kompetencji w obsza-
rze zarządzania majątkiem oraz jego utrzymaniem. 

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., Energodiagnostyka sp. z o.o., EthosEnergy sp. z o.o., 
InTherSoft, Lexus Katowice sp. z  o.o. oraz Pentair Valves 
& Controls Polska sp. z o.o. 
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D la nikogo z  grona ekspertów nie jest tajemnicą, że 
sprawność i efektywność sektora energetycznego jest 
zależna od jakości pracy firm inżynierskich działają-
cych na jego rzecz. Od wiedzy i doświadczenia zespo-

łów inżynierów odpowiedzialnych za projekt, realizację, rozruch, 
nadzór eksploatacyjny i  serwis zależy bezawaryjny i  przyjazny 
dla środowiska proces wytwarzania energii.

Zależność ta jest jeszcze ważniejsza w  sytuacji kiedy mowa 
o  skomplikowanych technicznie systemach, mających zapew-
nić ekonomiczną pracę elektrowni, przy jednoczesnej koniecz-
ności przestrzegania wysokich wymagań ochrony środowiska.
Stąd korzyści płynące z wyboru odpowiedzialnej firmy inżynier-
skiej dla realizacji budowy, remontu, czy modernizacji w obsza-
rze szeroko rozumianej elektroenergetyki.

Wiedza i doświadczenie procentują 
Ziemowit Słomczyński, Prezes Zarządu SBB Energy S.A., fir-

my, która od wielu lat ma ugruntowaną w kraju i za granicą po-
zycję na rynku energetycznym i  przemysłowym podkreśla, iż 
osiągane wyniki – wysoko oceniane przez zleceniodawców – to 
przede wszystkim zasługa zatrudnionych tu ludzi. Potencjałem 
firmy są doświadczeni pracownicy. Większość zatrudnionych 
z ponad 400-osobowej załogi to inżynierowie, którzy posiadają 
specjalistyczną wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje i niezbędne 
uprawnienia do wykonywania powierzonych zadań. 

– Wszystkie podejmowane i realizowane działania spełniają wy-
mogi norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz SCC, a jakość świadczonych 
usług ma kluczowe znaczenie dla ciągłego rozwoju Spółki i satys-
fakcji naszych klientów – dodaje Prezes Ziemowit Słomczyński.

Firma SBB Energy S.A. od 1992 r. prowadzi działalność w sek-
torach energetyki i przemysłu. Świadczy wysoko wyspecjalizo-
wane usługi w zakresie rozruchu, montażu mechanicznego oraz 
instalacji elektrycznych i  AKPiA. Wykonuje kompleksowo sze-
reg prac specjalistycznych związanych z  projektowaniem, bu-
dową, eksploatacją, remontami i serwisem elektrowni, elektro-
ciepłowni, ciepłowni, oczyszczalni ścieków, zakładów utylizacji 
odpadów, fabryk przemysłu chemicznego, petrochemicznego 
etc. Od lat Firma specjalizuje się w projektowaniu i budowie in-
stalacji oczyszczania spalin, w szczególności redukcji emisji NOx, 
z wykorzystaniem własnych, sprawdzonych technologii.

Skuteczna redukcja 
Pierwsza dekada XXI wieku była w  polskiej energetyce cza-

sem analiz i przygotowań do nadchodzących regulacji w zakre-
sie emisji w spalinach do atmosfery. W 2007 r. SBB Energy S.A. 
– postanowiło podjąć współpracę z  partnerem zagranicznym

posiadającym technologię i bogate referencje w zakresie reduk-
cji NOx. Razem z Nalco Mobotec Inc. (NMI) zmodernizowany zo-
stał blok nr 3 Elektrowni Opole. Była to pierwsza taka realizacja 
w Polsce.

W 2012 r. została podpisana umowa przejęcia Nalco Mobotec 
Polska sp. z o.o., dzięki czemu SBB Energy S.A. uzyskała prawo 
do wyłącznej licencji w zakresie oferowania technologii odazo-
towania spalin. Wraz z licencją SBB Energy S.A. przejęła doświad-
czony, międzynarodowy zespół gwarantujący najwyższą jakość 
techniczną oferowanych rozwiązań.

SBB Energy S.A. po 25 latach obecności na polskim rynku sta-
ła się ekspertem w  dziedzinie inżynierii i  optymalizacji proce-
su spalania oraz niekatalitycznych metod odazotowania spa-
lin. W swoim dorobku ma ponad 30 zmodernizowanych kotłów 
w Polsce oraz jednostki poza granicami kraju.

Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom SBB Energy S.A.  
uzupełnia metody pierwotne oraz wtórne niekatalityczne SNCR 
technologią wtórną katalityczną SCR. Obszary działań obejmują 
redukcję tlenków azotu oraz przystosowanie kotłów opalanych 
paliwami stałymi do współspalania i  spalania biomasy. W  tej 
dziedzinie SBB Energy S.A. posiada coraz większy portfel zamó-
wień. Wśród nich w 2017 r. były m.in. elektrociepłownie z Będzi-
na, Gdyni, Poznania, PGE Opole, jak również elektrownie w Cze-
chach.

Przyszłość w innowacjach 
SBB Energy S.A. dostarcza nie tylko szereg nowoczesnych 

technologii w obszarze oczyszczania spalin. Oferuje też z powo-
dzeniem opatentowany i wciąż rozwijany wespół z naukowcami 
z AGH w Krakowie system technologii kompozytowych powłok 
ochronnych HYBRID. Powłoki te są efektywnym sposobem prze-
ciwdziałania korozji niskotlenowej ekranów kotłowych oraz sku-
teczną barierą dla agresywnego działania osadów popiołowych. 
Warto zaznaczyć, iż technologia ta nie ingeruje w  proces spa-
lania i nie zmienia warunków pracy kotłów. Od 2014 r. powło-
ki Hybrid oraz HybridBio zostały zastosowane m.in. przez elek-
trociepłownię w warszawskich Siekierkach, EDF we Wrocławiu, 
EDF w Gdyni oraz PGE w Elektrowni Opole.

SBB Energy S.A. prowadzi również projekty badawcze w celu 
opracowania nowych technologii dla energetyki i  przemysłu. 
W 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Opolskiego rozpoczęto badania nad Hybrydową 
Technologią Odazotowania Spalin, polegającą na zintegrowa-
niu katalizatora z Obrotowym Podgrzewaczem Powietrza. Roz-
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wiązanie to będzie stanowić efektywne kosztowo uzupełnienie 
niekatalitycznych metod redukcji wykorzystywanych na wielu 
kotłach. Dzięki tej metodzie możliwe będzie dotrzymanie przy-
szłych norm emisji w  spalinach bez ponoszenia bardzo wyso-
kich kosztów inwestycyjnych.

Również w 2017 r. we współpracy z NCBiR w fazę testów prze-
mysłowych wszedł projekt Hybrydowego Systemu Usuwania 
Rtęci. W ramach tego projektu SBB Energy S.A. poszukuje opty-
malnego kosztowo i  techniczne rozwiązania łączącego najno-
wocześniejszą metodę adsorpcji rtęci ze spalin za pomocą mo-
dułów polimerowych z  innymi technologiami redukcji emisji 
rtęci. Wszystkie prowadzone projekty badawcze i rozwojowe są 
zgodne z duchem i filozofią SBB Energy S.A., które od samego 
początku swojego istnienia stawiało na poszukiwanie rozwią-
zań dla wyzwań jakie niesie przyszłość. 

Kompleksowe rozwiązania 
Zespoły specjalistów SBB Energy S.A. wykonują pracę dla sek-

tora energetycznego oraz klientów przemysłowych w zakresie 
uruchomień dla takich obiektów, jak: bloki energetyczne, kotły 
parowe i wodne, turbiny wodne, parowe i gazowe, instalacje od-
siarczania i odazotowania spalin, stacje uzdatniania wody, tłocz-
nie gazu oraz układy pozablokowe, instalacje biomasy, nawę-
glania, odpopielania oraz inne instalacje produkcyjne.

Dzięki własnemu laboratorium chemicznemu SBB Energy S.A.  
wykonuje również obróbkę chemiczną kotłów, rurociągów 
i  zbiorników, przedmuchiwanie parą przegrzewaczy kotłów 
i  rurociągów, suszenie obmurzy (kotłów, pieców przemysło-
wych), nakładanie powłok antykorozyjnych, itp. Zleceniodaw-
cami tego typu prac dla SBB Energy S.A. są w  ciągu ostatnich 
dwóch lat m.in.: Rafako, E.ON, EthnosEnergy, Polimex-Mostostal 
S.A., Andritz Energy & Environmet Gmbh, a wśród klientów koń-
cowych są elektrownie, elektrociepłownie i  zakłady petroche-
miczne w kraju oraz zagranicy, takie jak PKN Orlen S.A., Zespół
El. Pątnów-Adamów-Konin S.A., EDF Polska, Veolia Water. Ekipy
SBB Energy S.A. przeprowadziły również rozruch Zakładu Ter-
micznego Unieszkodliwiania Odpadów dla MZGOK w  Koninie
oraz rozruchu bloku gazowo-parowego w Zakładach Chemicz-
nych w Mark w Niemczech.

Rzeczywistość nie-wirtualna 
Współczesna inżynieria wymaga szerokiego stosowania na-

rzędzi informatycznych. SBB Energy S.A. korzysta na co dzień 

z najnowszego oprogramowania. Jego wykorzystanie wykracza 
daleko poza proste wspomaganie projektowania. Jakie znacze-
nie ma poprawa warunków wymiany ciepła w poszczególnych 
elementach kotła? W  jaki sposób zaprojektować proces spala-
nia? To bynajmniej nie akademickie rozważania, ale ambitne in-
żynierskie wyzwania. W tym celu jest wykorzystywana m.in. me-
toda analizy numerycznej płynów (CFD). Autorskie algorytmy 
i modele matematyczne zostały wielokrotnie sprawdzone w eks-
tremalnych warunkach eksploatacyjnych. Z ich wykorzystaniem 
inżynierowie SBB Energy S.A. potrafią przewidzieć zachowanie 
kotłów, układów energetycznych i  procesowych oraz dokonać 
ich wstępnej optymalizacji już na etapie projektowania. Pozwa-
la to na skrócenie czasu realizacji inwestycji oraz oszczędności 
w procesie uruchomienia i regulacji. Zastosowanie najnowocze-
śniejszych metod obliczeniowych pozwala na osiąganie granic 
możliwości technologii bez ponoszenia zbędnego ryzyka.

Perspektywy 
Potencjał SBB Energy S.A. stanowi wypadkową wieloletnie-

go doświadczenia, popartego dogłębną wiedzą merytoryczną 
oraz ugruntowanej pozycji na rynku, a także projektów badaw-
czych, które pozwalają na nieustanny rozwój i skuteczne rozwią-
zywanie wyzwań jakie niesie branża. Kompleksowe spojrzenie 
na zagadnienia techniczne, dążenie do wykorzystywania naj-
nowszych narzędzi oraz rozwiązań uszytych na miarę każde-
go klienta powodują, że SBB Energy S.A. to firma nie tylko aspi-
rująca do pierwszej ligi firm szeroko pojętej energetyki, ale ze 
względu na innowacyjne podejście do podejmowanych wy-
zwań, mająca realne szanse na uzyskanie pozycji lidera w swojej 
branży w kraju i zagranicą.

Marek Bielski
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Obecnie firma GOTECH jest rozpoznawalną marką w bran-
ży energetyki europejskiej. Realizuje kontrakty w zakresu pro-
dukcji i montażu w energetyce konwencjonalnej i nuklearnej, 
w budowlach offshorowych oraz instalacjach ochrony środo-
wiska i przemysłowych. 

Okazja – ryzyko – rozsądek 
W 1990 r. Stefan Piosik, prawnik i organizator życia gospo-

darczego oraz Mariusz Batura, inżynier, postanowili wziąć 
sprawy w „swoje ręce” i  założyli w  Gorzowie Wielkopolskim 
spółkę cywilną o  nazwie Przedsiębiorstwo Usługowo-Pro-
dukcyjne GOTECH. Nazwa oznacza „GO” to Gorzów Wielko-
polski, a „TECH” to technika, czyli spółka techniczna z  Gorzo-
wa Wielkopolskiego. Rejestracja nastąpiła z  datą 13 września 
1990 r. Był to piątek, ale chyba szczęśliwy.

– Był to czas dużej aktywności społecznej w transformacji go-
spodarki polskiej i przestawianiu jej na tory gospodarki rynkowej. 
Start był trudny. Bez pieniędzy, zasobów materialnych i ludzkich, 
ale z  dużą determinacją, wykorzystując własne doświadcze-
nia i nie bojąc się ryzyka, ale z duszą na ramieniu, spółka ruszyła 
i funkcjonuje do dzisiaj, podejmując nowe wyzwania – wspomi-
na Mariusz Batura, obecny prezes spółki. 

Spółka rozpoczęła działalności od prostych prac remonto-
wych i porządkowych na rzecz energetyki zawodowej i prze-
mysłowej. Po drodze próbując handlu alkoholem i artykułami 
spożywczymi oraz zajmując się produkcją odzieży na eksport, 
ale były to krótkotrwałe przygody.

W historii każdej organizacji ważne są „kamienie milowe”, bę-
dące ważnymi, niekwestionowanymi wyznacznikami jej roz-
woju i nie inaczej było w przypadku firmy GOTECH. Pierwszym 
z nich była modernizacja bloków energetycznych w Elektrow-
ni Dolna Odra w latach 1993–1999. Modernizacja ta dotyczyła 
głównie ochrony środowiska i niosła za sobą zastosowanie no-
wych technologii. Uczestniczyły w nie głównie firmy Zachod-
niej Europy. Była to doskonała okazja do pokazania się przed 
zagranicznymi klientami i GOTECH skwapliwie z niej skorzystał. 
Z wieloma tymi firmami rozpoczął udaną współpracę i w kolej-
nych latach podjął zlecenia eksportowe. W tym też czasie do 

zespołu GOTECH-u dołączyli Janusz Dzie-
dzic i Jerzy Sobas (obecni dyrektorzy Od-
działu Dolna Odra) wraz z grupą pracow-
ników inżynieryjnych i  liniowych, dając 
spółce duży impuls w  zakresie rozwoju 
osobowego i jakościowego. 

Ważnym dla firmy „kamieniem milo-
wym” okazało się nawiązanie współpra-

cy w  roku 1998 z  koncernem Krono ze Szwajcarii, która za-
owocowała wieloma kontraktami nie tylko w Polsce, ale także 
w Szwajcarii, Rosji i Ukrainie. 

Kolejny „kamień milowy” to podjęcie decyzji o  powołaniu 
w 2001 r. Działu Budownictwa Przemysłowego do realizacji bu-
dowy zakładów przemysłowych „pod klucz” . Dział ten z powo-
dzeniem systematycznie się rozwija, realizując coraz bardzie 
odpowiedzialne i wymagające projekty. 

Konsekwencją rozwijania eksportu musiało być stworzenie 
dobrej organizacji oraz zasobów materialnych odpowiadają-
cych standardom wymagań zachodnich klientów. Tak więc 
w  roku 2004 wdrożono ISO, a  w  roku 2006 zbudowano halę 
produkcyjną z bogatym wyposażeniem technicznym do pro-
dukcji konstrukcji. Po spełnieniu tych wymagań rozpoczęła 
się szeroka współpraca, i tak w roku 2005 początek współpra-
cy z Fisia Babcock Environment (kanały spalin – współpraca do 
dzisiaj), w roku 2006 z firmą Aker (offshore – projekt Kaszagan). 
Rok 2008 to poczatek współpracy z  Hitachi i  Alstom (bunkry 
węglowe). 

Kolejne „kamienie milowe” to rok 2010 rozpoczęcie prac 
przy budowie elektrowni jądrowej OL3 w  Finlandii oraz rok 
2011 rozpoczęcie współpracy z duńską firmą Bladt w dziedzi-
nie produkcji elementów fundamentów morskich wież wiatro-
wych (offshore). Oba te obszary to zdecydowanie nowa jakość, 
tak w zakresie sensu stricte technicznym, jak i wymogów orga-
nizacyjnych, BHP i ochrony środowiska. Spowodowało to dal-
szy rozwój kadr, zasobów osobowych i technicznych. Między 
innymi w Szczecińskim Parku Przemysłowym (dawna Stocznia 
Szczecińska) została wynajęta hala z  dostępnością nabrzeża, 
skąd wysyłane są elementy morskich wież wiatrowych i  inne 
produkty. Każdy z tych „kamieni milowych” niósł za sobą też ry-
zyko, ale w praktyce okazało się, że każdy z nich zamienił się 
w kolejny sukces. Wiadomo, że bez ryzyka nie ma rozwoju, ale 
sztuką jest realizować i zarządzać ryzykiem rozsądnie.

– Patrząc na całą historię spółki, sam zadaję sobie pytanie czy 
było to zaplanowane działanie? I sam sobie odpowiadam – nie. 

