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EKOLOGIA     

 Polskę obowiązują ustalenia Szczytu Paryskiego, a z dru-
giej strony w listopadzie 2016 r. Komisja Europejska przed-
stawiła tzw. Zimowy Pakiet Energetyczny, w którym propo-
nuje rozwiązania przyjazne dla energetyki odnawialnej, ale 
również antywęglowe ograniczenia kontrowersyjnego me-
chanizmu mocowego oraz biopaliw. Jakie zagrożenia dla 
polskiej energetyki mogą wynikać z „pakietu zimowego”? 
Jak sobie poradzimy z  realizacją ustaleń zawartych w  obu 
dokumentach?

– Zapisy w ramach tzw. Pakietu Zimowego są dla Polski bar-
dzo niekorzystne. Dokument mówi o czystej energii, ale warto 
zastanowić się czy energia produkowana pod rygorem tak sfor-
mułowanego prawa będzie wytwarzana w sposób uczciwy? Każ-
de państwo, m.in. ze względu na uwarunkowania geograficzne, 
ma swoją charakterystykę i różni się składem miksu energetycz-
nego. Polska gospodarka jest oparta na węglu i  przez najbliż-
sze lata tak pozostanie. Jest on filarem naszego bezpieczeństwa 
energetycznego. Dążymy jednak do tego – m.in. poprzez roz-
wój nowoczesnych technologii – by spalanie węgla miało jak 
najmniej szkodliwy wpływ na środowisko. Oczywiście rozwija-
my i inwestujemy także w odnawialne źródła energii. Szczegól-
ną szansę w tym przypadku upatrujemy w biomasie i geotermii, 
która jest jednym z priorytetów rządu. Mimo to zapisy Pakietu 
Zimowego są dla nas bardzo niekorzystne. Zaproponowany po-
ziom limitu emisji dla rynku mocy wyklucza bowiem nasz pod-
stawowy surowiec do produkcji energii, którym jest węgiel. 

W  zamian proponujemy, aby globalna wizja polityki klima-
tycznej zawarta w  Porozumieniu paryskim – zakładająca swo-
bodę i elastyczność w dobrze metod ochrony klimatu – została 
przełożona na grunt europejski. Rozmawiając z naszymi partne-
rami w Unii Europejskiej, podkreślamy, że umowa klimatyczna 
z Paryża zmieniła podejście do ochrony klimatu. Daje ona stro-
nom znaczną swobodę w sposobie podejmowania działań, ma-
jących na celu osiągnięcie tzw. neutralności klimatycznej. W Po-
rozumieniu paryskim nie narzuca się konkretnych rozwiązań 
wpływających na suwerenne decyzje państw – stron, lecz dąży 
zarówno do zmniejszenia koncentracji CO2 w  atmosferze, jak 
i wzrostu jego pochłaniania przez lasy i gleby. Ta nowa koncep-
cja zastąpiła dotychczasową tzw. całkowitej dekarbonizacji go-
spodarek.

 Jakie skutki dla polskiej energetyki może mieć dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i  Rady zmieniająca dyrektywę 
2003/87/WE w  celu wzmocnienia racjonalnych pod wzglę-
dem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyj-
nych, dotycząca reformy unijnego handlu uprawnieniami 
do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) na lata 2021–2030, 
której projekt był omawiany w Brukseli na lutowym posie-
dzeniu Rady ds. Środowiska?

– Temat rewizji dyrektywy EU ETS jest bardzo ważny i jedno-
cześnie bardzo trudny w  kontekście politycznym, społecznym 

i gospodarczym. Przepisy te będą stanowiły kluczowy akt praw-
ny tworzący ramy polityki klimatyczno-energetycznej UE do 
roku 2030.

Dotychczas system EU ETS był efektywny kosztowo głównie 
dzięki niskim cenom uprawień do emisji i tym samym spełniał 
swoje zadanie, którym jest redukcja emisji gazów cieplarnia-
nych. Powinien on jednak uwzględniać szerszą paletę działań, 
a nie być tak represyjny dla przemysłu i energetyki. Jednym z ta-
kich działań, które powinien obejmować system EU ETS, powin-
no być pochłanianie dwutlenku węgla przez lasy. Ten zapis zna-
lazł swoje odzwierciedlenie we wspomnianym już Porozumieniu 
paryskim i w tym duchu powinna być kształtowana także unijna 
polityka klimatyczno-energetyczna. Każdy kraj powinien mieć 

– Uważam, że polityka klimatyczna UE powinna być bardziej zbliżona do ducha Porozumienia paryskiego. 
Umożliwiłoby to efektywniejszą, również w aspekcie kosztowym, walkę ze zmianami klimatu. Dlaczego my 
w Europie mamy narzucać rygorystyczne limity emisji, kiedy inne kraje na świecie będą podchodzić do pro-
blemu w sposób dobrowolny? Czy mamy tylko redukować emisje i ponosić coraz wyższe opłaty za 1 tonę CO2? 
– mówi PAWEŁ SAŁEK, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klima-
tycznej, w rozmowie z Jerzym Bojanowiczem.