MARIUSZ BATURA 
Prezes Przedsiębiorstwa 
Usługowo-Produkcyjnego GOTECH

Kiedy w 1990 r. powstawała spółka GOTECH, nikt nie przypuszczał, że po 25. latach działalności, stanie się ona jed-
ną z nielicznych w Polsce spółek, mających swój udział w budowie... elektrowni jądrowej! Produkcja i montaż kon-
strukcji, mającej wejść w skład elektrowni, wymagała od GOTECH-u sprostania wielu bardzo wysokim wymaga-
niom oraz zdobycia różnorodnych uprawnień i certyfikatów. Realizacja ta – jak mało które z zadań – w znaczącym 
stopniu przyczyniła się do zdobycia cennego doświadczenia dla pracowników, kadry inżynieryjnej i zarządu. Stała 
się również znaczącym otwarciem na nowe innowacyjne zadania i technologie. 

GOTECH – konstrukcja sukcesu
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Sukces polegał na: wykorzystywaniu okazji, bieżącym podejmo-
waniu trafnych decyzji, podejmowaniu ryzyka, ciągłym rozwo-
ju zasobów materialnych i  osobowych oraz odrobinie szczęścia 
– podsumowuje przeszłość prezes Mariusz Batura.

Solidny tripod 
Obecnie GOTECH koncentruje swą aktywność w  trzech 

głównych obszarach: produkcji, montażu i  budownictwie 
przemysłowym. Produkcja (zakład w Nowym Czarnowie, przy 
elektrowni Dolna Odra) głównie eksport na rynek europejski 
konstrukcji dla energetyki konwencjonalnej i nuklearnej, prze-
mysłu hutniczego, chemicznego i  innych. Miejsca dostaw to 
między innymi: Niemcy, Szwecja, Belgia, Holandia, Norwegia, 
Dania, Ukraina, Rosja jak również Egipt i Gwatemala. W ostat-
nim okresie rozwijają się znacząco dostawy konstrukcji dla sek-
tora morskiej energetyki wiatrowej, z  którym GOTECH wiąże 
duże nadzieje. 

Montaż to głównie prace związane z inwestycjami, moderni-
zacjami i remontami w energetyce i zakładach przemysłowych 
na terenie Polski i Europy. Obejmują one kotły, urządzenia po-
mocnicze, rurociągi, urządzenia technologiczne, konstruk-
cje. W  zakresie produkcji i  montażu GOTECH jest pozytyw-
nie zweryfikowany przez większość branżowych światowych 
i  europejskich koncernów oraz firm, takich jak np.: Hitachi 
Power Europe, Alstom Power Systems, Siemens, Areva, Aker- 
Egersund AS, BladtIndustries, Steinmüller Babcock Environment, 
Paul Wurth, Küttner, Swiss Krono, Polimex-Mostostal S.A., PGE, 
Rafako, Erbud Industry.

Budownictwo przemysłowe to z koledi realizacja projektów 
„pod klucz”, czyli: koncepcja, projekt, pozwolenie na budo-
wę, realizacja wszystkich branż, montaż technologii, pozwole-
nie na użytkowanie. Terenem działania jest Polska, a klientami 
są inwestorzy zagraniczni oraz polscy. W  okresie działalno-
ści tego działu firmy zrealizowano ok. 60 projektów, m.in. dla: 
Adient, Ahrens Textile-Service, TPV Displays, Taconic, Faurecia, 
Algontec, Smurfit Kappa, Kiel, Heidenhain – Microprint, Bee 
Polska.

Wszystkie działy firmy realizują swoje kontrakty w zgodno-
ści z systemem zarządzania ISO oraz systemami BHP i ochro-
ny środowiska. Spółka posiada wszelkie certyfikacje branżowe 
związane z realizowanym zakresem prac. Wszystkie te działy są 
jednakowo ważne, gdyż przedsiębiorstwo „stojąc na trzech no-
gach” dywersyfikuje ryzyko, które zawsze istnieje w działalno-
ści gospodarczej. Zachwianie w koniunkturze w jednym dzia-
le często jest niwelowane przez inny dział. Pozwoliło to Spółce 
przez cały okres 27. lat prowadzenia działalności zachować 
dobrą kondycję finansową, prowadząc jednocześnie aktyw-
ne działania rozwojowe i inwestycyjne. Przez cały okres 27. lat 
GOTECH był płatnikiem CIT, co – podkreśla prezes zarządu 
–  traktujemy jako niewątpliwy sukces. Ale od razu też dodaje:
– dostrzegamy jednak także zagrożenia dla funkcjonowania spół-
ki. Podstawowym zagrożeniem jest, coraz bardziej dotkliwy brak 
na rynku pracy wykwalifikowanych pracowników, tych liniowych, 

jak spawacz, czy monter, a także nadzoru średniego (brygadzista, 
mistrz). Powodem tego stanu rzeczy jest likwidacja w poprzednim 
okresie szkolnictwa zawodowego oraz niechęć młodych ludzi do 
podejmowania pracy w  tych zawodach. Kolejnym istotnym za-
grożeniem jest widoczny spadek konkurencyjności firm polskich 
na rynku europejskim. Przyczyn takiej sytuacji należy upatrywać 
m.in. w  szybko rosnących płacach, regulacjach prawa europej-
skiego oraz krajowego. Zagrożenia te wymagają pilnego podej-
mowania nowych działań, tak w zakresie osobowym (włączenie
się spółki w edukację zawodową oraz nabór pracowników z za-
granicy) jak i w zakresie konkurencyjności (inwestycje w unowo-
cześnienie i zautomatyzowanie procesów produkcyjnych i mon-
tażowych).

Kto stoi – ten się cofa 
Pragnąc sprostać wyzwaniom i przeciwdziałać zagrożeniom, 

nadal się rozwijać, niezbędne jest dalsze inwestowanie. Dla-
tego też GOTECH jest w  trakcie realizacji budowy nowej hali 
produkcyjnej w  Oddziale Nowe Czarnowo. Dzięki dofinanso-
waniu z Programów Regionalnych UE oraz środkom własnym 
powstanie obiekt przemysłowy wraz z  opracowaniem inno-
wacyjnej technologii spawania dużych elementów, będących 
częścią fundamentu wieży wiatrowej. Inwestycja ta zwiększy 
powierzchnie produkcyjną oraz podniesie efektywność pro-
dukcji dzięki zastosowaniu nowoczesnych maszyn i urządzeń. 
GOTECH będzie kontynuował i rozwijał usługi dla sektora ener-
getyki oraz offshore. Firma w celu podniesienia konkurencyj-
ności, wejdzie w obszar bardziej kwalifikowanych usług i wy-
robów o  wysokich wymaganiach jakościowych w  sektorze 
urządzeń dźwigowych, maszyn budowlanych i pojazdów szy-
nowych, GOTECH będzie też aktywnie uczestniczyć w procesie 
edukacji technicznej w rejonie Gryfina i Szczecina w celu stwo-
rzenia przyszłych kadr spółki.

Partner – sąsiad – kolega 
Mimo że wiele zależy od samego przedsiębiorstwa, od pra-

cujących w  nim ludzi oraz kultury zarządzania, nie powin-
no ono działać same. GOTECH czynnie uczestniczy w pracach 
stowarzyszeń i  organizacji branżowych takich jak Izba Go-
spodarcza Energetyki i  Ochrony Środowiska, Zachodnia Izba 
Przemysłowo-Handlowa, Lubuski Klaster Metalowy, Lubuska 
Organizacja Pracodawców, Zachodniopomorski Klaster Mor-
ski, Polska Izba Konstrukcji Stalowych, Polskiego Towarzy-
stwa Morskiej Energetyki Wiatrowej. Wspólnie z nimi GOTECH 
uczestniczy w targach, misjach gospodarczych, konferencjach. 
Razem dba o rozwój kadr, aktywnie wspierając szkolnictwo za-
wodowe na poziomie ponadpodstawowym i wyższym.

Od 27. lat istnienia GOTECH nie jest obojętny na prośby 
i  apele płynące do spółki. Firma uczestniczy w  wielu projek-
tach nastawionych na wsparcie przedsiębiorczości lokalnej 
i  działalności społecznej. Część środków pieniężnych przeka-
zywana jest podczas różnorodnych akcji społecznych, kultural-
nych. GOTECH wspiera lokalny sport wyczynowy, sponsorując 
Gorzowski Speedway Klub „STAL Gorzów” oraz żeńską druży-
nę piłki siatkowej „AZS Gorzów”. GOTECH dba również o swo-
ich pracowników wspierając finansowo ich rozwój zawodowy, 
rekreację ruchową czy pasje artystyczne. 

Działania firmy docenione zostały przez wiele instytucji, or-
ganizacji oraz prasę lokalną i specjalistyczną. GOTECH jest lau-
reatem licznych nagród i wyróżnień. Firma GOTECH może po-
szczycić się Certyfikatem Lubuskiego Lidera Biznesu, Gazelą 
Biznesu. Wśród wielu tytułów przedsiębiorstwo uzyskało rów-
nież miano Lubuskiego Przyjaznego Pracodawcy. Ponadto ma 
na swoim koncie wyróżnienia w rankingach, m.in.: Diamenty 
Forbesa, Wehikuły Czasu, Orły Eksportu Województwa Lubu-
skiego. 

MB
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– Pokrowce termoizolacyjne przed 25-laty były w Polsce zu-
pełnie nieznane, w Europie bardzo słabo, inaczej było za Oce-
anem Atlantyckim, gdzie wymyślono taką formę izolacji. Toteż 
wprowadzając ją na polski rynek jako pierwsi pełniliśmy rolę nie 
tylko produkcyjną, ale i edukacyjną. Siedziba firmy, biuro i za-
kład produkcyjny, zostały zlokalizowane w Łodzi z kilku wzglę-
dów: centralnego położenia na mapie Polski, dostępu do fa-
chowej siły roboczej (szwaczki) i  obecności firm zajmujących 
się obsługą parku maszynowego szwalni – mówi Wojciech 
Maurer, Członek Zarządu, Kierownik Działu Techniczno-Han-
dlowego SUM Poland sp. z o.o.

Profil produkcji 
Przedsiębiorstwo produkuje demontowalne izolacje prze-

mysłowe w  postaci pokrowców termoizolacyjnych, czyli 
osłon izolacyjnych wielokrotnego użytku do urządzeń tech-
nicznych pracujących przy wysokich i niskich temperaturach. 
Szybki, a zatem krótki czas ich montażu i demontażu spra-
wia, że z powodzeniem stosowane są na urządzeniach takich 
m.in. jak zawory, zasuwy, przepustnice, połączenia kołnierzo-
we, pompy, turbiny, wymienniki ciepła, słowem wszelkich
urządzeniach technicznych, które wymagają częstych kon-
troli lub konserwacji. Znajdują zastosowanie wszędzie tam,
gdzie wymagany jest okresowy, swobodny dostęp do izolo-
wanych podzespołów instalacji, co praktycznie uniemożliwia 
lub czyni nieopłacalnym ekonomicznie i ergonomicznie za-
stosowanie tradycyjnych technologii ociepleniowych. Trafia-
ją do wielu sektorów przemysłu, by wymienić energetyczny,
ciepłowniczy, chemiczny, petrochemiczny, spożywczy, wy-
dobywczy, celulozowo-papierniczy, przetwórstwa tworzyw
sztucznych, stoczniowy, offshore, zbrojeniowy, motoryzacyj-
ny, czy do środków transportu.

– Izolujemy ogromne ilości urządzeń, nie zajmujemy się stały-
mi, blaszanymi technikami izolacyjnymi, niemniej instalujemy 
nasze produkty również tam, gdzie stosowane są izolacje trady-
cyjne. Zatem nie stanowimy dla nich konkurencji, a uzupełnie-
nie. Demontaż stałej izolacji najczęściej wiąże się z jej zniszcze-
niem bądź częściowym uszkodzeniem, nasze pokrowce można 
w każdej chwili, z urządzeń czy armatury przemysłowej (wyma-
gającej okresowej rewizji, uszczelnień), zdjąć i ponownie zało-
żyć – zapewnia Wojciech Maurer.

I dodaje: – W zakładach przemysłowych armatura była do-
tąd najczęściej nieizolowana i nadal w większości nie jest. Toteż 
staramy się dokonać zmian na tym polu, to kwestia w znacznej 
mierze świadomości, zmiany myślenia klienta na temat moż-
liwości technologicznych izolacji elementów, które dotąd nie 
były im poddane. I osiąganych korzyści. Najtrudniej przełamać 
nawyki, inżynierowie nadzoru ruchu zdają sobie sprawę ze zja-
wiska dużych strat energii wynikającego z np. nie izolowanego 
zaworu, ale nie zawsze wyciągają właściwe wnioski. Niemniej 
coraz częściej to czynią. Od kilku lat prowadzimy zintensyfiko-
waną działalność edukacyjną, która przynosi efekty, a  wiele 
firm dostrzega zalety naszej technologii. Co ciekawe, producen-
ci stałych izolacji zapraszają nas do współpracy. Wykonując in-
westycję kompleksowo wiedzą, że pewne elementy lepiej izolo-
wać naszymi wyrobami.

Jedną z metod dotarcia do klienta jest udział w konferen-
cjach branżowych, w których uczestniczą liczni przedstawi-
ciele potencjalnych kontrahentów, specjaliści utrzymania 
ruchu. Często podczas takich spotkań firma prowadzi prelek-
cje i prezentacje. Inny kanał to specjalistyczne imprezy wy-
stawiennicze. W  cyklu dwuletnim odbywają się największe 
targi na świecie w swej dziedzinie – Międzynarodowe Tar-
gi Produktów Izolacyjnych i Techniki Izolacji IEX w Kolo-
nii. SUM Poland brała w nich udział w 2016 r., zamierza tak-
że w  nich uczestniczyć w  przyszłym roku. W  październiku 
br. wystawiała się na Międzynarodowych Targach Izolacji 
Przemysłowych 4INSULATION w Krakowie.

Znacząca część klientów SUM Poland to szeroko rozu-
miana branża energetyczna. Są to operatorzy sieci ciepłow-
niczych, lokalne przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, ale 
także duże koncerny energetyczne. W  takich przedsiębior-
stwach izolowane są zawory i armatura, zlokalizowane blisko 
kotłów i turbin (wysoka temperatura), a także same turbiny.

Koniunktura  
Występuje coraz większe zainteresowanie rynku technolo-

giami oferowanymi przez SUM Poland. Trudno nie dostrzec 
ich zalet, o niektórych była już mowa, dodajmy kwestie bez-
pieczeństwa: chronią pracowników przed oparzeniem, za-
pewniają ochronę termiczną aparatury sterującej w razie po-
żaru. Redukują także hałas emitowany przez urządzenia.

– Niedawno zakończyliśmy inwestycję, gdzie połączyliśmy
funkcję termoizolacyjną pokrowca z dźwiękochłonną. Ku zado-

Obecnej w Polsce firmy SUM Poland sp. z o.o. geneza sięga Kanady. Oto blisko 25 lat temu polscy inwestorzy 
powołują do życia SUM Canada Enterprises Ltd w Calgary w stanie Alberta. Rusza produkcja pokrowców 
termoizolacyjnych służących izolacji maszyn i urządzeń przemysłowych. Zapada decyzja o wytwarzaniu ich 
także w Polsce. I tak w 2006 r. powstaje w Łodzi SUM Poland, jako polonijna spółka-córka kanadyjskiej fir-
my. Jej Prezesem Zarządu zostaje Janusz Komorowski, syn założyciela firmy, także Janusza.

Prekursor i edukator rynku
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woleniu klienta świetnie zdała egzamin, zajęła dużo mniej miej-
sca od typowej izolacji i  znacznie skuteczniej pochłania hałas 
– informuje Wojciech Maurer.

Wzrost świadomości klientów, a zatem i rosnące zaintere-
sowanie ofertą firmy sprawiają, że rokrocznie zwiększa ona 
obroty. Zatrudnienie pierwotnie kilkuosobowe dzisiaj się-
ga 50. osób. Są to w znakomitej większości pracownicy bez-
pośrednio produkcyjni. Kadra złożona z  profesjonalnych 
inżynierów i  projektantów, skupia się na doradztwie tech-
nicznym. Zapewniają optymalne rozwiązanie zgodne z ocze-
kiwaniami klienta. Wojciech Maurer stworzył dział technicz-
no-handlowy, główny nacisk kładąc na edukację rynku, 
stwierdzając, że rozwijanie świadomości produktu kreuje po-
pyt. Toteż trafiają one do nowych odbiorców. Warto wskazać 
także opłacalność wynikającą z ich stosowania: zwrot z inwe-
stycji w pokrowce to maksymalnie 12–13 miesięcy, czyli re-
welacyjnie krótki w  przemysłowych realiach, głównie dzię-
ki oszczędności w  dziedzinie energii i  ochronie środowiska 
(redukcja emisji CO2).

Około 70% produkcji SUM Poland trafia na eksport, głów-
nie do krajów UE (przede wszystkim Skandynawia i  Niem-
cy, a  także Holandia, Austria, Hiszpania) oraz Kanady; były 
realizowane zlecenia do Australii czy Japonii. Lista klientów 
krajowych jest długa, złożona nierzadko z  czołowych firm 
danej branży obecnych na polskim rynku, m.in.: PGNiG, Gru-
pa Lotos, Veolia Warszawa, OPEC Gdynia, PEC Bełchatów, 
Orlen Eko, PCC Rokita, PCC MCAA, Iglotex, Wrigley Poland, 
Frito Lay, Nestle, Grupa Żywiec, Colian, Bioagra-Oil, Amcor 
Tobacco Packaging Polska, Oriflame, Avon.

Materiały izolacyjne  
Izolacje przemysłowe produkowane są z  najwyższej ja-

kości materiałów. SUM Poland dysponuje szerokim wachla-
rzem nowoczesnych tkanin technicznych i specjalistycznych 
wypełnień izolacyjnych. Tkaniny powlekane są wykorzysty-
wane m.in. w  przemyśle energetycznym. Przykład techno-
logiczny: pokrycie tkaniny szklanej lub silikatowej wermiku-
litem nadaje jej odporność na wysokie temperatury pracy 
i  zwiększa działanie termoizolacyjne (wermikulit pęcznieje 
w wysokiej temperaturze i uszczelnia tkaninę).

Wojciech Maurer: – Technologia tkanin technicznych rozwija 
się, przy rosnącej liczbie producentów maleje ich koszt. Sprowa-
dzamy je wraz z wypełnieniem i dodatkami z Europy Zachod-
niej i  Stanów Zjednoczonych, bo w  Polsce nie są wytwarzane. 
Są produkowane także na Dalekim Wschodzie, ale ich jakość 
nie jest odpowiednia, a do niej przywiązujemy ogromną wagę.

Firma dysponuje jednym z  najnowocześniejszych, i  to 
w  europejskiej skali, parkiem maszynowym w  dziedzinie 
produkcji izolacji szytej. Cała produkcja odbywa się w opro-
gramowaniu CNC, czyli produkty przygotowane są w  śro-
dowisku CAD 2D/3D i CAM, elektronicznie i wycinane przez 
sterowane komputerowo plotery. Tną zarówno tkaniny, jak 
i  grube elementy izolacji. Do cięcia materiałów z  trudem 
poddających się cięciu nożami służy wielkogabarytowy plo-
ter laserowy. Szycie odbywa się na maszynach szwalniczych 
częściowo zautomatyzowanych. Prowadzona jest pełna do-

kumentacja elektroniczna produkcji, wprowadzony został 
system kodów paskowych. Zakład posiada wszystkie nie-
zbędne certyfikaty: ISO 9001 (Zintegrowany System Zarzą-
dzania Jakością), ISO 14001 (System Zarządzania Środowi-
skowego), OHSAS 18001 (System Zarządzania OHP).

Każdy pokrowiec wyprodukowany jest pod kształt, wy-
miar, temperaturę i warunki pracy izolowanego urządzenia. 
Hasłem SUM Poland jest „izolujemy odpowiedzialnie”. Do-
brze je zilustruje przebieg realizacji zamówienia. Rodzaj in-
stalacji ustalany jest na etapie ofertowym. Specjalista uda-
je się do klienta, poznaje proces technologiczny, w  którym 
jest zainstalowane urządzenie, ustala jego funkcje, dokonu-
je pomiaru. Zbiera szczegółowe dane o wymiarach, uwarun-
kowaniach przestrzennych itp. Projektant przenosi rysunki 
techniczne wykonane na instalacji do środowiska CAD. Po-
wstaje produkt, który poddawany jest szczegółowej kontro-
li jakościowej. Montażu dokonuje klient we własnym zakre-
sie, co jest, jak informuje Wojciech Maurer, regułą za granicą, 
bądź czyni to ekipa producenta, jak to dzieje się zazwyczaj 
w Polsce.

Plany 
Obłożenie produkcyjne, rosnące zatrudnienie, koniecz-

ność instalacji nowych urządzeń sprawiają, że firma nosi się 
z  zamiarem, w  nieodległej przyszłości, budowy nowej hali 
w innej lokalizacji. Inwestuje w zakup kolejnych maszyn, sta-
le unowocześnia wyposażenie techniczne, co owocuje wzro-
stem wydajności i obniżeniem kosztów. Firma może się po-
chwalić licznymi nagrodami tj. Tytuły Jakość Roku w trzech 
kategoriach: Innowacje, Produkt i Ekologia w Konkursie Ja-
kość Roku (2012 r.), Tytuł Gazeli Biznesu otrzymany w 2015 r. 
czy III miejscem w Konkursie „Pracodawca – organizator pra-
cy bezpiecznej” w  woj. łódzkim (2014 r.) organizowanym 
przez Państwową Inspekcję Pracy. W ramach społecznej od-
powiedzialności biznesu (CSR) wspomaga szkołę zawodową 
dla osób niepełnosprawnych.

Tegoroczny portfel zamówień jest pełny, również nadcho-
dzące lata zapowiadają dobrą koniunkturę.

AU
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W końcu sierpnia 2017 r. Departament Energii Odna-
wialnej Ministerstwa Energii opublikował doku-
ment prezentujący „Nowy Mechanizm wsparcia 
wysokosprawnej kogeneracji”. Aktualnie Mini-

sterstwo Energii prowadzi konsultacje przedmiotowej koncep-
cji. Na tym etapie trudno jest ocenić kiedy aktualnie prowadzone 
prace doprowadzą do stworzenia pełnej wersji projektu ustawy 
o wsparciu wysokosprawnej kogeneracji i kiedy Parlament osta-
tecznie uchwali nową regulację. Jest jasne, że czas biegnie szybko 
i chwila wygaśnięcia dotychczasowego systemu wsparcia zbliża 
się wielkimi krokami. Im szybciej nowe przepisy zostaną uchwa-
lone, tym lepiej dla uczestników sektora energetycznego i inwe-
storów, bowiem usunęłoby to stan niepewności, z  jakim mamy 
aktualnie do czynienia. To właśnie m.in. z uwagi na brak ustalonej 
perspektywy wsparcia wysokosprawnej kogeneracji po roku 2018 
skutkuje wstrzymywaniem decyzji o realizacji projektów inwesty-
cyjnych. Prowadzenie aktualnie konsultacji nad nowym mechani-
zmem wsparcia oznacza szansę dla zainteresowanych podmiotów 
(inwestorów) włączenia na tym etapie do prac i  przedstawienia 
(oraz skutecznego przekonania) swoich uwag i sugestii. 

Aktualnie obowiązujący system wsparcia jest skonstruowany 
w oparciu o mechanizm świadectw pochodzenia energii z koge-
neracji, które są uzyskiwane przez kogeneracyjne jednostki wy-
twórcze. Prawa majątkowe wynikające z uzyskanych świadectw 
pochodzenia są zbywalne i stanowią towar giełdowy a tym sa-
mym stanowią źródło dodatkowego dochodu dla podmiotów 
prowadzących jednostki kogeneracyjne. Możliwość zbywania 
uzyskanych świadectw pochodzenia jest oczywiście powiązana 
z obowiązkiem ich nabywania i corocznego składania do Preze-
sa URE do umorzenia wobec określonych kategorii podmiotów 
(zatem obowiązujące przepisy regulują kwestię obowiązkowe-
go popytu na świadectwa pochodzenia). Tymczasem ogłoszona 
koncepcja nowego systemu wsparcia jest oparta o zupełnie inne 
podejście. Co więcej, autorzy koncepcji proponują wprowadze-
nie odrębnych modeli regulacyjnych dla istniejących już instala-
cji kogeneracyjnych, planowanych jednostek wytwórczych oraz 
dla małych, o mocy do 1 MW, obiektów.

Wsparcie dla istniejących instalacji 
kogeneracyjnych 

Ministerstwo Energii proponuje wprowadzenie mechani-
zmu polegającego na ustaleniu premii dopłacanej do ceny każ-
dej MWh energii elektrycznej uzyskanej z  jej sprzedaży w toku 
działalności wytwórczej danej instalacji. Celem nowego mo- 
delu jest zagwarantowanie strumienia przychodów pozwa- 
lającego na pokrycie luki finansowej pomiędzy kosztami wytwa-
rzania energii elektrycznej w  jednostkach wysokosprawnej ko-

generacji, a możliwą do osiągnięcia rynkową ceną energii elek-
trycznej. 

Możliwość uzyskania przedmiotowej premii będzie uwarun-
kowana pozytywnym wynikiem postępowania prekwalifikacyj-
nego przeprowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Ener-
getyki. Przy czym, jak twierdzą autorzy planowanej regulacji, 
procedura oceny istniejących instalacji będzie miała charakter 
uproszczony i powinna polegać na zaliczeniu danej jednostki do 
właściwego koszyka technologicznego, bez konieczności prze-
prowadzania postępowań konkursowych (aukcyjnych) przewidu-
jących konkurencję pomiędzy uczestnikami. Utworzone koszyki 
technologiczne dedykowane będą instalacjom o  porównywal-
nych parametrach ekonomicznych (czyli kosztach produkcji ener-
gii elektrycznej). Corocznie Minister Energii w  drodze rozporzą-
dzenia ustalać będzie dla każdego z koszyków odrębną wysokość 
premii, która ma stanowić efekt dostosowania do potrzeb i spe-
cyfiki poszczególnych kategorii jednostek. Przedmiotowa pre-
mia będzie kalkulowana w oparciu o rzeczywiste dane rynkowe 
i zestawiana z kosztami wytwarzania energii elektrycznej w jed-
nostkach wysokosprawnej kogeneracji. Równocześnie, z  uwa-
gi na zróżnicowaną strukturę wiekową istniejących jednostek 
wysokosprawnej kogeneracji, autorzy koncepcji przewidują ko-
nieczność wprowadzenia współczynnika korygującego wysokość 
premii z uwagi na wiek instalacji. Powyższy mechanizm ma umoż-
liwić pokrycie kosztów kapitałowych i operacyjnych jednostkom 
nowszym lub zmodernizowanym (które nie uległy jeszcze pełnej 
amortyzacji) oraz pokrycie jedynie kosztów operacyjnych insta-
lacjom całkowicie zamortyzowanym, ale które mimo wszystko 
wciąż wymagają wsparcia dla utrzymania produkcji.

Co bardzo ważne, coroczne wyznaczanie wysokości premii 
ma pozwolić na odpowiednie dostosowanie wsparcia do zmie-
niających się warunków rynkowych. Co więcej, dopuszczalna 
jest sytuacja, w  której w  określonych warunkach premia zosta-
łaby określona na poziomie 0 zł/MWh, co by oznaczało, że w da-
nym roku wedle wyliczeń Ministerstwa Energii sytuacja na ryn-
ku energetycznym umożliwia prowadzenie produkcji i sprzedaż 
energii elektrycznej z instalacji wysokosprawnej kogeneracji bez 
konieczności otrzymywania dodatkowej pomocy.

Na marginesie warto również wskazać, że opublikowana kon-
cepcja nowego systemu wsparcia nie wskazuje na konkretny 
okres wsparcia dla istniejących instalacji kogeneracyjnych (w od-
różnieniu od przewidzianego mechanizmu wsparcia dla nowych 
jednostek wytwórczych, o czym jest mowa poniżej). Można za-
tem stwierdzić, że w tym zakresie Ministerstwo Energii pragnie 
utrzymać wyższy poziom elastyczności (co również potencjal-
nie może oznaczać ryzyko szybszego niż zakładają to właścicie-
le jednostek kogeneracyjnych wyznaczenia premii na poziomie 
zerowym).

Prace nad nowym
systemem wsparcia kogeneracji

Grzegorz Filipowicz
 adwokat, senior associate 

w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k.

Zespół Infrastruktury i Energetyki kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k. ma przyjemność rozpo-
cząć nowy cykl publikacji prezentujący wybrane zagadnienia dotyczące regulacji sektora energetyczne-
go lub związane z przepisami ochrony środowiska, które wydają się być istotne lub na które warto zwrócić 
uwagę z perspektywy funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych. Przedmiotem pierwszej publikacji 
jest podsumowanie koncepcji nowego modelu wsparcia sektora wytwarzania energii elektrycznej w koge-
neracji, który ma zastąpić dotychczasowy system obowiązujący jedynie do końca 2018 r. 
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Wsparcie dla planowanych instalacji 
kogeneracyjnych 

W  odniesieniu do planowanych jednostek kogeneracyjnych 
Ministerstwo Energii przewiduje zastosowanie modelu aukcyj-
nego, który już został implementowany na potrzeby wspiera-
nia energetyki odnawialnej. Tym samym udzielanie wsparcia dla 
instalacji wytwórczych będzie odbywać się w  wyniku przepro-
wadzenia postępowań aukcyjnych, których zwycięzcami będą 
inwestorzy proponujący najniższe oferty cenowe (tzw. aukcje 
holenderskie). Autorzy nowej koncepcji wsparcia wskazują, że 
mechanizm aukcyjny prowadzi do promocji najbardziej efektyw-
nych technologii przy równoczesnym minimalizowaniu kosztów 
funkcjonowania systemu. 

Istotnym elementem nowego systemu jest wprowadzenie me-
chanizmów gwarantujących konkurencyjność postępowań au-
kcyjnych poprzez sztywne ustalenie określonego udziału ofert, któ-
re musiałyby być odrzucone. Dostępna pula energii elektrycznej do 
rozdysponowania w ramach aukcji byłaby zawsze mniejsza od wo-
lumenu ofert. Innymi słowy, wykluczony byłby scenariusz, w któ-
rym wszyscy uczestnicy aukcji zostaliby wyłonieni jako zwycięzcy. 

Podobnie, jak to ma miejsce w  już obowiązującym systemie 
aukcyjnym dla odnawialnych źródeł energii, aukcje dla plano-
wanych jednostek kogeneracyjnych będą dostępne wyłącznie 
dla inwestycji, które zostaną pozytywnie zweryfikowane w  po-
stępowaniu prekwalifikacyjnym. W ramach powyższej procedu-
ry wstępnej przeprowadzona będzie weryfikacja technicznych 
możliwości produkcji energii elektrycznej w  wysokosprawnej 
kogeneracji. Na tym etapie autorzy koncepcji nowego systemu 
wsparcia nie podali jednak więcej szczegółów postępowania 
prekwalifikacyjnego. Nie mamy aktualnie wiedzy czy i jak bar-
dzo powyższa procedura może być podobna do procedury 
przewidzianej w ramach systemu aukcyjnego dla OZE.

Aukcje dla planowanych jednostek kogeneracyjnych miałyby 
być przeprowadzane odrębnie w trzech koszykach aukcyjnych: 
jeden koszyk dedykowany instalacjom przemysłowym oraz 
dwa koszyki dla pozostałych instalacji kogeneracyjnych (in-
stalacje wytwórcze o  mocy zainstalowanej elektrycznej do 
i ponad 20 MW).

Aktualnie okres wsparcia dla zwycięskich instalacji kogene-
racyjnych przewidziano na 15 lat. Co prawda opublikowana 
koncepcja nie określa dalszych szczegółów, ale zakładamy, że 
powyższy okres  (analogicznie jak ma to miejsce ramach syste-
mu wsparcia OZE) będzie liczony od dnia wprowadzenie po raz 
pierwszy energii elektrycznej do sieci.

Budżet aukcyjny ma być corocznie ustalany przez Ministra 
Energii w drodze rozporządzenia. Autorzy nowej koncepcji wspar-
cia przewidują, że przedmiotowe rozporządzenie będzie przygo-
towywane m.in. w oparciu o proces konsultacji społecznych, co 
ma stanowić platformę dla prowadzenia dyskusji z  partnerami 
społecznymi m.in. w celu ustalenia potrzeb inwestycyjnych oraz 
gotowości realizacji projektów w określonych terminach. Corocz-
ne ustalanie budżetu aukcyjnego ma gwarantować elastyczność 
kształtowania systemu wsparcia kogeneracji oraz kontrolę nad 
niezbędnymi inwestycjami w  sektorze wysokosprawnej koge-
neracji. Niemniej autorzy nowej koncepcji dostrzegają potrzebę 
wskazywania potencjalnym inwestorom nieco dłuższej perspek-
tywy. Dlatego też przewiduje się, że wraz z  ustalaniem budże-
tu aukcyjnego na dany rok Minister Energii będzie określał per-
spektywę budżetową na okres kolejnych trzech lat. Należy jednak 
zaznaczyć, że powyższa projekcja miałaby mieć charakter nie-
wiążący. W efekcie może to oznaczać, że publikowanie planu bu-
dżetowego aukcji kogeneracyjnych dla najbliższych trzech lat 
może jedynie pozornie stanowić efektywne narzędzie budowania 
perspektyw inwestycyjnych dla zainteresowanych podmiotów. 
Nie można bowiem wykluczyć, że powyższe kilkuletnie pro-
jekcje budżetowe będą corocznie zmieniane (aktualizowane). 