Wadliwa reforma systemu EU ETS

PAWEŁ SAŁEK jest absolwentem Wydziału Inżynierii Mechanicznej 
i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Ukończył International MBA, 
program prowadzony przez Centre for Management Training, Wydział 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia podyplomowe 
Relacje międzynarodowe i dyplomacja w Instytucie Nauk o Polityce w Wyższej 
Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Podyplomowe 
Międzyuczelniane Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych w Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Szkole Głównej Handlowej. Pełnił funkcję 
Dyrektora Akademickiego Centrum Edukacji Ekologicznej Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów. Był także dyrektorem Zarządu Oczyszczania Miasta 
st. Warszawy, a wcześniej – zastępcą naczelnika Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Skierniewicach. Twórca 
i pierwszy kierownik Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami 
do Emisji w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie 
Badawczym (obecnie: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami). 
Pracował także w Krajowym Centrum Inwentaryzacji Emisji. W ostatnich latach 
był wiceprezesem Zarządu i dyrektorem ds. techniczno-eksploatacyjnych 
w Radomskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej RADPEC S.A.

dokończenie na str. 6



4 I czerwiec 2017 I przegląd energetyczny

    SPIS  TREŚCI

k w a r t a l n i k

Wydawca  
IZBA GOSPODARCZA  

ENERGETYKI  
I OCHRONY ŚRODOWISKA

ADRES REDAKCJI
ul. Krucza 6/14, 00-950 Warszawa 

tel. (+48 22) 621 65 72, 621 35 29 
fax (+48 22) 628 78 38

RADA PROGRAMOWA
Janusz Lewandowski – przewodniczący
Ryszard Popowicz – wiceprzewodniczący

Marian Bosowski, Mirosław Duda,
Sławomir Krystek, Krzysztof Piotr Wilbik,

Waldemar Szulc, Andrzej Rubczyński

REDAGUJE ZESPÓŁ
Józef Kępka 

– Redaktor Naczelny
 

REKLAMY
„VICO 2000” Agencja Reklamowa 

Monika Witkowicz 
tel. kom. 501 092 304 

tel./fax (+48 22) 304 98 35 
e-mail: vico2000@post.pl

PROJEKT GRAFICZNY, DTP
TEXTURE Studio 

tel. 606 891 868 
e-mail: studio@tex2re.pl

JB7pre-press 
tel. 604 579 706 

e-mail: studio@jb7.pl

DRUK
Drukarnia LOTOS Sp. z o.o.

BIURO IZBY
Sławomir Krystek 

– dyrektor generalny
Marian Bosowski

– zastępca dyrektora generalnego

ADRES BIURA IZBY
ul. Krucza 6/14 pok. 124 

00-950 Warszawa 
tel. (+48 22) 621 65 72, 621 35 29 

fax (+48 22) 628 78 38 
e-mail: sekretariat@igeos.pl 

www.igeos.pl

EKOLOGIA
Wadliwa reforma systemu EU ETS  3, 6

KSZTAŁCENIE KADR DLA ELEKTROENERGETYKI
Silna więź z energetyką  8–9

WSPÓŁPRACA ENERGETYCZNA: UKRAINA – POLSKA
Podstawą jest energia jądrowa  10–11

DYSKUSJA REDAKCYJNA

Rola turbin ciepłowniczych 
w regulacji Krajowego 
Systemu 
Elektroenergetycznego  12–19

PREZENTACJE
Zielony Turów  20–21

Program Inwestycyjny Elektrowni Pomorzany  24

Wielopaliwowa elektrociepłownia w Zabrzu  26–27

OFERTA
Innowacyjność priorytetem rozwoju  28–29

Innowacyjne technologie, unikalna wiedza  30–31

Z DZIAŁALNOŚCI IZBY
20 lat ustawy Prawo energetyczne  32

Przemysł w fazie rewolucji  33

Kalendarz imprez (plan) organizowanych przez Izbę Gospodarczą 
Energetyki i Ochrony Środowiska w roku 2017  34

Izba obchodzi w 2017 r. 25-lecie swojej działalności  34

Przedstawiciele Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska 
w CDM  35

Centralna Dyspozycja Mocy w Enea Operator  35

Realizowane kontrakty i plany inwestycyjne koncernów energetycznych 
w świetle przyjętych strategii  35

Prawo zamówień publicznych  36

Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka wzmacnia Praktykę 
Infrastruktury i Energetyki  36

JWW Inwest na GPW  36

Dofinansowanie projektów energetycznych ze środków unijnych 
i krajowych  36

VIII Mistrzostwa Polski w piłce nożnej branży energetycznej 
oraz konstrukcji stalowych  37

Wspomnienie o Bolesławie Łuniewiczu  37

Wspomnienie o Wiesławie Ostapie  37

LUDZIE ENERGETYKI
Krzysztof Żmijewski – wykładowca, ekspert, działacz gospodarczy  38–39

INFORMACJE
Energetyka na świecie  40–41
Energetyka jądrowa na świecie  42





6 I czerwiec 2017 I przegląd energetyczny

EK
O

LO
G

IA
   

  

prawo do kształtowania swojego miksu energetycznego, a sys-
tem EU ETS powinien uwzględniać w dużym stopniu specyfikę 
poszczególnych państw członkowskich, w tym również ich we-
wnętrzne okoliczności ekonomiczne i zasoby naturalne.Tymcza-
sem propozycje reformy systemu EU ETS odchodzą od zapisów 
Porozumienia paryskiego, uderzając tym samym w polskie bez-
pieczeństwo energetyczne i  polski przemysł. Tym bardziej, że 
bezpieczeństwo energetyczne jest gwarantowane traktatowo. 

Należy także podkreślić, że unijny system handlu uprawnie-
niami do emisji dwutlenku węgla obejmuje jedynie 4% ogól-
noświatowej emisji. Dlatego bez globalnych działań na rzecz 
ochrony klimatu system nie spełni swojego zadania. Tymcza-
sem, biorąc pod uwagę duże zróżnicowanie uwarunkowań go-
spodarczych i społecznych w poszczególnych państwach świa-
ta, stworzenie jednolitego, ogólnoświatowego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji byłoby zadaniem bardzo trudnym. 
Obecnie nie widzę możliwości funkcjonowania takiego rozwią-
zania. Z  drugiej strony możliwe jest jednak połączenie handlu 
uprawnieniami do emisji pomiędzy poszczególnymi krajami, 
także na poziomie globalnym.

Jeśli chodzi o energetykę, to sektor ten jest głównym uczest-
nikiem systemu handlu uprawnieniami do emisji i należy mieć 
świadomość, że konieczność zakupu uprawnień do emisji, bez 
odpowiednich działań kompensacyjnych, może prowadzić do 
wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. 
Istotną rolę odgrywa tu cena uprawnień do emisji. Obecnie jest 
ona na stosunkowo niskim poziomie, jednak istnieje silna pre-
sja na podejmowanie działań, które miałyby na celu jej podwyż-
szenie.

 Dlaczego Polska czuje się oszukana nie dotrzymaniem 
zobowiązań podjętych 30 września 2016 r. na posiedzeniu 
Rady ds. Środowiska oraz wynikających z  konkluzji Rady 
Europejskiej z 15 grudnia 2016 r.?

– Jak już wspomniałem kwestia rewizji dyrektywy EU ETS jest 
bardzo ważna i jednocześnie bardzo trudna. O przyszłości syste-
mu EU ETS dyskutowaliśmy w Brukseli 28 lutego 2017 r. na Ra-
dzie UE ds. Środowiska, tzw. Rada ENVI. Celem posiedzenia było 
wypracowanie podejścia ogólnego dającego Radzie mandat do 
negocjacji z Parlamentem Europejskim w tym obszarze.

Chciałabym zaznaczyć, że dyskusja podczas Rady ENVI po-
winna uwzględniać wcześniejsze ustalenia, w tym te z posiedze-
nia Rady ds. Środowiska 30 września 2016 r. W przyjętym wów-
czas na wniosek Polski wspólnym oświadczeniu Rady, państw 
członkowskich i  Komisji Europejskiej uzgodniono, że poziomy 
emisji przydzielone każdemu krajowi w  kontekście ram poli-
tyki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 zostaną określo-
ne z  uwzględnieniem traktatowych zapisów dotyczących pra-
wa każdego państwa do kształtowania miksu energetycznego, 
uwzględniającego jego specyficzną sytuację oraz w  sposób 
konsensulany.

Dodatkowo należy przytoczyć konkluzje Rady Europejskiej 
przyjęte 15 grudnia 2016 r. Odnoszą się one z kolei do koniecz-
ności uwzględnienia swobody działań państw członkowskich 
na rzecz zapewnienia niezbędnego poziomu bezpieczeństwa 
dostaw energii elektrycznej na poziomie krajowym, bez dyskry-
minacji źródeł węglowych, które w krajach takich jak Polska są 
fundamentem bezpieczeństwa energetycznego.

Mając powyższe na uwadze, Polska sformułowała szereg po-
stulatów, których głównym celem było odzwierciedlenie w pro-
jektowanej dyrektywie EU ETS prawa państw członkowskich do 
kształtowania własnego miksu energetycznego i wyboru źródeł 
energii. Oznacza to uwzględnienie złożonej sytuacji niektórych 
gospodarek, w tym w szczególności faktu, że ich energetyka ba-
zuje na krajowych surowcach energetycznych. W  przypadku 
Polski jest to węgiel, który stanowi fundament naszego bezpie-
czeństwa energetycznego.

Postulaty zgłoszone przez Polskę zmierzały do złagodzenia 
reżimu regulacji unijnych w ramach systemu EU ETS w odniesie-
niu do sektora energetycznego oraz sektorów przemysłowych. 
Dążyliśmy m.in. do wprowadzenia korekt w  projektowanych 
mechanizmach kompensacyjnych, utrzymania dotychczasowe-
go prawa państw członkowskich do decydowania o kierunkach 
inwestycji i modernizacji sektora wytwarzania energii, zachowa-
nia rzeczywistej neutralności technologicznej wprowadzanych 
regulacji. Należy zaznaczyć, że postulaty te stanowiły jedynie 
wypełnienie uzgodnionych na forum unijnym i globalnym kie-
runków zmian ram polityki klimatyczno-energetycznej.