W ramach nowego systemu aukcyjnego, zwycięzcy będą mieli 
zagwarantowany strumień przychodów w postaci premii do ceny 

energii elektrycznej. Przewiduje się, że Minister Energii będzie 
również ustalał maksymalną wysokość premii w odniesieniu do 
każdego z utworzonych koszyków aukcyjnych. Powyższy mecha-
nizm ma być rozwiązaniem analogicznym do tzw. cen referencyj-
nych wykorzystywanych w ramach systemu aukcyjnego dla OZE. 

Autorzy dopuszczają możliwość zmiany wysokości premii w za-
leżności od zdefiniowanych warunków zewnętrznych w  trakcie 
okresu wsparcia obowiązującego w stosunku do zwycięskiej in-
stalacji kogeneracyjnej. Z uwagi na specyfikę inwestycji w sekto-
rze energetycznym, a w szczególności na jej długoterminowy cha-
rakter, dostrzega się ryzyko zmian kosztów operacyjnych, na które 
m.in. składają się koszty paliwa, konieczność nabywania upraw-
nień do emisji CO2, ale także zmienność cen energii elektrycznej 
oraz ciepła. W konsekwencji, autorzy nowego systemu wsparcia 
przewidują wprowadzenie mechanizmu korekty wysokości uzy-
skanego wsparcia w  sytuacji istotnej zmiany warunków rynko-
wych, przy równoczesnym założeniu, że taka zmiana nie będzie 
skutkowała przydzieleniem wsparcia w wysokości przekraczającej 
dozwoloną wysokość pomocy publicznej. Poza ogólną zapowie-
dzią możliwości korygowania poziomu wsparcia autorzy na tym 
etapie nie podali szczegółów. Wydaje się, że powyższa kwestia 
może stanowić jeden z najistotniejszych tematów na etapie 
konsultowania nowej koncepcji wsparcia. Sposób uregulowa-
nia mechanizmu korygowania przyznanej premii do sprzedawa-
nej energii elektrycznej niewątpliwie będzie wpływał na całościo-
wą oceną trwałości i stabilności udzielanego wsparcia w ramach 
planowanego nowego systemu wspierającego kogenerację.

W  świetle opublikowanych założeń, przewidywane są rów-
nież mechanizmy monitorowania procesów inwestycyjnych pro-
wadzonych przez przedsiębiorstwa, które wygrały aukcje. Orga-
ny regulacyjne mają mieć zagwarantowany dostęp do bieżących 
informacji w szczególności w celu identyfikacji ryzyka niezreali-
zowania określonego projektu. Na dalszym etapie, mają też być 
implementowane zasady weryfikowania zgłaszanej w  aukcji 
wielkości produkcji energii elektrycznej w planowanej jednost-
ce wysokosprawnej kogeneracji (już po zrealizowaniu inwesty-
cji) w  poszczególnych latach eksploatacji (aż do upływu prze-
widzianego 15-letniego okresu wsparcia). Należy przewidywać 
wprowadzenie mechanizmów rozliczania się przez inwestorów 
z  ewentualnych niedoborów w  ilości wyprodukowanej energii 
względem zwycięskich ofert. Na tym etapie nie ma informacji, 
czy przewiduje się (i w jakiej wysokości) ewentualny akcep-
towalny margines tolerancji w  ramach wykonywania zade-
klarowanej produkcji (w systemie aukcyjnym dla OZE gene-
racja poniżej 85% zwycięskiej oferty powoduje negatywne 
skutki dla inwestorów).

Wsparcie dla małych jednostek 
wytwórczych 

W  odniesieniu do najmniejszych instalacji kogeneracyjnych 
(o  mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW) proponuje się 
wprowadzenie mechanizmu gwarantującego stałą premię dla 
energii elektrycznej (tzw. feed in premium), o  z  góry określonej 
wartości. W  ocenie autorów nowej koncepcji wsparcia, powyż-
szy mechanizm powinien umożliwić rozwój najmniejszych insta-
lacji poprzez zapewnienie stabilnego wsparcia bez konieczności 
przeprowadzania aukcji. Powyższy mechanizm jest dedykowa-
ny dla rozwoju instalacji wysokosprawnej kogeneracji w sekto-
rze małych i średnich przedsiębiorstw, a także w sektorze komu-
nalnym (w szczególności na obszarach niewielkich aglomeracji 
lub osiedli, a także na potrzeby budynków użyteczności publicz-
nej). Opublikowane założenia nie wskazują na jaki okres wparcia 
będą mogły liczyć najmniejsze instalacje kogeneracyjne. Należy 
jednak założyć, że okres ten nie będzie dłuży niż 15 lat od rozpo-
częcia produkcji energii elektrycznej.

Od redakcji: Autorzy działu „Prawo” są otwarci na wszelkie głosy 
naszych Czytelników dotyczące problemów prawnych 
z jakimi boryka się polski sektor elektroenergetyczny.
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    Z  DZIAŁALNOŚCI  IZBY 

Izba Gospodarcza Energetyki i  Ochrony Środowiska jako 
ogólnopolska organizacja branżowa samorządu gospodarcze-
go aktywnością swoich członków wpisała się na trwałe w doko-
nania na rzecz unowocześniania polskiej energetyki, podwyż-
szania stopnia jej sprawności, efektywności funkcjonowania, 
i o  tym właśnie mówił ciepło i  serdecznie między innymi wi-
ceminister energii Grzegorz Tobiszewski, który 26 paździer-
nika 2017 r. wziął udział w uroczystości wręczenia odznaczeń 
państwowych pracownikom firm członkowskich Izby Gospo-
darczej Energetyki i Ochrony Środowiska. Uroczystość ta odby-
ła się w Warszawie, w salach hotelu Airport Okęcie i była połą-
czona z obchodami jubileuszu 25-lecia Izby oraz odbywającym 
się w tym czasie I Kongresem Innowacji w Energetyce. Wręcza-
jąc odznaki minister zaznaczył, jak bardzo ważną rolę w funk-
cjonowaniu sektora energii odgrywają instytucje, takie właśnie 
jak izby gospodarcze. – W Ministerstwie Energii dostrzegamy po-
trzebę i  wartość dialogu administracji z  ekspertami i  przedsta-
wicielami sektora. Doceniamy Państwa wkład w  kształtowanie 
kierunków rozwoju polskiej energetyki – powiedział. Wicemini-
ster Grzegorz Tobiszewski wręczył zasłużonym dla działalności 
Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska 10 Brązo-
wych Krzyży Zasługi oraz 41 odznak resortowych „Za Zasługi 
dla Energetyki”. Honorowe odznaki są nadawane przez Mini-
stra Energii za wybitne zasługi dla rozwoju energetyki. W imie-
niu wszystkich odznaczonych podziękował dr inż. Mariusz 
Słoma, prezes firmy Valmet.

Witający gości podczas uroczystej kolacji Prezes Zarządu 
Izby dr hab. Filip Grzegorczyk skonstatował, że obchodząca 
w tym roku jubileusz 25-lecia Izba ma na swoim koncie wiele 
sukcesów, ale też i obecnie chce odpowiadać na wiele wyzwań 
stojących przed sektorem, m.in. podejmuje zadania przygoto-
wania i realizacji wielu inicjatyw w zakresie usprawnienia pro-
cesów inwestycyjnych w energetyce w kraju i zagranicą, pro-
mowania nowoczesnych technik i technologii, a także wsparcia 
ochrony środowiska naturalnego i promocji odnawialnych źró-
deł energii. W imieniu zarządu serdecznie podziękował wszyst-
kim tym, którzy w ciągu minionego ćwierćwiecza przyczynili 
się do dotychczasowych sukcesów w działalności IGEiOŚ i po-
prosił wszystkich zebranych o dalszą aktywność w pracy na ni-
wie elektroenergetycznej.

W najbliższej perspektywie Izba ma też podjąć się kojarzenia 
i łączenia potencjałów swoich firm członkowskich dla zwiększe-
nia kompleksowości oferty handlowej, aby w ten sposób po-
móc krajowym firmom wykonawczym sektora energetycznego 
w zdobywaniu dużych kontraktów. W tym oczywiście też poza 
granicami Polski, a  można to uczynić – między innymi – po-

przez proces umacniania pozycji sieci przedstawicielstw han-
dlowych firm członkowskich IGEiOŚ w Europie i świecie. Duży 
potencjał gospodarczy członków IGEiOŚ jest w stanie zrealizo-
wać każdą dużą inwestycję energetyczną w najnowszej tech-
nologii, w dowolnym punkcie globu, o czym m.in. informował 
krótki film przygotowany z okazji 25-lecia działalności Izby.

Bardzo długo niemilknącymi 
brawami zebrani w salach ho-
telu Airport podziękowali za 
ogromny wkład w  prawidło-
we funkcjonowanie polskie-
go sektora energetycznego, 
dotychczasowemu Dyrektoro-
wi Generalnemu Biura IGEiOŚ, 
Sławomirowi Krystkowi, któ-
ry nieprzerwanie przez okres 
ćwierćwiecza był związany zawodowo z Izbą, kierując jej bie-
żącą działalnością, a  teraz zdecydował się przejść na eme-
ryturę. Można tylko wyrazić nadzieję, iż dyrektor Sławomir 
Krystek jeszcze długie lata będzie z powodzeniem – jak do-
tychczas – dzielił się swym cennym doświadczeniem z kolej-
nymi pokoleniami energetyków polskich. 

Po wręczeniu kwiatów i  zrobieniu pamiątkowych fotogra-
fii, przyszedł czas na występy artystów. A głównym bohaterem 
sceny był Czesław Jakubiec – Comedy w programie „Muzyka 
żartem śpiewana, czyli Komik w operze”. Czesław Jakubiec, 
jako śpiewak operowy obdarzony dużym poczuciem humoru, 
od lat z powodzeniem łączy dwa światy – operowy i kabareto-
wy. W oryginalnej formule scenicznej na pograniczu koncertu 
i kabaretu dostarczył publiczności wielu wzruszeń. Ale i także 
nielimitowanej i  jakże potrzebnej porcji operetkowej rozryw-
ki i  relaksu, czego widomym znakiem był i częsty śmiech pu-
bliczności w trakcie koncertu i rzęsiste oklaski dla umiejętno-
ści muzycznych, tanecznych i... akrobatycznych występujących 
artystów.

Wieczorną część obchodów jubileuszu IGEiOŚ poprowa-
dził znany dziennikarz radiowy, a  z  wykształcenia inżynier  
energetyk, Roman Czejarek, a  sponsorami tej części eventu 
były firmy: PGE – Polska Grupa Energetyczna, Enea, Tauron, 
Energa, Uniserv, EPK, Transition, Centralne Biuro Kon-
strukcji Kotłów S.A., GE, MPHS, Siemens, Valmet, Budimex, 
Doosan, Grupa Powen – Wafapomp S.A., Rafako, Grupa 
PBG, SBB Energy S.A. 

Marek Bielski

Środowiska energetyków polskich nie trzeba przekonywać co do nieodzowności potrzeby istnienia takich samorzą-
dowych organizacji, jak Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska. Zawiązana przed 25 laty organizacja 
już u samego zarania swego powstania potwierdziła słuszność podjętej działalności, czynnie uczestnicząc w procesie 
reformowania polskiej energetyki i realnie rozwiązywanych trudnych problemów ekonomicznych oraz technicznych 
związanych z przeprowadzaną transformacją ustrojową i gospodarczą.

Jubileusz 25-lecia działalności 
Izby Gospodarczej Energetyki 

i Ochrony Środowiska
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Partnerzy Jubileuszu 25-lecia IGEIOŚ oraz I Kongresu Innowacji w Energetyce
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Wdniach 28–29 września 2017 r., w Hotelu MCC Mazurkas, 
w Ożarowie Mazowieckim k/Warszawy, odbyła się kon-

ferencja pt. „Planowane i realizowane zadania inwestycyj-
ne w  konsekwencji przyjętych strategii rozwoju Koncer-
nów Energetycznych”.

Dla członków Izby oraz dla całego rynku firm realizujących 
inwestycje, bardzo istotne jest poznanie genezy decyzji zada-
nia inwestycyjnego, założeń do przetargu, parametrów oceny 
ofert, koniecznych referencji, sposobu pełnienia nadzoru in-
westorskiego, organizacji procesu, harmonogramu płatności, 
oczekiwanych gwarancji, roli i udziału firm doradczych, ocze-
kiwań co do planowanych wskaźników technicznych i ekono-
micznych.

Konferencja była dla uczestników nie tylko źródłem pozy-
skania informacji na temat planowanych inwestycji i  zleceń 
w  Koncernach, ale też miejscem poznania się potencjalnych 
stron kontraktu, co przy zachowaniu wszelkich zasad i proce-
dur handlowych czyni relacje zleceniodawca – wykonawca 
bardziej partnerskimi. 

Planowane i realizowane 
zadania inwestycyjne 
w konsekwencji 
przyjętych strategii 
rozwoju Koncernów 
Energetycznych

Na największych w kraju targach urządzeń i najnowszych techno-
logii dla energetyki – 30. Międzynarodowych Energetycznych 

Targach Bielskich ENERGETAB 2017 firma TRONIA sp. z o.o. z War-
szawy została wyróżniona Statuetką Izby Gospodarczej Energety-
ki i Ochrony Środowiska za produkt pod nazwą Rejestrator Zakłó-
ceń Elektrycznych SZARM. 

Rejestratory te mogą dostarczać wiele informacji o działaniu i sta-
nie sieci energetycznej danej firmy, o zużyciu poszczególnych kom-
ponentów, przebiegu rozruchu urządzeń, dystrybucji energii itp. Przy 
częstotliwości próbkowania sięgającej 100 tysięcy próbek na sekun-
dę okres sygnału 50 Hz jest zapisywany w 2000 próbek. Pozwala to 
oglądać krótkotrwałe zdarzenia jak na zwolnionym filmie, analizować 
harmoniczne do 1000., obserwować na wspólnym wykresie nawet kil-
kadziesiąt prądów i napięć z różnych punktów obwodów energetycz-
nych itp. Rejestracje mogą wskazywać zarówno źródła i przebieg za-
kłóceń, jak również efekty wprowadzonych środków zaradczych, jak 
kompensacja mocy biernej, filtrowanie harmonicznych itp. Do Ko-
misji Konkursowej Jubileuszowych 30. Międzynarodowych Energe-
tycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2017 wpłynęło 58 zgłoszeń 
produktów. Organizator targów dziękuje Wystawcom, którzy wzięli 
udział w konkursie. 

Nagroda 
dla firmy TRONIA

Już po raz XVI Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony 
Środowiska wraz z PSE S.A. zorganizowały konferen-

cję pt. „SZCZYT JESIENNO-ZIMOWY – szkolenie dyspo-
zytorów w spółkach dystrybucyjnych i dyżurnych inży-
nierów ruchu w elektrowniach i elektrociepłowniach”. 
Konferencja odbyła się w  dniach 30 listopada – 1 grud-
nia 2017 r. w Konstancinie-Jeziornie w siedzibie PSE oraz 
w Hotelu BOSS i zgromadziła pracowników firm odpowie-
dzialnych za bezpieczeństwo systemu elektroenergetycz-
nego i współpracę z PSE S.A.

Celem spotkania była ocena pracy KSE w  szczycie 
2016/2017, przeanalizowanie i  podsumowanie tegorocz-
nych zakłóceń i  problemów, w  szczególności spowodo-
wanych zjawiskami atmosferycznymi w  rejonie kujaw-
sko-pomorskim oraz wymiana doświadczeń pomiędzy 
podmiotami KSE (przedstawiciele elektrowni, elektrocie-
płowni i operatorów systemu dystrybucyjnego) oraz sze-
rzenie wiedzy o ochronie przed awariami.

Konferencja była doskonałą szansą pozyskania najnow-
szej wiedzy od najlepszych w Polsce fachowców oraz źró-
dłem informacji o przyszłościowych technologiach. 

Szczyt 
jesienno-zimowy

PA R T N E R
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Wdniu 14 listopada 2017 r., w Ministerstwie Energii w War-
szawie, odbyło się Polsko-Brytyjskie Forum Nuklear-

ne pod nazwą Polish-British Nuclear Supply Chain Forum, 
które zgromadziło ponad 70 firm z  Polski i  Wielkiej Brytanii 
zainteresowanych współpracą w realizowaniu projektów z za-
kresu energetyki jądrowej. Spotkanie zorganizowane zosta-
ło przez Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Energii 
oraz Ambasadę Brytyjską w Warszawie. Partnerem po stronie 
angielskiej było NIA (Nuclear Industry Association), a po stro-
nie polskiej IGEiOŚ (Izba Gospodarcza Energetyki i  Ochrony 
Środowiska). 