Dlatego podczas Rady ENVI 28 lutego 2017 r. oczekiwaliśmy, 
że polska specyficzna sytuacja dotycząca struktury energetycz-
nej i wymagania bezpieczeństwa energetycznego zostaną wzię-
te pod uwagę przy konstruowaniu reformy systemu EU ETS. Nie-
stety, wbrew wcześniejszym uzgodnieniom podejmowanym na 
forum Rady ds. Środowiska i Rady Europejskiej, nasze postulaty 
nie zostały odzwierciedlone w tekście projektowanej dyrektywy 
EU ETS, który został ostatecznie wadliwie przyjęty w ramach po-
dejścia ogólnego.

Chciałabym też podkreślić, że sam przebieg tego posiedze-
nia oraz sposób przeprowadzenia procesu podejmowania de-
cyzji przez Radę budził duże zastrzeżenia. Już na wstępie po-
siedzenia przypomniałem o  złożonym przez Polskę wniosku 
o przyjmowanie projektu reformy dyrektywy EU ETS, określo-
ną w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, większością 
kwalifikowaną. Prezydencja Rady UE wprowadziła szereg zmian 
w tekście przepisów, a następnie zapytała, które z państw człon-
kowskich są przeciwko ich przyjęciu. Okazało się, że aż 11: Pol-
ska, Węgry, Cypr, Chorwacja, Litwa, Łotwa, Rumunia, Bułgaria, 
Czechy, Holandia i Luksemburg. Następnie Prezydencja wpro-
wadziła kolejne zmiany. Tym razem przeciwko ich przyjęciu 
opowiedziały się Polska, Węgry, Cypr, Chorwacja, Litwa, Łotwa, 
Rumunia, Bułgaria i Włochy. Mimo zdecydowanego sprzeciwu 
wspomnianych krajów Prezydencja zdecydowała jednak, bez 
przeprowadzenia formalnego głosowania, że podejście ogól-
ne zostało przyjęte. Wywołało to duże poruszenie na sali ob-
rad. Oprócz nas, także Węgry i Włochy podkreślały zdumienie 
co do wadliwego sposobu procedowania przyjęcia ogólnego. 
Po takim rozstrzygnięciu minister środowiska prof. Jan Szyszko, 
w  swoim ostatnim wystąpieniu zaznaczył, że Polska czuje się 
oszukana niedotrzymaniem zobowiązań podjętych 30 wrze-
śnia 2016 r. na posiedzeniu Rady ds. Środowiska oraz wynikają-
cych z konkluzji Rady Europejskiej z 15 grudnia 2016 r. W naszej 
opinii nie doszło w sposób skuteczny do przyjęcia przez Radę 
ds. Środowiska podejścia ogólnego odnośnie do projektu zmia-
ny dyrektywy EU ETS.

 Jak Pan ocenia szanse Katowic na zorganizowanie u nich 
24. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24)?

– Dotychczas chęć goszczenia 24. sesji Konferencji Stron Ra-
mowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w  sprawie zmian 
klimatu (COP24) zgłosiły władze Katowic i Trójmiasta na czele 
z Gdańskiem. I z tymi miastami prowadzimy rozmowy. Oba za-
prezentowały się dotychczas jako miasta z  sukcesami w  orga-
nizowaniu dużych wydarzeń krajowych i  międzynarodowych. 
Zadeklarowały także możliwość przyjęcia 18 tys. uczestników 
COP24 oraz zapewnienia dogodnych połączeń komunikacyj-
nych, w  tym lotniczych. Również pod względem bazy hotelo-
wej, co jest niezwykle istotne przy tak dużych wydarzeniach, są 
dobrze przygotowane. 

Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta wspólnie 
przez Sekretariat Konwencji UNFCCC i Ministerstwo Środowiska. 
Chcemy, aby nastąpiło to wiosną tego roku, tak aby zarówno 
miasto, jak i Ministerstwo Środowiska miały odpowiednio dużo 
czasu na przygotowanie tego globalnego szczytu.

 Dziękuję za rozmowę.

dokończenie ze str. 3
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8. Międzynarodowe Targi Utrzymania Ruchu,  
Planowania i Optymalizacji Produkcji
18-19 paêdziernika 2017, Kraków
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    KSZTAŁCENIE  KADR  DLA  ELEKTROENERGETYKI

 Na jakich kierunkach Politechniki Śląskiej mogą się 
kształcić przyszli energetycy średniego szczebla (kadra 
odpowiedzialna za szeroko pojęte utrzymanie ruchu)? 

– Kierunek „Energetyka” powstał na Politechnice Śląskiej na 
początku tego wieku. Najpierw był – i nadal jest – na unikal-
nym Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki (WIŚiE), a od 
kilku lat energetyków kształcimy również na studiach I stopnia 
na Wydziale Elektrycznym. Na WIŚiE studenci mają do wybo-
ru specjalności: Procesy i  systemy energetyczne, Moderniza-
cja instalacji energetycznej, Energetyka gazowa i rozproszona, 
Energetyka zawodowa i  przemysłowa, a  od 4  lat na Wydzia-
le Elektrycznym – Energetykę prosumencką. Na II  stopniu 
WIŚiE dochodzi kierunek Cieplne systemy energetyczne. Spe-
cjalistów od maszyn i urządzeń energetycznych kształcimy tak-
że na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. 

W ramach realizowanego przez Europejski Instytut Innowa-
cji i Technologii (EIT) międzynarodowego projektu KIC Inno-
Energy – Clean Fossil and Alternative Fuels Energy kształcimy 
w  języku angielskim 8 studentów zagranicznych (Hindusów, 
Etiopczyków) – w ub.r. było 10. A 18 studentów, także Hiszpa-
nów i Niemców, kształcimy na I stopniu Sustainable energy en-
gineering, w ramach unijnych programów Erasmus i Erasmus+. 