Uroczystego otwarcia Forum dokonali Ministerstwo Ener-
gii i Ambasada Brytyjskiej, a ze strony IGEiOŚ członek Zarzą-
du IGEiOŚ Łukasz Grela, Prezes Energoprojekt-Katowice S.A. 
W pierwszej części przedstawiono aktualny status i perspek-

tywy programu jądrowego Ministerstwa dla Polski oraz spoj-
rzenie inwestora PGE EJ1. Po stronie brytyjskiej dokonano 
przeglądu stanu i  prezentacji dotychczasowych osiągnięć 
jądrowych w  Wielkiej Brytanii. Ambasada Brytyjska zapre-
zentowała natomiast potencjał, jakim dysponuje w  zakresie 
współpracy rynków: polskiego i brytyjskiego oraz możliwości 
inwestycji w UK. 

Druga część spotkania dała możliwość bezpośredniego za-
prezentowania potencjału konkretnych firm budowlanych 
i usługowych sektora energetyki. Po stronie polskiej swój po-
tencjał zaprezentowały firmy członkowskie IGEiOŚ: Gotech 
sp. z  o.o., Energoprojekt-Katowice S.A., Polimex-Mosto-
stal  S.A. i inne.

Kwintesencją Forum były spotkania B2B, które cieszyły się 
dużą popularnością. Podczas ponad dwugodzinnych rozmów 
indywidualnych, które miały przyczynić się do matchmakin-
gu branżowego (kojarzenia przedsiębiorstw) wymieniono się 
wiedzą, potencjałem firm oraz kontaktami.

IGEiOŚ, jako Partner wydarzenia, wystąpiła ze stoiskiem in-
formacyjnym, na którym firmy członkowskie miały możliwość 
prezentowania potencjalnym partnerom z  Wielkiej Bryta-
nii broszur i  ulotek anglojęzycznych. IGEiOŚ od lat aktywnie 
współpracuje z Departamentem Energii Jądrowej w ME, jako 
że skupia i  reprezentuje znakomitą większość polskich firm 
z  potencjałem technicznym i  doświadczeniem niezbędnym 
do budowy elektrowni jądrowej. Dzięki Forum jesteśmy o krok 
bliżej do tego celu. 

Polsko-Brytyjskie
Forum Naukowe

W siedzibie NOT odbyło się doroczne spotkanie grupy seniorów 
energetyki, w  którym wzięło udział liczne grono weteranów, 

w  wieku powyżej 65 lat. Najstarszym seniorem na spotkaniu okazał 
się pan Zbigniew Pakuła (95 lat), były dyrektor GBSiPE Energoprojekt. 
Zgromadzeni uczcili odejście w ostatnim roku dwu zasłużonych ener-
getyków: Józefa Pękali, długoletniego dyrektora Elektrowni Opole, 

i Marka Jaczewskiego, wieloletniego dy-
rektora Instytutu Energetyki. Zgromadze-
ni wysłuchali wystąpień Jerzego Dudzi-
ka z PSE, Jacka Szyke z Rady Nadzorczej 
Taurona i  Andrzeja Patrycego z  Energo-
projektu Warszawa, którzy przedstawili 
najważniejsze problemy polskiej energe-
tyki. W dyskusji zabrał głos Andrzej Szoz-
da były minister energetyki i  energii ato-
mowej w rządzie Piotra Jaroszewicza. Na 
spotkaniu uhonorowano okolicznościo-
wymi dyplomami seniorów, którzy prze-
kroczyli kolejne okrągłe progi wiekowe. 
Spotkanie zakończyło się uroczystym po-
siłkiem. (md)

Doroczne spotkanie 
Grupy Seniorów Energetyki
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I zba Gospodarcza Energetyki i  Ochrony Środowiska 
w  swojej dwudziestopięcioletniej działalności na rzecz 
efektywnego funkcjonowania sektora elektroenergetycz-
nego oraz promowania nowatorskich rozwiązań w  sferze 

organizacyjnej i  technologicznej zainicjowała również zwoła-
nie I Kongresu Innowacji w Energetyce. 

Odbył się on 26 października 2017 r. w salach konferencyj-
nych Hotelu Aiport Okęcie w Warszawie, a Izba była jego głów-
nym organizatorem. Natomiast patronat honorowy nad ob-
radami Kongresu objęły ministerstwa Energii, Środowiska, 
Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju i  Urząd Regulacji Ener-
getyki. Uczestnikami Kongresu byli – między innymi – człon-
kowie IGEiOŚ, przedstawiciele kierownictw krajowych kon-
cernów oraz licznych firm wykonawczych sektora energetyki, 
a także szerokie grono ekspertów. 

Sprostać wyzwaniom 
Otwarcia I  Kongresu Innowacji w Energetyce dokonał 

dr  hab. Filip Grzegorczyk, Prezes Zarządu IGEiOŚ, któ-
ry stwierdził m.in., iż konieczność stałej obecności innowacji 
w gospodarce jest oczywista i nie podlega dyskusji, ale tym sa-
mym – paradoksalnie – jeszcze większej wagi nabiera debata, 
dotycząca skutecznego wdrażania nowoczesnych rozwiązań 
w energetyce. Prezes dr hab. Filip Grzegorczyk, życząc owoc-
nych obrad, wyrazil przekonanie, iż forum kongresu zorganizo-
wanego przez IGEiOŚ będzie tym miejscem, gdzie z pożytkiem 
dla narodowej gospodarki uda się zaprezentować najlepsze 
modele kreowania innowacji w sektorze energetycznym. I na 
koniec swego krótkiego wystąpienia powiedział: – Liczymy, że 
Kongres przyczyni się do poszerzenia horyzontów, zwiększenia 
aktywności jeśli chodzi o  innowacyjność energetyki i  mam na-
dzieję, iż wszyscy Państwo opuszczą ten kongres przekonani co 
do jego wartości merytorycznych.

Prof. Konrad Świrski, moderator pierwszej części Kongre-
su, zapraszając prof. Tadeusza Chmielniaka z Politechniki Ślą-
skiej do wygłoszenia referatu „Polska energetyka – wczoraj 
i  dziś”, mającego być wprowadzeniem do pierwszej dysku-
sji panelistów, przekornie przywołał legendarny już bon mot 
Nielsa Bohra, który ongiś rzekł, iż prognozowanie jest trudne, 
szczególnie jeśli dotyczy przyszłości. 

Prof. Tadeusz Chmielniak wybrał interesującą formułę narra-
cji, gdyż skoro innowacje w energetyce muszą być conditio sine 
qu non związane z przewidywaniem, najpierw musimy dokład-
nie wiedzieć, jak przebiegał dotychczasowy postęp technolo-
giczny i na jego tle dokonać diagnozy stanu aktualnego. Do-
piero wtedy można próbować zaplanować to, co nas spotka 

w  przyszłości. Pierwszy okres rozwoju technologii to dosko-
nalenie obiegu cieplnego. A także maszyn i urządzeń energe-
tycznych pracujących w tym obiegu. To co dzisiaj ma miejsce 
w  energetyce opiera się o  długą drogę konwersji od energii 
chemicznej paliw, poprzez obieg cieplny, po generator. Obec-
nie pojawiają się technologie bezpośrednio zamieniające moc 
wiatru w  energię mechaniczną, a  następnie w  elektryczność, 
wreszcie ogniwa fotowoltaiczne bezpośrednie promieniowa-
nie elektromagnetyczne Słońca w  elektryczność oraz szereg 
innych nowatorskich propozycji technologicznych.

Optymalizacja ekologiczna 
Obecnie nie tylko w Polsce znajdujemy się na etapie rozwo-

ju energetyki, która daje pierwszeństwo kryteriom ekologicz-
nym, a  nie ekonomicznym. Motywacją rozwoju technologii 
węglowych – dominujących w polskiej energetyce – i  jedno-
cześnie miarą doskonałości jest poziom emisji CO2 na jednost-
kę wyprodukowanej elektryczności. Dzisiejsze osiągi w zakre-
sie emisji są właśnie miarą skali postępu wynikającego z coraz 
szerszego sięgania po technologie innowacyjne.

Nie sposób nie brać jednak pod uwagę, że krajowa energe-
tyka charakteryzuje się dużą monotonnością technologiczną 
i  wysokim stopniem wyczerpania żywotności wielu bloków 
energetycznych pracujących na węgiel. Znamienne, że spraw-
ność polskiej energetyki – do tej pory – rosła dzięki efektom 
przeprowadzania procesów modernizacyjnych, a  w  mniej-
szym stopniu wskutek realizacji nowych inwestycji. Wnioski 
z  diagnozy są jednoznaczne. Utrzymanie tendencji wzrosto-
wej sprawności energetyki tylko drogą modernizacji już istnie-
jących obiektów jest w  dłuższym przedziale czasu niezwykle 
trudne. Należy szeroko korzystać z  walorów technologii naj-
nowszych generacji technologicznych przy podejmowaniu 
nowych inwestycji.

Mariusz Milcarek, dyrektor ds. Sektora Publicznego – GE 
Power sp. z o.o. skoncentrował się na kwestii przyszłości ener-
getyki węglowej. Jeśli w warunkach polskich jest ona potrzeb-
na należy odpowiedzieć na pytanie – na jak długo i jakimi in-
nowacyjnymi cechami ma się charakteryzować? W  wypadku 
GE, koncern ten jest – podobnie do innych podmiotów go-
spodarczych, działających globalnie – zwolennikiem zrówno-
ważonego mixu energetycznego dostosowanego do potrzeb 
konkretnego rynku, z przestrzeganiem kryterium dostępności 
paliw w danym kraju.

Paneliści zanim podjęli dyskusję otrzymali od moderującego 
debatę różnokolorowe kartki, a każda z nich oznaczała inny ro-
dzaj pozyskiwania energii. I poproszeni zostali o podniesienie 

Oblicza innowacyjności
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tylko jednej z nich do góry w odpowiedzi na pytanie: jaki ro-
dzaj konwersji energii będzie dominował do roku 2030? Oka-
zało się, że większość z nich zagłosowała kartkami z czarnym 
kolorem oznaczającym węgiel. Zadano pytanie Monice Mora-
wieckiej, dyrektor Departamentu Strategii PGE – Polska Gru-
pa Energetyczna S.A.: – Czy Polska ma porzucić węgiel, czy na-
dal mamy się wstydzić, że jest jeszcze taki jeden kraj w  Europie, 
który węglem stoi? I  odpowiedź wynikająca z  wielostronnej 
analizy panelistów – na tak emocjonalnie postawione pytanie 
– jest odbiciem realiów. W Polsce jeszcze po 2030 r. będą pra-
cować m.in. elektrownie Bełchatów, czy Turów, będące duży-
mi źródłami generowania energii elektrycznej oraz oczywiście 
nowowybudowane wysokosprawne bloki energetyczne m.in. 
w  elektrowniach „Kozienice”, czy „Opole”. Dlatego na pewno 
do 2030 r. w krajowej energetyce będzie przeważał węgiel, ale 
już po 2040 r. sytuacja ulegnie zmianie. Eksperci prognozują, 
iż najważniejsze punkty decyzyjne w skali globalnej po 2030 r. 
nadal będą jednak dotyczyć... energetyki konwencjonalnej ge-
nerowanej z węgla (sic!) oraz energetyki jądrowej. Acz pamię-
tajmy, że Polskę jako kraj unijny obowiązują standardy ekolo-
giczne i przepisy UE i z tym się musimy mierzyć – zaznaczyła 
Monika Morawiecka. Wyrazem tej proinnowacyjnej tenden-
cji jest m.in. niedawne oddanie do użytku bloku parowo-ga-
zowego w Gorzowie Wielkopolskim, czy analizy podejmowane 
w  związku z  ewentualną budową bloku gazowego w  elek-
trowni Dolna Odra. Wytwórcy prądu elektrycznego liczą też na 
szybsze spadki kosztów inwestycji związanych z funkcjonowa-
niem energetyki odnawialnej. 

Piotr Adamczak, Wiceprezes Zarządu ds. handlowych – 
Enea S.A. też publicznie oświadczył, że jego koncern nie wsty-
dzi się węgla, tym bardziej, że jest to świetne miejsce do zasto-
sowania innowacji w dziedzinie ekologii.

O wzrastającej roli OZE w kontekście Polski mówił także dru-
gi z  moderatorów Kongresu prof. Wojciech Nowak z  AGH 
oświadczający, iż po roku 2030 następować będzie w energe-
tyce krajowej przesuwanie węgla do roli bilansującej.

Jan Chlebowicz, dyrektor departamentu Strategii, Rozwo-
ju i Innowacji – Energa S.A. zaznaczył, że już w tej chwili poło-
wa energii produkowanej przez jego grupę to są właśnie od-
nawialne źródła energii i  planowana jest budowa drugiego 
stopnia na Wiśle, co jest związane z  chęcią rozwijania ener-
getyki wodnej. Koncern ten chce też podejmować inicjatywy 
związane z akumulacją energii.

Energetyka adaptacyjna, 
czy innowacyjna? 

Dariusz Obarski, dyrektor sprzedaży Siemens sp. z  o.o., 
m.in. podkreślił, iż niezbędne jest zróżnicowanie źródeł energii, 
aby zapewnić rosnące zapotrzebowanie na energię elektrycz-
ną na świecie. Stąd ważna jest innowacyjność w usprawnianiu 
istniejących technologii, aby były one o coraz wyżej sprawno-
ści, przy coraz niższej emisji. Stąd też także węgiel w zaawan-
sowanej technologii ultra-supernadkrytycznej będzie miał 
istotne znaczenie w  krajowej energetyce. Jeszcze niedawno 
przewidywano m.in. szybki rozwój technologii zgazowania 
węgla, wykorzystanie CO2 do produkcji metanolu lub innych 
paliw syntetycznych. Ale tak naprawdę dyskutujemy o tym, ale 
wciąż daleko jesteśmy od realizacji.

O nowatorstwie multimedialnie 
Energetyka przyszłości to z jednej strony high-tech i mate-

riały kompozytowe oraz nowej generacji ceramika, ale w rów-
nym stopniu umiejętność precyzyjnego sterowanie procesa-
mi chemicznymi.

Z drugiej strony energetyka przyszłości i jej priorytetowe ob-
szary rozwoju to inteligentna sieć energetyczna, którą tworzą 
inteligentne odbiorniki, procesory, małe generatory, czy rosną-
ca rola magazynowania energii. 

Energetyka innowacyjna w  kolejnych dekadach XXI stule-
cia – podkreślali dyskutanci – to optymalne, kompleksowe 
wykorzystanie atutów informatyki wespół z  możliwościami 
high-tech w  formule przemysłu 4.0. Potrzebna jest elastycz-
ność eksploatacyjna, wynikająca z  precyzyjnego dopasowa-
nia podaży do popytu, wymagająca zintegrowanej dynamicz-
nej optymalizacji bloków i pełnego wykorzystywania układów 
rozproszonych.

Krzysztof Burek, Wiceprezes Zarządu Rafako S.A., zwrócił 
uwagę audytorium na aspekty innowacyjne związane z dzia-
łalnością przedsiębiorstwa, które reprezentuje. W  kolejnym 
II bloku tematycznym „Innowacje w energetyce” w podob-
nej konwencji swoje multimedialne wystąpienia zaprezento-
wały cztery koncerny: PGE S.A., Enea S.A., Tauron Polska Ener-
gia S.A., Energa S.A., a także firmy wykonawcze: Energoprojekt 
Katowice, GE Power, Grupa Powen – Wafapomp, Mitsubishi 
Hitachi Power Systems, Pro Novum, SBB Energy S.A., Transition 
Technologies, Uniserv Piecbud i Siemens.

Racjonalność czy kreatywność? 
Obie te cechy towarzyszące inżynierskiej aktywności są po-

żądane na każdym etapie decyzyjnym i realizacyjnym od pro-
jektu, po inwestycje, rozruch i eksploatację. I na pewno nie są 
ze sobą sprzeczne. 

W  świetle wypowiedzi prof. T. Chmielniaka, K. Świrskiego, 
W. Nowaka i  wszystkich panelistów oraz zabierających głos 
w dyskusji, wynika ewidentnie, że nikt kto kieruje się racjonal-
nym osądem i  troską o kształt współczesnej cywilizacji w za-
kresie technologii generacji elektryczności, nie może negować, 
że w  najbliższych dekadach bezpieczny technicznie i  ekono-
micznie dostęp do elektryczności może zagwarantować tyl-
ko wykorzystanie dobrze zbilansowanej struktury paliwowej, 
ujmującej zarówno paliwa kopalne, jaki źródła jądrowe i odna-
wialne. Także wprowadzenie w większym stopniu technologii 
gazowych okazuje się niezbędne. Z polskiego punktu widzenia 
istotna byłaby – pełna elektryfikacja ciepłownictwa i elektryfi-
kacja transportu. Ale też tematy dotyczące samowystarczalnej 
energetycznie gminy, elektromobilności, zeroemisyjnej elek-
trowni, energetyki atomowej i prac nad fuzją jądrową nie przy-
należą do kategorii science fiction, ale wpisują się w  najbar-
dziej realne potrzeby i  wyzwania współczesności. I  dodajmy, 
iż już są one podejmowane także przez polskich energetyków 
i fizyków, biorących udział w krajowych i międzynarodowych 
projektach badawczych.

Od odpowiedzi na pytanie zasadnicze – czy nasza energety-
ka krajowa jest innowacyjna, czy tylko adaptacyjna zależy po-
wodzenie polskiej gospodarki, bezpieczeństwo energetyczne 
państwa i poziom komfortu życia jego obywateli.

Generalna teza Kongresu, że transformacja technologicz-
na w  energetyce światowej i  naszej krajowej jest po prostu 
nieunikniona i  wymaga rzetelnej debaty, wnikliwej analizy 
i uszczegółowienia konkretnych programów znalazła swój do-
bitny roboczy wyraz podczas obrad. I  dlatego też uczestnicy 
I Kongresu Innowacyjnej Energetyki – rozumiejąc merytorycz-
ną wagę problematyki – apelowali do organizatorów o  kon-
tynuowanie tej tematyki i  zorganizowanie w  roku przyszłym 
II Kongresu.

Marek Bielski
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Izba Gospodarcza Energetyki i  Ochrony Środowiska, 
w  dniu 9 listopada 2017 r., zorganizowała konferencję 

pt. „Inwestycje w energetyce gazowej – kontrakt na nowy 
blok gazowo-parowy w  Elektrociepłowni Żerań”, w  Mu-
zeum Gazownictwa w Warszawie. 

Do udziału w  tej konferencji zaprosiliśmy w  charakterze 
Partnerów, Firmy – Strony kontraktu na budowę nowego blo-
ku gazowego w EC Żerań w Warszawie:
– PGNIG Termika S.A.,
– Mitsubishi Hitachi Power Systems,
– Polimex Mostostal S.A.,
a także naukowców z Instytutu Techniki Cieplnej Politech-
niki Warszawskiej.

Celem konferencji było zaprezentowanie szerokiemu gronu 
uczestników szczegółowych informacji o  zawartym kontrak-
cie we wszystkich aspektach, z poszanowaniem jednak zasad 
poufności informacji poszczególnych firm, a  także obowiąz-
ków informacyjnych spółek publicznych.

Konferencja była okazją do uzyskania źródłowej wiedzy 
oraz aktualnych informacji i  kierowana była do wysokiego 
i średniego szczebla menadżerów pracujących w zarządzaniu 
majątkiem i jego rozwojem, handlowców, technologów i spe-
cjalistów wielu branż. 

Inwestycje 
w energetyce gazowej 

– kontrakt na nowy 
blok gazowo-parowy 
w Elektrociepłowni 

Żerań
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LUDZIE  ENERGETYKI     

Jest co najmniej kilka ważkich powodów, skłaniających 
do przywołania na łamach „PE” osoby i dokonań rekto-
ra Politechniki Lwowskiej, prof. Gabriela Sokolnickie-
go. Pierwszy formalny, gdyż w dniu 7 lutego 2017 r. mi-

nęła 140 rocznica Jego urodzin. W końcu maja 2017 r. odbyły się 
we Lwowie uroczystości 125-lecia powstania Lwowskiej Szko-
ły Elektrotechnicznej (1891 r.), której kontynuatorem jest aktu-
alnie Instytut Energetyki i  Systemów Sterowania Politechniki 
Lwowskiej. Obchodom – w których uczestniczyli też przedsta-
wiciele polskiego sektora elektroenergetycznego – towarzyszły 
wystawy i  seminaria poświęcone początkom powstania elek-
trotechniki i elektoenergetyki we Lwowie. Prof. Jerzy Hickie-
wicz z Politechniki Opolskiej wygłosił referat „Rola lwowskiej 
uczelni technicznej w  historii polskiego szkolnictwa elek-
trotechnicznego”. Przypomniano zasługi prof. Romana Dzie-
ślewicza (zob. „PE” nr 4 /2016), i prof. Gabriela Sokolnickiego. 
A na ich grobach złożono wiązanki kwiatów. 

Jednak zasadnicze powody naszego zainteresowania dorob-
kiem prof. Gabriela Sokolnickiego nie wynikają wyłącznie z kro-
nikarskiego obowiązku odnotowania jubileuszy, ale przede 
wszystkim z  faktu, iż mają ścisły związek z  rozwojem elektro-
techniki i  energetyki oraz elektryfikacją całych dużych połaci 
ziem polskich. Jeśli prof. Romanowi Dzieślewiczowi przypadł 
w udziale tytuł pierwszego akademickiego nauczyciela elektro-
techniki na ziemiach polskich, to jego asystentowi, a później-
szemu profesorowi – Gabrielowi Sokolnickiemu, należy się ty-
tuł pioniera polskiej energetyki.

Elektryk z powołania 
Gabriel Michał Sokolnicki urodził się 7 lutego 1877 r. w Kasze-

wach Kościelnych, w  powiecie kutnowskim, jako syn Zenona, 
ziemianina i Natalii ze Stępowskich. Naukę początkową – jak to 
było wtedy w zwyczaju – pobierał w domu, a w 1888 r. wstąpił 
do Wyższej Rzemieślniczej Szkoły w Łodzi, mającej prawa szkół 
realnych. Następnie w 1894 r. wybrał się na studia inżynierskie 
do Darmstad w Hesji. Technische Universität Darmstadt wtedy 
była młodą wiekiem uczelnią. Nota bene założona została do-
piero w roku 1877 , a więc w tym samym roku, w którym urodził 
się – Gabriel Sokolnicki.

TU Darmstadt już wtedy powszechnie uznawano za bardzo 
dobrą uczelnię. Politechnika otrzymała też bardzo szybko pra-
wo doktoryzowania. Ale najważniejsze dla Sokolnickiego było, 
iż na tej właśnie uczelni może studiować elektrotechnikę. Była 
to pierwsza uczelnia techniczna w świecie, która zdecydowała 
się zorganizować na prawach samodzielnego wydziału, właśnie 
Wydział Elektrotechniki, który wkrótce stał się jej wizytówką.

Studia Gabriel Sokolnicki skończył „z  postępem dobrym” 
w 1900 r. i uzyskał tytuł inżyniera elektryka. Jeszcze w tym sa-
mym roku został mianowany asystentem przy Katedrze Elektro-
techniki Ogólnej w C.K. Szkole Politechnicznej we Lwowie, kie-
rowanej przez prof. Romana Dzieślewicza.

Na własny rachunek 
Nieprzerwanie, począwszy od 1903 r. do września 1939 r., 

inż. Gabriel Sokolnicki zajmował się wykonywaniem ekspertyz 
oraz doradztwem technicznym. Był autorem projektów, przy-

gotowywał warunki techniczno-kosztorysowe do przetargów 
na wykonanie prac związanych z  inwestycjami energetyczny-
mi, nadzorował i dokonywał odbiorów prac elektroenergetycz-
nych. 

W 1903 r. założył we Lwowie, wspólnie z  inż. Kazimierzem 
Wiśniewskim, Biuro Elektrotechniczne, później była to Fabry-
ka Elektrotechniczna i  Biuro Instalacyjne, a  od 1910 r. Akcyj-
ne Towarzystwo Elektryczne, w którym pełnił funkcję dyrekto-
ra technicznego. A w 1913 r. wycofał się z działalności w  tym 
przedsiębiorstwie i  poprowadził własne Biuro Porad Projek-
tów Elektrotechnicznych. W  1916 r. uzyskuje tzw. upoważnie-
nie rządowe i tytuł inżyniera cywilnego. Z tego okresu – jak pi-
sze w  swoim życiorysie – przygotowuje projekty elektrowni 
w Krośnie, rozszerzenie elektrowni w Rzeszowie, sieci elektrycz-
nej w Zakopanem (1917 r.), a wreszcie z jego inicjatywy powsta-
je pierwszy w Małopolsce projekt przesyłania energii z zastoso-
waniem napięcia 35 000 V z Drohobycza, Borysławia, Mraźnicy 
i Tustanowic dla Towarzystwa Naftowego „Galicja”.

– W latach 1916–1917 miałem powierzone przez Dyrekcję Za-
kładów Elektrycznych we Lwowie – jak informuje w dyktowanym 
i spisanym przez synową Krystynę życiorysie – przerobienie kil-
kuset instalacji prądu stałego, obejmujących łącznie 15 000 lamp 
żarowych i około 200 motorów na prąd trójfazowy, celem skaso-
wania w mieście sieci kablowej prądu stałego. 

Wykonywał projekty, uczestniczył w  rozpisywaniu przetar-
gów ofertowych, sporządzaniu umów o  dostawy, prowadził 
kierownictwo robót, brał udział w odbiorach. Jego dwadzieścia 
dwa projekty zrealizowano. W tym było osiem projektów nie-
wielkich elektrowni dieslowych do 1000 KM oraz czternaście 
projektów sieci miejskich napowietrznych i kablowych. Oprócz 
tego zlecano mu oszacowania, obliczenia kosztów inwestycji, 
rewizje taryf, ocenę gospodarki energetycznej i wiele innych. 

Zrealizowano, przygotowane przez Gabriela Sokolnickiego, 
projekty przebudowy elektrowni i sieci w Samborze, Przemyślu, 
Żółkwi i Sanoku. Pod jego kierunkiem wykonano projekty no-
wych elektrowni i sieci w Busku Kieleckim, Rawie Ruskiej, Kryni-
cy, Jarosławiu, Chodorowie, czy Krzemieńcu.

Brał też udział – przy udziale inż. Mieczysława Rybczyńskie-
go, ówczesnego kierownika Biura Hydrograficznego przy Na-
miestnictwie Galicyjskim – w  kilku projektach wyzyskania sił 
wodnych do produkcji energii elektrycznej. W  pracy jako in-
żynier-doradca najbardziej sobie cenił członkostwo w  Radzie 
Nadzorczej i  doradztwo techniczne w  Przedsiębiorstwie Pań-
stwowym – Związek Elektrowni Okręgu Radomsko-Kieleckie-
go. Miał tu szczególnie dużo pracy, w którą bardzo aktywnie się 
angażował. Pod jego nadzorem dokonano budowy pierwszej 
polskiej linii przesyłowej o napięciu 150 kV Rożnów – Staracho-
wice – Warszawa. (Od utworzenia w 1920 r. Związku Elektrow-
ni Polskich prof. Sokolnicki był jego aktywnym członkiem). Wraz 
ze swymi asystentami realizował prace na rzecz szeroko pojętej 
elektryfikacji kraju i prace te kontynuował do 1939 r. I w tym ob-
szarze działalności inżynierskiej był prekursorem – pionierem 
elektryfikacji kraju. Profesor zapisał się też w dziejach polskiej 
techniki i gospodarki, jako autor pierwszego, ogólnego Projek-
tu Elektryfikacji Polski (1930). 

Jak zwraca uwagę prof. Jerzy Hickiewicz, należy podkre-
ślić wzorowo komplementarny charakter prac prowadzonych 
przez prof. G. Sokolnickiego. Opracowania były kompleksowe 

Gabriel Sokolnicki
– prekursor energetyki polskiej
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i zawierały zarówno zagadnienia techniczne – sam projekt i wy-
mogi jego realizacji oraz aspekty ekonomiczne (kosztorys i oce-
na rentowności, aż po ewentualne ustalenie taryfy na energię 
elektryczną).

Należy zaznaczyć, iż takie widzenie i  zrozumienie roli ener-
gii elektrycznej w ówczesnym rozwoju kraju i umiejętne powią-
zanie zagadnień naukowo-technicznych i ekonomicznych było 
w owym czasie novum. W przypadku prof. Gabriela Sokolnic-
kiego można już mówić o stworzeniu przez niego własnej szko-
ły naukowej w dziedzinie elektroenergetyki. 

Nie można też nie odnotować – skoro w aktualnym polskim 
rządowym programie gospodarczym poświęca się dużo miej-
sca elektromobilności – że nie kto inny, ale właśnie Gabriel So-
kolnicki, 21 maja 1901 r. wygłosił na posiedzeniu Sekcji Tech-
nicznej Warszawskiego Oddziału Popierania Przemysłu i Handlu 
odczyt „O samojazdach elektrycznych”. A następnie opubli-
kował obszerną rozprawę „O  samojazdach elektrycznych” 
(Automobiles electriques) drukowaną w  1902 r. w  numerach: 
4, 6, 8 i  10 „Przeglądu Technicznego”. Dostrzegając na przeło-
mie XIX i XX w. ogromny potencjał pojazdów o napędzie elek-
trycznym, trudno odmówić młodemu, liczącemu wtedy zaled-
wie 24 lata inżynierowi zdolności trafnego prognozowania. Był 
autorem licznych artykułów fachowych w „Przeglądzie Tech-
nicznym”, „Przeglądzie Elektrotechnicznym”, czy wydawanym 
we Lwowie „Czasopiśmie Technicznym”. Był redaktorem Słow- 
nika Politechnicznego Rosyjsko-Polskiego (1955). Współpra-
cował także przy opracowaniu słownika polsko-niemieckiego 
z zakresu elektrotechniki i energetyki. 

Swoje opinie, jako ekspert publikował w pracach „Elektryfi-
kacja Polski” (1929) oraz „Myśli krytyczne na dziesięciolecie 
ustawy elektrycznej” (1934).

Ceniony dydaktyk 
Od 1913 r. mianowany tzw. docentem płatnym w Szkole Po-

litechnicznej we Lwowie prowadził wykłady z tzw. encyklope-
dii elektrotechniki na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej, Bu-
downictwa i Chemii oraz przedmioty: oświetlenie elektryczne 
oraz projektów i  kosztorysów urządzeń elektrycznych na Od-
dziale Elektrotechnicznym Wydziału Mechanicznego Politech-
niki Lwowskiej. W  1921 r. jako profesor nadzwyczajny został 
mianowany kierownikiem nowo utworzonej Katedry Urządzeń 
Elektrycznych, a w cztery lata później, jako profesor zwyczajny 
oprócz w/w przedmiotów prowadził także zajęcia z obliczania 
przewodów i projektowania urządzeń elektrycznych.

Na Politechnice Lwowskiej w  latach 1928–1929 był dzieka-
nem Wydziału Mechanicznego i działającego w jego strukturze 
Oddziału Elektrotechnicznego. W roku akademickim 1931/1932 
został wybrany rektorem uczelni. W 1937 r. był promotorem pra-
cy doktorskiej Pawła Jana Nowackiego zatytułowanej „Nowy 
sposób obliczania linii dalekosiężnych przy pomocy wykre-
sów mocy”. Była to druga obrona doktorska na Oddziale Elek-
trotechnicznym i obroniona z wyróżnieniem, a jej autor stał się 
wkrótce jednym z wybitnych naukowców polskich. 

W  1932 r. został mianowany członkiem korespondentem, 
a  w  1938 r. członkiem czynnym Akademii Nauk Technicznych 
w Warszawie.

Okupacyjne czasy 
W  okresie II wojny światowej szczęśliwie uniknął represji 

z  rąk obu okupantów Lwowa. Po zajęciu Lwowa we wrześniu 
1939 r. przez wojska sowieckie władze radzieckie przemiano-
wały Politechnikę Lwowską na Lwowskij Politechniczeskij Instu-
tut. Oddział Elektrotechniczny usamodzielnił się i nosił nazwę 
Wydziału Elektrycznego, którego dziekanem został w roku aka-
demickim 1940/1941 prof. G. Sokolnicki. Po wkroczeniu Niem-
ców 22 czerwca 1941 r. do Lwowa, tylko przypadkiem prof. So-
kolnicki uniknął aresztowania, gdyż nie było go w domu kiedy 

przyszli Niemcy. W nocy z 3 na 4 lipca Niemcy na Wzgórzach 
Wuleckich zamordowali 40 osób. Byli to profesorowie lwow-
skich uczelni oraz członkowie ich rodzin. Przez pewien czas 
Gabriel Sokolnicki się ukrywał.

Okupant po pewnym czasie uruchomił na politechnice kursy 
dla średniego dozoru pod nazwą „Staatliche Technische Fach-
kurse”. Zatrudnienie na nich znalazł, dobrze znający język nie-
miecki prof. Gabriel Sokolnicki, który wraz z  innymi polskimi 
profesorami realizował jednak na tajnych kursach program stu-
diów politechnicznych. W lipcu 1944 r. Niemcy wycofali się ze 
Lwowa. Większość polskiej kadry naukowej została przesiedlo-
na. Na miejscu pozostali tylko profesorowie: W. Aulich, H.  Ba-
gieński, A. Kuryłło, W. Mozer i G. Sokolnicki. 