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, organ opinio-
dawczo-doradczy ministra nauki i  szkolnictwa wyższego, co 
4 lata ocenia wszystkie wydziały politechnik i wyższych uczel-
ni. W ostatniej ocenie, w 2013 r., Wydział Inżynierii Środowiska 
i Energetyki został uznany za najlepszy wśród ok. 25 zajmują-
cych się energetyką, górnictwem i  transportem. A  w  2012 r. 
naszą inżynierię środowiska uznano za najlepszy w Polsce kie-
runek kształcenia. Nagrodą były m.in. 3 mln zł, które przezna-
czyliśmy na rozwój wydziału IŚiE. W 2016 r., w rankingu „Per-
spektyw”, zajęliśmy I  miejsce spośród wszystkich wyższych 
uczelni kształcących na kierunku inżynieria środowiska. 

Wydział IŚiE ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora 
i doktora habilitowanego z energetyki. Takie pełne prawa mają 
trzy wydziały w Polsce.

 Jakie jest nimi zainteresowanie? 
– Obecnie na trzech stopniach kierunku energetyka kształ-

ci się ok. 750 studentów. W roku akademickim 2012/2013 na 
I  stopniu, uruchomiliśmy kierunek zamawiany przez MNiSW: 
Nowoczesne kadry dla nowoczesnej energetyki i  musieliśmy 
przyjąć 192 osoby, z których blisko połowa otrzymywała sty-
pendia finansowane przez ministerstwo, w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ukończyło go w 2016 r. 140 osób.

Na I  stopień na kierunku energetyka wydziału IŚiE w  roku 
akademickim 2016/2017 przyjęliśmy osób 165, a rok wcześniej 
– 186. Dodatkowo, co roku, przyjmujemy 40 studentów na kie-
runek energetyka na Wydziale Elektrycznym. Na jedno miej-

– Zainteresowanie kształceniem na kierunku energetyka jest spore, z czego oczywiście jesteśmy zadowole-
ni. Trzeba jednak uwzględniać zachodzące zmiany i do nich dostosowywać ofertę, czyli wprowadzać nowe 
specjalności. Pamiętajmy jednak, że młodzież – potencjalni studenci, patrzy również na plany państwa. Pod 
koniec stycznia minister energii Krzysztof Tchórzewski powiedział w RFM FM, że projekt elektrowni ato-
mowej został zawieszony, więc chętnych na tą specjalność nie będzie! – uważa prof. dr hab. inż. JANUSZ  
KOTOWICZ, prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Politechniki Śląskiej, w roz-
mowie z Jerzym Bojanowiczem. I dodaje: – Natomiast jeśli plany te ulegną zmianie, to natychmiast specjal-
ność tę uruchomimy. Jesteśmy do tego przygotowani.

Prof. dr hab. inż. JANUSZ KOTOWICZ (1952 r.), specjalista w zakresie 
energetyki oraz budowy i eksploatacji maszyn, jest absolwentem Wydziału 

Mechanicznego-Energetycznego Politechniki Śląskiej. W 1986 r. obronił 
z wyróżnieniem doktorat, w 2004 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, 

a w 2011 r. tytuł profesora. Jest sekretarzem Komitetu Energetyki przy 
Prezydium PAN i członkiem Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN oraz 

Regionalnej Śląskiej Rady ds. Energii. Był lub jest członkiem rad programowych 
i naukowych 5 czasopism oraz przewodniczącym lub wiceprzewodniczącym 

konferencji: Energetyka Gazowa, Rynek Gazu, Rynek Ciepła, 
Napędy-Sterowanie-Automatyka Przemysłowa w Elektroenergetyce. Ściśle 

współpracuje z przemysłem. Prowadzi m.in. wykłady: czyste technologie 
energetyczne, ekonomiczne zagadnienia energetyki, hierarchiczne układy 

produkcji skojarzonej, elektrownie i elektrociepłownie gazowo-parowe, ogniwa 
paliwowe. Jest promotorem 70 prac magisterskich, w tym 2 wyróżnionych 

w ogólnopolskich konkursach. Autor i współautor ponad 240 publikacji, w tym 
9 książek i monografii, 130 artykułów w czasopismach zagranicznych 

i krajowych, 3 patentów oraz promotor 11 przewodów doktorskich. W latach 
2004–2016 był kierownikiem Zakładu Miernictwa i Automatyki Procesów 

Energetycznych w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych, którego 
dyrektorem jest od 2015 r. W latach 2008–2016 dziekan Wydziału Inżynierii 

Środowiska i Energetyki, który w 2013 r. zajął I miejsce w kraju w grupie 
„Górnictwo, geologia techniczna, geodezja, energetyka i transport” utworzonej 

przez MNiSW dla oceny jednostek naukowych oraz uzyskuje A kategorię 
i nominację do A+. Otrzymał też wyróżnienie Państwowej Komisji Akredytacyjnej 

na kierunku Inżynieria środowiska oraz 4-krotnie wygrywał konkursy na 
kierunki zamawiane. W lipcu 2012 r. prof. Janusz Kotowicz odebrał z rąk 

Premiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dyplom dla „Najlepszego 
Wydziału w Polsce kształcącego na kierunku Inżynieria Środowiska”.

Silna więź z energetyką
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sce ubiegała się dwójka kandydatów. Na II stopień przyjmuje-
my 80–100 studentów, a na studiach doktoranckich kształcimy 
ok. 100, z których ponad połowa ukończyła kierunek energety-
ka. W ciągu ostatnich 3 lat doktorat z energetyki otrzymało po-
nad 25 osób.

Przygotowujemy nowe specjalności z  zakresu nowocze-
snych technologii, odnawialnych źródeł energii oraz energety-
ki jądrowej, którą kiedyś już prowadziliśmy.

Politechnika Śląska organizuje szereg kursów i studiów po-
dyplomowych związanych z  energetyką. Jako przykładowe 
mogę tu wymienić kursy dla Izby Gospodarczej Energetyki 
i Ochrony Środowiska – Energetyka – podstawy wiedzy, a dla 
RAFAKO S.A. – Technologie energetyczne i projektowanie, czy 
cieszące się dużą popularnością studia z  Auditingu energe-
tycznego lub z Energetyki gazowej dla spółek z grupy kapita-
łowej PGNiG.

 Jakie realizowane ostatnio prace badawczo-rozwojowe 
związane z energetyką uznałby Pan za najciekawsze?

– Uczestniczyliśmy we wszystkich zadaniach jednego z naj-
większych projektów w  historii polskiej nauki: ogłoszonym 
przez NCBiR projekcie strategicznym Zaawansowane tech-
nologie pozyskiwania energii, z budżetem 300 mln zł. Byliśmy 
liderem I  zadania, realizowanego w  latach 2010–2015: Opra-
cowanie technologii dla wysokosprawnych „zero-emisyjnych” 
bloków węglowych zintegrowanych z  wychwytem CO2 ze spa-
lin, w którym uczestniczyło 7 wyższych uczelni technicznych, 
Instytuty: Maszyn Przepływowych PAN i Chemicznej Przeróbki 
Węgla oraz TAURON, RAFAKO i EUROL Innovative Technology 
Solutions. Kierownikiem zadania był prof. dr hab. inż. Tadeusz 
Chmielniak, pracownik Instytutu Maszyn i  Urządzeń Energe-
tycznych, członek rzeczywisty PAN i przewodniczący Komite-
tu Energetyki przy Prezydium PAN.

Opracowaliśmy m.in. program zwiększenia efektywności 
energetycznej i ekologicznego wytwarzania energii elektrycz-
nej i ciepła w elektrowniach i elektrociepłowniach węglowych 
oraz metodologie dotyczące podwyższenia ich niezawod-
ności i  dyspozycyjności, a  także dokumentację technologicz-
ną układów stanowiących podstawę do budowy krajowych 
instalacji demonstracyjnych wychwytu CO2 ze spalin i  jego 
bezpiecznego składowania, a  także warunki dla strategicz-
nych kierunków rozwoju w kraju czystych technologii węglo-
wych do zastosowania w energetyce, w tym tzw. bloków „50+”. 
W  Elektrowni Łaziska zbudowano przewoźną, kontenerową 
instalację pilotową wychwytu CO2, potem stosowano ją rów-
nież w Elektrowni Jaworzno. Ponieważ ograniczenie emisji CO2 
do 550 kg/MWh w  elektrowniach opalanych węglem, nawet 
w  blokach o  sprawności 50+, jest nierealne, więc jeśli chce-
my korzystać z tego dobra narodowego jakim jest węgiel, nie-
zbędne są dalsze badania nad wychwytem i  składowaniem 
CO2 w następnych programach.

We wspomnianym programie wykonaliśmy wiele badań ma-
teriałowych dla RAFAKO, które opracowało technologię budo-
wy kotła na parametry super-nadkrytyczne i przetestowaliśmy 
też własną technologię pogłębionego odsiarczania z użyciem 
kwasu cytrynowego.

Byliśmy też bardzo aktywni w realizacja II zadania: Opraco-
wanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i flu-
idalnych zintegrowanych z  wychwytem CO2 ze spalin. Odpo-
wiadałem tutaj za część zadania badawczego pt.: Symulacje 
numeryczne oraz analizy systemowe oxy spalania. Koordynato-
rem całej pracy był prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, obecnie 
dyrektor Centrum Energetyki AGH. Szukaliśmy odpowiedzi na 
pytanie: co należy zrobić, aby spadek sprawności wytwarzania 
energii elektrycznej w blokach z oxy spalaniem był, w porów-
naniu z  klasycznymi blokami, jak najmniejszy. Liderem w  za-
kresie technologii produkcji tlenu był prof. Maciej Chorowski 
z Politechniki Wrocławskiej, światowej klasy ekspert z techno-
logii produkcji tlenu, obecnie szef NCBiR. Zaproponowaliśmy 

też, współpracując z Instytutem Energetyki – Oddziałem Cera-
miki CEREL, nowe struktury bloków oxy z innowacyjnymi me-
todami produkcji tlenu przy użyciu membran wysokotempe-
raturowych.