A jednak Lwów 
Dlaczego prof. Sokolnicki pozostał we Lwowie? Chociaż nie 

był rodowitym lwowiakiem, jednak pozostawał jego mieszkań-
cem od 1900 r. i z tym miastem związana była jego praca. Gdy 
w  1946 r. organizowano ostatnie wyjazdy przesiedleńcze dla 
Polaków pracowników lwowskich szkół wyższych, miał wtedy 
już 69 lat. Nie zdecydował się na wyjazd ze Lwowa za nowo po-
wstałą granicę, upatrując trudności w przeprowadzce w swoim 
zaawansowanym wieku. Decyzja o pozostaniu nie była łatwa, 
tym bardziej, że od 1942 r. córka Anna (1921–2003) z mężem 
mieszkała koło Jasła, a  syn Stefan (1926–2012), który poszedł 
w  ślady ojca i  był magistrem inżynierem elektroenergetyki, 
w  1944 r. wyjechał na stałe do Polski i  osiedlił się we Wrocła-
wiu. Druga córka Zofia, magister polonistyki i  doktor romani-
styki (1905–1989) zrezygnowała z  dobrze zapowiadającej się 
kariery naukowej. Pracowała na Uniwersytecie Jana Kazimie-
rza, gdzie była współpracowniczką prof. Zygmunta Bronisława 
Czernego (1888–1975). Prof. Czerny proponował jej wyjazd do 
Polski. Zofia Sokolnicka jednak pozostała we Lwowie i opieko-
wała się z oddaniem rodzicami. 

Gabriel Sokolnicki po 1944 r. pracował jako profesor Lwow-
skiego Instytutu Politechnicznego w  charakterze profesora 
zwyczajnego, wykładającego przedmiot o nazwie: elektryczne 
stacje, sieci i systemy i dopiero w 1965 r. przeszedł na emerytu-
rę. Nadal pozostając jednak na stanowisku tzw. profesora kon-
sultanta. 

Społecznik 
Znacząca była – obok działalności zawodowej – aktywność 

społeczna profesora. Brał aktywny udział w pracach stowarzy-
szeń naukowo-technicznych. Najpierw w  sekcji elektrotech-
nicznej przy Polskim Towarzystwie Politechnicznym we Lwowie, 
której był jednym z założycieli w 1901 r., następnie współtworzy 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) w 1919 r. W SEP pra-
cował w  Komisjach Przepisowej i  Słownictwa. Od 1926 r. peł-
nił funkcję Przewodniczącego Centralnej Komisji Normalizacji 
Elektrotechnicznej i pracował w tym charakterze przez ponad 
dziesięć lat, dojeżdżając ze Lwowa do Warszawy na posiedze-
nia nawet po kilka razy na miesiąc. Jego ważnym osiągnięciem 
było opracowanie i uchwalenie „Przepisów Budowy i Ruchu 
Urządzeń Elektrycznych”, które obowiązywały przez szereg 
lat jako Polska Norma.

W  1938 r. za pracę naukową uhonorowany został Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W  dowód uznania 
jego wieloletniej społecznej działalności w  1959 r. otrzymał 
Złotą Odznakę honorową SEP, a w roku 1969 Walny Zjazd SEP 
w 50 rocznicę powstania stowarzyszenia przyznał mu godność 
Członka Honorowego SEP. 

Prof. Sokolnicki dożył sędziwego wieku – 98 lat, do końca ży-
cia zachowując pełną sprawność umysłową. Do ostatnich lat 
życia zachował żywe związki z Polską i utrzymywał stały kon-
takt z SEP. 

Anna Bielska, Marek Bielski
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Energetyka na świecie
ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE 
Z NIEDOSZACOWANIA ROZWOJU 
ŹRÓDEŁ SŁONECZNYCH

Produkcja energii elektrycznej ze źródeł fotowoltaicznych 
wciąż szybko rośnie. Obecnie pokrywają one ponad 1% glo-
balnego zapotrzebowania na energię elektryczną. W  kolej-
nych dekadach udział ten będzie rósł, podczas gdy koszty 
produkcji będą nadal malały.

Rozwój źródeł fotowoltaicznych jest dużo szybszy niż wielu 
przewidywało. Wydane w 2013 r. i w 2015 r. przez Międzynaro-
dową Agencję Energii (IEA) raporty World Energy Outlook za-
wierały znacznie zaniżone prognozy produkcji energii wiatro-
wej i ze źródeł słonecznych. Przyjęte w nich roczne wskaźniki 
udziału energii z wiatru i ogniw fotowoltaicznych pozostawa-
ły generalnie stałe, podczas gdy w rzeczywistości szybko ro-
sły. Co więcej, założenia IEA pozostają niezmienione w odnie-
sieniu do kolejnych prognoz. Inni autorzy prognoz również 
niedoszacowują udziału źródeł fotowoltaicznych w  rynku 
– dotyczy to wielu modeli wykorzystywanych do decydowa-
nia o politykach energetycznych, w tym modelu stosowane-
go przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC). 

Co do zasady stosowane modele nie doszacowują wpły-
wu polityki wsparcia na upowszechnianie nowych rozwią-
zań oraz nie doszacowują wpływu postępu technicznego, 
a w konsekwencji obniżania się kosztów w wartościach bez-
względnych i w stosunku do innych technologii. 

Niewłaściwie przyjęte założenia odnośnie do znacze-
nia określonej technologii mogą spowodować, że działa-
nia wspierające rozwój zostaną niewłaściwie zaadresowane. 
Przykładowo, możliwości integrowania źródeł słonecznych 
do systemów elektroenergetycznych na bardzo dużą ska-
lę wydają się być niewystarczająco przebadane i wspierane. 
Z  drugiej strony produkcja energii w  połączeniu z  wychwy-
tywaniem i magazynowaniem węgla otrzymuje więcej zain-
teresowania niż wyniokałoby to z  jej potencjału. Istnieje też 
ryzyko zaburzenia debaty nad kierunkami rozwoju rynków 
energii w  przyszłości. Złe dane wyjściowe mogą polaryzo-
wać dyskusję pomiędzy zwolennikami „tradycyjnych” i „przej-
ściowych” technologii, zamiast skłaniać do racjonalnych ocen 
i poszukiwania kierunków działania w oparciu o fakty.

Źródło: energypost.eu, 16-10-2017
http://energypost.eu/15859-2/

HOLANDIA – EUROPEJSKI LIDER 
W OCHRONIE KLIMATU 

Z  początkiem października nowy rząd Holandii przedsta-
wił umowę koalicyjną, która określa główne cele administra-
cji na bieżącą kadencją. Obszar energetyki i środowiska został 
potraktowany bardzo ambitnie. Jest to o tyle zaskakujące, że 
dotychczas kraj ten był w ogonie UE jeśli chodzi o wykorzy-
stanie odnawialnych źródeł energii, a  do koalicji nie weszła 
żadna partia „zielonych”.

Koalicja uzgodniła, że podjęte zostaną działania w  celu 
przygotowania Holandii do redukcji poziomu emisji gazów 
cieplarnianych o 49% w 2030 r., czyli do dodatkowego obni-
żenia emisji o  56 Mt dwutlenku węgla względem 40% celu 
uzgodnionego w ramach UE. Przyjęto w tym zakresie ramo-

wy plan. W  szczególności przewidywane są znaczące inwe-
stycje w technologie wychwytywania i magazynowania wę-
gla (CCS) w sektorze przemysłowym. Cały budżet na realizację 
celów energetycznych i klimatycznych to 4 mld EUR.

Zgodnie z  umową koalicyjną, holenderski rząd zamierza 
doprowadzić do zamknięcia elektrowni opalanych węglem 
najpóźniej do 2030 r. Dotyczy to pięciu obiektów, w  tym 
trzech wybudowanych w ostatnim okresie. Spalanie bioma-
sy w  elektrowniach węglowych będzie subsydiowane jedy-
nie do 2024 r.

Koalicja podejmie również działania w celu obniżenia zu-
życia gazu naturalnego, kluczowego dla wytwarzania energii 
w Holandii. W perspektywie czterech lat nowe domy i osie-
dla nie będą już przyłączane do sieci gazowej. Aktualny zasób 
budynków będzie stopniowo przekształcany w bardziej zrów-
noważony. Produkcja gazu na polu w  Groningen zostanie 
zmniejszona z 21,6 mld m3 w 2017 r. do 20 mld m3 w 2021 r.

Jeśli chodzi o sektor transportowy, to intencją rządu jest za-
pewnienie, że najpóźniej do 2030 r. każdy nowy pojazd bę-
dzie pojazdem bezemisyjnym. Aby ułatwić wprowadzanie 
bezemisyjnych pojazdów, dostosowany zostanie system po-
datkowy. Przewidywane są inwestycje w  infrastrukturę do 
ładowania pojazdów elektrycznych oraz dostosowanie in-
frastruktury drogowej do wprowadzenia pojazdów autono-
micznych.

Źródło: energypost.eu, 11-10-2017
http://energypost.eu/dutch-coalition-accord-the-netherlands-

-goes-for-climate-leadership-in-europe/

WIELKA BRYTANIA – MILIARDOWE 
KORZYŚCI Z ROZWOJU GOSPODARKI 
NISKOEMISYJNEJ

Na potrzeby walki ze zmianami klimatycznymi i  realizację 
celów Porozumienia Klimatycznego z  Paryża konieczne bę-
dzie szybkie przejście od paliw kopalnych do wykorzysta-
nia odnawialnych źródeł energii i  energii nuklearnej. Zgod-
nie z  szacunkami Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), 
globalnie na te cele potrzebne będą inwestycje na pozio-
mie 3,7 bld GBP do 2040 r. O ile o kosztach zmian dyskutuje 
się często, to mniej uwagi poświęca się szansom na „zielony 
wzrost” i nowe inwestycje.

Eksperci szacują, że w przypadku Wielkiej Brytanii przejście 
do niskoemisyjnej gospodarki zaowocuje powstaniem no-
wych rynków, które mogą generować rocznie do 21 mld GBP 
w okresie do 2050 r.

W  celu oceny przyszłych zmian naukowcy przeanalizo-
wali kilka scenariuszy powstawania i zanikania nowych ryn-
ków w ramach brytyjskiego systemu elektroenergetycznego. 
Nowe rynki uwzględniały niskoemisyjne wytwarzanie energii 
elektrycznej na dużą skalę, na przykład w morskich elektrow-
niach wiatrowych i elektrowniach nuklearnych, oraz dostar-
czanie nowych usług, takich jak infrastruktura do ładowania 
pojazdów elektrycznych.

Nowe inwestycje skutkować będą miejscami pracy oraz 
innowacjami technologicznymi, zależnie od scenariusza. 
Przykładowo, jeśli Wielka Brytania postawi na farmy wiatro-
we i źródła słoneczne, potrzebne będą rozwiązania na czas, 
gdy wiatr nie wieje i brakuje słońca. To oznacza rozwój rynku
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„elastycznych rozwiązań”, od baterii po sterowanie na ener-
gię u odbiorców. Jeśli inwestycje skierowane zostaną w duże 
elektrownie oraz technologie wychwytywania i  magazyno-
wania węgla, „elastyczne rozwiązania” stracą rację bytu.

Źródło: energypost.eu, 12-10-2017
http://energypost.eu/britains-switch-to-low-carbon-energy- 

-could-give-a-21-billion-boost-to-the-economy/

TRUDNOŚCI W DOSTĘPIE 
DO EUROPEJSKICH RYNKÓW ENERGII

Regulacje dotyczące hurtowego rynku energii elektrycznej 
w Europie stały się tak skomplikowane, że integracja rynków 
zamiast postępować notuje regres – ocenia Peter Styles, Prze-
wodniczący Komitetu Energii Elektrycznej w European Fede-
ration of Energy Traders (EFET). Operatorzy systemów elek-
troenergetycznych udostępniają obecnie przeciętnie mniej 
transgranicznych zdolności przesyłowych na poziomie sie-
ci wysokich napięć, niż to było w późnych latach 90., a więc 
przed formalną integracją krajowych rynków energii. Nadzie-
je na skierowanie spraw na właściwe tory daje przyjęty przez 
Komisję Europejską Pakiet na rzecz Czystej Energii (Clean 
Energy Package). 

Najlepsze ramy do stworzenia zintegrowanego i otwarte-
go rynku energii dawał uchwalony w 2003 r. Drugi Pakiet na 
rzecz Wewnętrznego Rynku Energii. Przyjęte wówczas prze-
pisy zapewniały przejrzysty i  niedyskryminujący dostęp do 
sieci, na poziomie krajowym i  międzysystemowym, a  także 
nadzór regulatorów nad dostępnością rynków. Po przyjęciu 
Trzeciego Pakietu Energetycznego w 2009 r. struktura rynków 
i  legislacja bardzo się skomplikowały. Generacja energii ze 
źródeł odnawialnych została wyłączona z rygorów Wewnętrz-
nego Rynku Energii. Europejski System Handlu Uprawnienia-
mi (ETS) przestał być skuteczny w zakresie wyceny uprawnień 
do emisji węgla. Poszczególne rządy zaczęły wdrażać własne 
rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa dostaw, z pominię-
ciem uzgodnień na poziomie UE.

Za jeden z poważniejszych błędów Styles uważa przekształ-
cenie dobrowolnego stowarzyszenia ETSO w ENTSO-E, obli-
gatoryjnie zrzeszające europejskich operatorów systemów 
przesyłowych. Błędem było powierzenie nowej organizacji 
rozwoju instrukcji sieciowych określających zasady funkcjo-
nowania rynków, co się nie powiodło. Projekty przygotowa-
ne przez ENTSO-E, z  poprawkami uczestników rynków oraz 
ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators), zo-
stały finalnie narzucone poszczególnym krajom, jako obo-
wiązkowe wytyczne. Są to bardzo złożone zasady, które wy-
muszają tworzenie rezerw znacznie ograniczających dostęp 
do rynku. Rezerwy mocy przesyłowych przeznaczone są dla 
źródeł słonecznych i  wiatrowych, które mają priorytetowy 
dostęp do sieci. Takie podejście nie jest popierane przez EFET.

Źródło: energypost.eu, 27-10-2017
http://energypost.eu/energy-traders-sound-alarm-electricity-

-borders-in-the-eu-are-closing-instead-of-opening/

NORD STREAM 2 VS. UKRAIŃSKI SEKTOR 
GAZOWY

Inwestycja rosyjskiego Gazpromu w  Gazociąg Nord Stre-
am 2, który ma połączyć Rosję i Niemcy poprzez Morze Bał-
tyckie, ma wielu silnych oponentów w  UE. Główny powód 
to prawdopodobny wzrost europejskiej zależności od gazu 
z  Rosji oraz pominięcie Polski i  Ukrainy, jako krajów tranzy-
towych.

W  szczególności straty finansowe Ukrainy stanowią ar-
gument przeciw Nord Stream 2. Kwoty te szacowane są na 
2  mln  USD rocznie. Sama UE przekazała jak dotąd Ukrainie 
2,81 mld EUR finansowego wsparcia, co nie ma precedensu 
jeśli chodzi o państwo spoza UE.

To, co zwykle pomija się w ocenie tej kryzysowej sytuacji, 
to brak niezawodności ze strony ukraińskiego systemu tran-
zytu gazu. Za zakłócenia w dostawach w latach 2006 i 2009 
winiono przede wszystkim Gazprom, ale w tle stała kwestia 
tego, że Ukraina nie spłacała swoich zobowiązań, jednocze-
śnie pobierając gaz. Dodatkowo ukraiński sektor gazowy do-
tknięty jest korupcją, co popchnęło państwa zachodnioeuro-
pejskie do nowej inwestycji. Mimo oficjalnych zapewnień, że 
sprawy idą ku lepszemu, we wrześniu tego roku dwóch zagra-
nicznych członków rady nadzorczej Naftogazu zrezygnowa-
ło z pełnienia funkcji. Jako powód podali, że nie mogą prawi-
dłowo wykonywać swoich obowiązków, brak rzeczywistych 
działań ze strony rządu i rosnące upolitycznienie spółki. Nie-
wiele wcześniej z podobnych pobudek radę opuściło dwóch 
innych reformatorów.

Niezadowolenie z powodu braku reform na Ukrainie oka-
zują organizacje międzynarodowe. W kwietniu tego roku pre-
zes Europejskiego Banku Odbudowy i  Rozwoju skierował 
odnośne pismo do prezydenta Ukrainy. We wrześniu, decy-
zją dyrektora regionalnego EBOR, wstrzymana została jedna 
z linii kredytowych Naftogazu, do czasu kontynuowania nie-
zbędnych reform. 

Krytycznie sytuację na Ukrainie ocenia również Wspólnota 
Energetyczna, zrzeszająca kraje pretendujące do wejścia do 
UE. Ukraina nie realizuje rekomendacji, które Wspólnota opra-
cowała na potrzeby reformowania ukraińskiej energetyki.