Dodam, że wyniki naszych prac prezentowaliśmy na wielu 
światowych konferencjach i  kongresach oraz w  najlepszych 
światowych czasopismach. 

 A jakie prace realizujecie obecnie?
– Dla EIT kończymy projekty: Instalacje odzysku ciepła ze spa-

lin schładzanych poniżej punktu rosy, Toryfikacja biomasy dla 
produkcji biowęgla (BioPoGen) i  Instalacja redukcji NOx dla wy-
sokosprawnych kotłów rusztowych. Powstają one kolejno: w fir-
mie Nutricia w Opolu, w Instytucie Chemicznej Przeróbki Wę-
gla w Zabrzu i Elektrociepłowni Tychy.

Rezultaty różnych prac wykonanych dla EC Kraków, EC Zielo-
na Góra, EC Rybnik są przez Zleceniodawcę (EdF) analizowane 
i niektóre rozwiązania są wdrażane.

Mamy olbrzymie doświadczenie w  badaniach elektrolize-
rów, więc wspólnie z  Gazprojektem uczestniczyliśmy w  ana-
lizach budowy instalacji Power-to-Gas, czyli zamianą nad-
wyżek energii elektrycznej wytwarzanej przez OZE w  wodór 
i jego przesył lub magazynowanie. Prace takie prowadziliśmy 
dla PGE i  Gaz-Systemu. Podobny projekt Hestor realizujemy 
w konsorcjum z Grupą LOTOS, AGH i Politechniką Warszawską.

Przygotowujemy się do uczestnictwa w  uruchamianym 
przez NCBiR programie sektorowym dla energetyki, w  któ-
rym chcemy wykorzystać zdobyte doświadczenia, szczególnie 
w projekcie strategicznym. I tak z RAFAKO podpisaliśmy wstęp-
ne porozumienie dotyczące Przystosowania bloków 200 MW 
do pracy w systemie z udziałem OZE, a z TAURONEM odnośnie 
Przygotowania i  efektywnego wykorzystania węglowych paliw 
zawiesinowych z  uwzględnieniem możliwości podniesienia ela-
styczności pracy bloków energetycznych.

Wraz z  wieloma instytucjami i  firmami przemysłowymi 
uczestniczymy w  projekcie przygotowującym tzw. duoblok 
oraz myślimy o uczestnictwie w programie 200+ dotyczącym 
przedłużenia pracy bloków klasy 200 MW. 

 Wymienił pan projekty finansowane ze środków UE, 
a czy są finansowane przez biznes?

– Oczywiście, bo zleca nam wiele badań, jak np. Grupa TAU-
RON, EDF, PGNiG GE Energy czy Gazprojekt. Przykładowo: wy-
budowana przez TAURON i IChPW instalacja pilotowa wychwy-
tu CO2 kosztowała ok 10 mln zł. 

 A jak wygląda ich komercjalizacja?
– Pracujemy dla dużej energetyki, która dzisiaj nie zawsze ma 

środki na wdrożenie naszych propozycji. Projekty realizowane 
w ramach KIC InnoEnergy zawsze są komercjonalizowane. 

 Jest pan od 2016 r. prorektorem ds. Współpracy z Oto-
czeniem Społeczno-Gospodarczym. Czy są w  nim firmy 
energetyczne?

– Są one bardzo ważne dla Śląska i Politechniki Śląskiej. Ści-
śle współpracujemy z  firmami Grupy TAURON i  należącymi 
do EDF, PGE, PNGiG oraz producentami, jak RAFAKO i  Foster 
Wheeler oraz z Energoprojektem-Katowice i wieloma innymi.

W roku akademickim 2016/2017 powołano nową Radę Spo-
łeczną naszej Uczelni, której zadaniem jest m.in. wyrażanie 
opinii o  kierunkach rozwoju Politechniki Śląskiej, działalno-
ści badawczej i dydaktycznej, a także jej współpracy z przed-
siębiorstwami. Należy do niej ok. 50 najważniejszych osób 
w  regionie: począwszy od marszałka, wojewody i  prezyden-
tów miast, w  których Politechnika ma swoje kampusy. Blisko 
10 członków Rady jest związanych z energetyką, m.in. prezesi 
wymienionych wcześniej firm.

 Dziękuję za rozmowę.
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    WSPÓŁPRACA  ENERGETYCZNA:  UKRAINA – POLSKA

 Czy i  jak w ostatnich latach zmieniało się zapotrzebo-
wanie przemysłu i mieszkańców Ukrainy na energię elek-
tryczną: jakie są perspektywy na najbliższe lata?

– Obecnie do odbiorców przemysłowych trafia 42% produ-
kowanej energii elektrycznej – o 13% mniej niż w 2004 r., nato-
miast wzrosło zapotrzebowanie gospodarstw domowych, któ-
re kupują jej ok. 30% – o prawie 12% więcej niż 10 lat temu. Ta 
tendencja i jej dynamika są niezmienne. Owszem, na rynku jest 
energooszczędny sprzęt gospodarstwa domowego, ale ludzie 
kupują coraz więcej pralek czy lodówek. Poza tym na popular-
ności zyskują inteligentne domy, a przecież ich funkcjonowa-
nie jest uzależnione od dostaw energii. Blisko 30% wyprodu-
kowanej energii sprzedajemy do Polski, Mołdowy (Mołdawii) 
i na Białoruś. W 2015 r. Polsce sprzedaliśmy 1 mld kW, ale chcie-
libyśmy więcej. 