Niezadawalający stan ukraińskiego sektora gazu odbiera 
argumenty przeciwnikom Nord Stream 2. Komisja Europejska 
próbuje uzyskać mandat do rozmów z Rosją na temat ram re-
gulacyjnych dla gazociągu, ale obecnie nie ma żadnych środ-
ków prawnych, żeby zastopować inwestycję.

Źródło: energypost.eu, 05-10-2017
http://energypost.eu/brussels-opponents-of-nord-stream-2- 

-why-do-we-hear-so-little-about-ukraine/

CYFRYZACJA USŁUG NA DETALICZNYCH 
RYNKACH ENERGII

Aktualne tendencje biznesowe to decentralizacja, dekarbo-
nizacja i cyfryzacja. Przedsiębiorstwa energetyczne będą od-
chodzić od orientacji na majątek do orientacji na usługi, szcze-
gólnie w średniej i długiej perspektywie. Przykładem takiego 
podejścia są niemieckie E.ON i RWE, które podzieliły swą dzia-
łalność, każda odpowiednio pomiędzy dwie spółki. W obsza-
rze usług, co najmniej dwie wydają się mieć duże znaczenie 
dla gospodarstw domowych: inteligentne rozwiązania dla 
domów oraz produkty cyfrowe wykorzystujące dane.

Rynek inteligentnych rozwiązań jest bardzo konkurencyjny 
i działają na nim niemal wszystkie duże przedsiębiorstwa uży-
teczności publicznej, a  także Google, Apple czy Ikea. Mimo 
że spółki energetyczne mają pewne przewagi, takie jak bazy 
klientów i  funkcjonujące kanały komunikacji, z  trudem bu-
dują pozycję na tym rynku. Według badań dotyczących USA, 
przedsiębiorstwa te obsługują około 15–20% rynku i nie mają 
pozycji dominującej. Przedsiębiorstwa o dużo mniejszym do-
świadczeniu w energetyce, na przykład „przedsiębiorstwa ka-
blowe” (cable companies), obsługują 12–15% rynku.

Badania niemieckiego rynku energii wskazują na zróżni-
cowane wykorzystanie technologii cyfrowych przez tamtej-
sze przedsiębiorstwa energetyczne. W najmniejszym stopniu 
scyfryzowanana jest sprzedaż w sektorach B2B i B2C. Biorąc 
pod uwagę zaawansowanie cyfryzacji w obszarze zarządza-
nia pracą systemów elektroenergetycznych, można mówić 
o niewykorzystanym potencjale w zakresie cyfrowych proce-
sów i usług. Dotyczy to także procesów i usług dostępnych 
już na rynku.

Źródło: energypost.eu, 30-10-2017
http://energypost.eu/german-utilities-are-struggling- 

-with-digitalization-especially-in-retail/
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Energetyka jądrowa na świecie
Światowe Stowarzyszenie Nuklearne apeluje 
o intensyfikację działań

Dyrektor Generalna World Nuclear Assocition Aneta Rising 
na wrześniowym sympozjum WNA w Londynie zaapelowała 
do rządów, przemysłu jądrowego i ekspertów, aby zintensy-
fikowali działania na rzecz zapewnienia rozwoju energetyki 
jądrowej jako technologii, która może ograniczyć emisję ga-
zów cieplarnianych i przyczynić się do zmniejszenia zagro-
żenia dla świata. Podkreśliła, że świat bez energetyki jądro-
wej nie jest w stanie zapewnić energii elektrycznej dla setek 
milionów mieszkańców w  sposób ekologiczny i  racjonalny 
kosztowo. 

Moc elektrowni jądrowych w skali świata 
może być podwojona do 2050 r.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej w swoim ra-
porcie „International Status and Prospects for Nuclear Po-
wer 2017” oceniła, że potencjał wzrostu mocy elektrowni 
jądrowych w skali świata wynosi 125%. Podstawowe czyn-
niki, które warunkują ten wzrost, to finansowanie inwesty-
cji jądrowych, dostosowania mechanizmów rynku energii 
elektrycznej do specyfiki elektrowni jądrowych oraz akcep-
tacja społeczna tej technologii. W  scenariuszu maksymal-
nym prognozy moc EJ może wzrosnąć z poziomu 392 GWe 
w 2016 r. do wartości 874 GWe w 2050 r., natomiast udział 
EJ w produkcji energii elektrycznej może wzrosnąć z obec-
nego poziomu 11% do 13,7 % w 2050 r. 

W Chinach zakończono przygotowanie 
do eksploatacji 37. bloku jądrowego

W Chinach zakończono prace rozruchowe czwartego blo-
ku w EJ Fuging, który jest 37. jednostką jądrową w tym kra-
ju. Budowę tego bloku rozpoczęto w grudniu 2012 r. EJ Fu-
ging docelowo będzie mieć 6 bloków jądrowych o  mocy 
1000 MW z reaktorami PWR rodzimej konstrukcji. Bloki 4. i 5. 
będą oddane do eksploatacji w 2021 r. Elektrownia jest wła-
snością konsorcjum firm: CNNC 51%, Huadian Fuxin Ener-
gy Company (39%) i  Fujian Investment and Development 
Group (10%).

Stany Zjednoczone potrzebują silnej 
energetyki jądrowej

Waszyngtońska organizacja Energy Future Initiatives 
(EFI), założona przez byłego Sekretarza ds. Energii Erne-
sta Moniza, wezwała administrację prezydenta Trumpa 
do uznania energetyki jądrowej jako ważnego elemen-
tu bezpieczeństwa energetycznego Stanów Zjednoczo-
nych. Raport EFI wskazuje na trzy czynniki, które determi-
nują istotną dla USA rolę energetyki jądrowej: konieczność 
zmniejszenia ryzyka niekorzystnych zmian klimatu, ryzyka 
wzrostu cen energii elektrycznej przy utrzymywaniu obec-
nej struktury paliwowej w  amerykańskiej energetyce oraz 
potrzebę utrzymania wiodącej roli USA w technologii jądro-
wej. Proponowana inicjatywa zaleca zmianę regulacji roz-
woju energetyki jądrowej ze stanowej na federalną. 

Niepewności w wycenie kosztów 
wycofywania z eksploatacji elektrowni 
jądrowych

Agencja Energii Jądrowej OECD i Międzynarodowa Agen-
cja Energii Atomowej opublikowały nowe wytyczne wyceny 
kosztów wycofywania z eksploatacji elektrowni jądrowych. 
Dokument powstał w wyniku stwierdzenia niezadowalają-
cych dotychczasowych metod wyceny kosztów wycofywa-
nia z eksploatacji obiektów jądrowych. Występują bowiem 
duże rozbieżności kosztów projektowych i  rzeczywistych 
w tych obiektach, które zostały poddane procedurom wy-
cofywania z eksploatacji, (m.in. w EJ Ignalina – uwaga auto-
ra). Wytyczne zawierają rekomendacje w zakresie szczegó-
łowszego uwzględniania elementów procedur w  procesie 
likwidacji EJ, aby zmniejszyć ryzyko błędnej wyceny projek-
towej.

Na Florydzie huragan Irma przetestował 
odporność EJ na kataklizmy pogodowe

Elektrownie jądrowe Turkey Point and St. Lucie są zlo-
kalizowane na drodze przemieszczania się niszczycielskie-
go huraganu Irma we wrześniu tego roku. Wszystkie blo-
ki jądrowe tych elektrowni przetrwały huragan Irma bez 
uszkodzeń wpływających na ich zdolność do wytwarzania 
energii. Jeden z dwu bloków w EJ Turkey Point został pre-
wencyjne wyłączony zanim huragan dotarł do elektrow-
ni. Drugi blok utrzymano w eksploatacji, gdy Irma zmieniła 
szlak przemieszczania się i nie zagrażała bezpośrednio temu 
obiektowi. Nie doszło do wyłączenia bloków w EJ St. Lucie, 
gdyż prędkość wiatru była poniżej wartości dopuszczalnej, 
aczkolwiek Regulator (NRC) polecił zmniejszyć moc blo-
ku nr 1 a potem wyłączyć ze względu na zbyt duże zasole-
nie izolatorów na podstacji wyprowadzającej moc do sieci. 
Blok nr 2 tej elektrowni pracował cały czas pełną mocą. Inne 
elektrownie jądrowe na południu USA podjęły tylko dzia-
łania zabezpieczające luźno osadzone fragmenty obiektów 
przed silnym wiatrem. 

Sekretarz ds. energii Rick Perry wspiera 
rozwój energetyki jądrowej w USA

Sekretarz ds. energii w administracji prezydenta Donalda 
Trumpa Rick Perry zwrócił się do Federalnej Komisji Regula-
cji Energetyki (FERC) o podjęcie prac nad reformą mecha-
nizmów rynku energii elektrycznej, aby umożliwić uczciwą 
konkurencję na rynku źródłom energii pracującym w pod-
stawie obciążenia systemu, w tym źródłom jądrowym. Po-
zostawienie mechanizmów rynku w  obecnej postaci gro-
zi przedwczesnym wycofywaniem elektrowni jądrowych 
i  również węglowych z  eksploatacji, stwarza poważne za-
grożenie dla bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. 
Istniejąca sytuacja rynkowa spowodowała wycofanie z eks-
ploatacji 4666 MWe w latach 2002–2016. Kolejne osiem blo-
ków jądrowych o mocy 7167 MWe są przygotowywane do 
wcześniejszego wycofania z  ruchu. Bez tych źródeł zagro-
żona jest stabilność działania. Jednocześnie poinformował, 
że resort udzielił gwarancji na kredyty na budowę EJ Vogtle 

dr Mirosław Duda, ARE
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w wysokości 3,7 mld USD, jako wyraz materialnego wspar-
cia rozwoju energetyki jądrowej przez administrację fede-
ralną. Nie spowodowało to jednak wycofania się przedsię-
biorstwa Scana Corporation należącego do South Carolina 
Electric & Gas z decyzji o wstrzymaniu prac na budowie dwu 
bloków jądrowych z reaktorami AP1000 w EJ VC Summer.

Ponowne uruchomienie EJ w Japonii 
to duże korzyści gospodarcze

Według japońskiego Instytutu Ekonomiki Energetyki 
dziesięć reaktorów jądrowych ma wznowić produkcję ener-
gii do końca 2018 r. Obecnie pięć bloków jądrowych wzno-
wiło pracę (EJ Sendai bloki 1 i 2; EJ Takahama bloki 3 i 4, oraz 
w  EJ Ikata blok 3) po uzyskaniu potwierdzenia zgodności 
z  nowymi wymaganiami bezpieczeństwa jądrowego. Sie-
dem dalszych reaktorów spełniło również nowe wymaga-
nia i przygotowywane są do wznowienia eksploatacji. Uru-
chomienie tych elektrowni z produkcją 6 5,6 TWh umożliwi 
wzrost produktywności energii w Japonii o 2,9% i obniże-
nie emisji CO2 o 2,7 %.

Problemy z uruchamianiem EJ z francuskimi 
reaktorami EPR

Oddanie do komercyjnej eksploatacji trzeciego blo-
ku z  reaktorem EPR w EJ Olkiluoto w Finlandii zostało ko-
lejny raz przełożone z końca 2018 r. na maj 2019 r. Konsor-
cjum dostawców tej elektrowni Areva GmbH, Areva NP SAS 
i Siemens AG rozpoczęło budowę w 2005 r. po podpisaniu 
w  2003 r. kontraktu „pod klucz” z  koncernem energetycz-
nym IVO, który przewidywał oddanie tego bloku do eksplo-
atacji w  2009 r. Jednym z  podstawowych problemów po-
wodujących opóźnienia jest prototypowość tego projektu 
oraz konieczność biurokratycznego uzgadniania sposobów 
finansowania z Komisją Europejską. Poważne problemy wy-
stępują również z uruchomieniem nowego bloku z reakto-
rem EPR w we francuskiej elektrowni Flamanville. Budowę 
tego bloku o mocy 1650 MW rozpoczęto w grudniu 2007 r. 
z zamiarem jego oddania do eksploatacji w 2013 r. Obec-
nie przewiduje się jego komercyjną eksploatację pod ko-
niec 2018 r.

Brexit to również wyjście Wielkiej Brytanii 
z Euratomu

Zgodnie z  art. 50 Traktatu o  Unii Europejskiej opusz-
czenie UE przez Wielką Brytanię oznacza również wyjście 
z  Euratomu, co jest jednym z  poważnych problemów 
w  świetle przewidywanego rozwoju energetyki jądrowej 
w  tym kraju. Sprawa ta jest obecnie dyskutowana w  bry-
tyjskim parlamencie. W rozwiązaniu problemów Przewidu-
je się konieczność asysty Międzynarodowej Agencji Energii 
Atomowej.

Kolejny raport potwierdzający 
konkurencyjność EJ

Konsultanci brytyjscy Lloyd’s Register w swoim opubliko-
wanym w lutym 2017 r. raporcie „Technology Radar – a Nuc-
lear Perspective” potwierdzili konkurencyjność kosztową 
elektrowni jądrowych w  odniesieniu do źródeł na paliwo 
organiczne. W raporcie wykorzystano wyniki prac i opinie 
ok. 600 profesjonalistów i ekspertów ze wszystkich obsza-
rów działania energetyki. Porównywano zdyskontowane 
uśrednione koszty wytwarzania energii elektrycznej w ca-
łym okresie przewidywanej eksploatacji. 

Materiał opracowany na podstawie World Nuclear News



Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych jest przedsiębiorstwem funkcjonującym na 
rynku od 1945 roku. Zakład powstał na bazie państwowej fabryki urządzeń przemysłowych znanej 
w kraju i za granicą jako producent urządzeń dla przemysłu cukrowniczego. 

Firma specjalizuje się w produkcji aparatury cukrowniczej i chemicznej, urządzeń do ochrony środo-
wiska i energetyki, oraz dla przemysłu papierniczego i wydobywczego. ŚFUP oferuje swoim klientom 
nadzór techniczny, montaż własnych urządzeń na terenie kraju jak i za granicą, zapewniając wysoką 
jakość usług zgodnie z systemem zapewnienia jakości wg ISO 9001:2008 i ISO 14001:2005. 

Wyroby firmy w  przeważającej części produkowane są na eksport i  pracują między innymi 
w Anglii, Niemczech, Belgii, Danii, Szwecji, Finlandii, Francji, Iranie, Iraku, Grecji, Kubie, Chinach, 
Arabii Saudyjskiej, Bułgarii, Czechach, Litwie, Łotwie, Białorusi, Rosji i na Ukrainie. 

ŚFUP – PRODUCENT urządzeń do ochrony środowiska i energetyki.
Oprócz urządzeń dla przemysłu cukrowniczego, tradycyjnie produkowanych w oparciu o własne do-

świadczenia i rozwiązania konstrukcyjne, uruchomiono w ŚFUP produkcję urządzeń do ochrony środowi-
ska, w tym rusztów kroczących do spalarni śmieci wykonywanych na zlecenie firmy z Europy Zachodniej, 
które są elementami nowoczesnej instalacji zapewniającej nie tylko utylizację odpadów, ale również 
odzysk energii w nich zawartej i jej zamianę na energię elektryczną i cieplną – dostawy były realizo-
wane m.in. do: Chin (Changzhou, Baigehu, Jinan, Baoan, Chengdu, Runcorn, Shunyi, Guilin, Yueyang),  
Niemiec (Romonta), Szwecji (Wermland), Finlandii (Kotka) i Wielkiej Brytanii (Runcorn, Manchester). 

W  2014 roku ŚFUP wykonał ruszty do pierwszej spalarni polskiej zlokalizowanej w  Zakładach 
Utylizacji Odpadów Komunalnych w  Białymstoku. Budowę prowadziło konsorcjum Budimexu 
z  Keppel Seghers Belgia, dla którego ŚFUP wykonał ruszty zasilające, ruszty spalania oraz silosy 
cementu i  popiołu. Spalarnia ta jest nowoczesną i  ekologiczną instalacją zapewniającą nie tylko 
utylizację odpadów, ale również odzysk energii zawartej w odpadach oraz jej zamianę na energię 
elektryczną i cieplną. Zakład przetwarza 120 000 ton odpadów rocznie. Instalacja przesyła średnio 
7,6 MW energii elektrycznej do sieci w okresie letnim, a w okresie zimowym dostarcza 17,5 MW 
energii cieplnej do białostockiej sieci ciepłowniczej i 6,1 MW energii elektrycznej. W tym samym 
segmencie produkcyjnym ŚFUP wykonuje również urządzenia do zgazowywania i spalania biomasy.

Firma systematycznie wprowadza zmiany do swoich produktów i procesów oraz gromadzi nową 
wiedzę. Głównym celem jaki sobie stawia to utrzymanie i  rozwój coraz to wyższych standardów 
jakościowych, utrzymanie dotychczasowych i poszukiwanie nowych Klientów firmy, a także wzrost 
efektywności działania poprzez ciągły rozwój parku maszynowego, wprowadzanie nowych techno-
logii oraz ciągłe usprawnianie organizacji procesów.
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