 Jaki wpływ na wasz miks energetyczny ma sytuacja 
w Donbasie i zaognione stosunki z Rosją?

– Wiadomo, że na terenie okupowanym przez Rosję znajdu-
ją się kopalnie węgla kamiennego, który jest paliwem w nie-
których elektrowniach. Jednak ten węgiel przywożony jest na 
Ukrainę, bo pewne elektrownie wchodzą w skład koncernów, 
konglomeratów czy holdingów, które są właścicielami donba-
skich kopalni. Można więc powiedzieć, że węgiel dostarczają 
sami sobie. Przykładem jest założona w  2005 r. przez Rinata 
Achmetowa Grupa DTEK: największa prywatna grupa spół-
ek elektroenergetycznych na Ukrainie, wchodząca w skład Sys-

tem Capital Management, jednej z największych naszych grup 
finansowo-przemysłowych. Jej kopalnie w Donbasie wydoby-
wają rocznie ok. 37 mln t węgla, który spalają elektrownie na 
Ukrainie.

Z  Rosji importowaliśmy niewielkie ilości węgla, ale handel 
na tym kierunku został wstrzymany. Ta sytuacja sprawia, że wę-
giel musimy importować. Przede wszystkim z Republiki Połu-
dniowej Afryki, a także niewielkie ilości węgla z Polski, który zo-
stał m.in. dostarczony do dwóch elektrociepłowni Grupy DTEK: 
Bursztynskiej i Dobrotworskiej.

 Jacy są najwięksi producenci energii elektrycznej?
– Oczywiście Energoatom – narodowa kompania zarządzają-

ca ukraińskimi elektrowniami jądrowymi. Natomiast część kon-
wencjonalnych elektrociepłowni jest w  rękach prywatnych. 
Największe to: Zaporoska (3,6 GW) i Krzyworoska-2 (3,0 GW). 
Mniejszą moc mają Żmijowska, Bursztynska, Ładyżyńska, 
Naddnieprzańska, Starobiesziwska, Dobrotworska i Trypilska. 
W 2016 r. w ukraińskich elektrowniach, o łącznej mocy zainsta-
lowanej ok. 58,4 GW, wyprodukowano 154,817 mld kWh ener-
gii elektrycznej. Należące do wspomnianej Grupy DTEK zakła-
dy energetyczne dysponują mocą zainstalowaną 18,6 GW.

 Na Ukrainie działają 4 elektrownie jądrowe, jakie jest po-
dejście rządu i społeczeństwa do energetyki nuklearnej?

– Największą, również w Europie, jest Zaporoska Elektrownia 
Jądrowa, nad Zbiornikiem Kachowskim na Dnieprze, w której 
pracuje 6 reaktorów typu WWER-1000 o mocy 1000 MW każ-
dy – pierwszy został uruchomiony w  1984 r. W  Rówieńskiej 
Elektrowni Jądrowej pracują 2 reaktory WWER-440 i 2 WWER-
1000 o łącznej mocy 2835 MW – pierwszy podłączono do sieci 
w 1980 r., w Południowoukraińskiej Elektrowni Jądrowej – pra-
cują 3 reaktory WWER-1000 o łącznej mocy 3000 MW – pierw-
szy oddano do użytku w 1982 r., a budowę czwartego wstrzy-
mano w 1989 r. W grudniu 1987 r. przyłączono do sieci reaktor 
WWER-1000 Chmielnickiej Elektrowni Jądrowej, a  w  2004 r. 
drugi – oba o mocy 1000 MW. 

 Skąd paliwo?
– Do tej pory wszystkie kontrakty na dostawę paliwa miał 

rosyjski Rosatom. Jednak w sierpniu 2016 r. Energoatom pod-
pisał z  brytyjsko-niemiecko-holenderską firmą URENCO, do 
której należy 1/3 światowego rynku usług wzbogacania ura-
nu, 3-letni kontrakt na jego dostawy, z  którego w  zakładach 
amerykańsko-japońskiego koncernu Westinghouse w  Szwe-
cji będzie produkowane paliwo do ukraińskich reaktorów. Już 
jest testowane w dwóch reaktorach w zaporoskiej elektrowni, 
a uzyskane wyniki badań są obiecujące. 

 26 kwietnia 1986 r. miała miejsce w Czarnobylu najwięk-
sza katastrofa w historii energetyki jądrowej i jedna z naj-
większych katastrof przemysłowych XX wieku. Z kolei pod 

– Od kilkudziesięciu lat najwięcej energii na Ukrainie – obecnie 52%, wytwarzają elektrownie jądrowe, 
36%  produkują elektrociepłownie, a  resztę odnawialne źródła energii: hydroelektrownie (6%) oraz źródła 
opalane biomasą i  farmy wiatrowe. Mają one 1% udział w  naszym mikście, ale przez ostatnich kilka lat 
ich udział się podwoił i wciąż rośnie – mówi Jego Ekscelencja ANDRIJ DESZCZYCIA, Ambasador Ukrainy  
w Polsce, w rozmowie z Jerzym Bojanowiczem.

Podstawą jest energia jądrowa

ANDRIJ DESZCZYCIA (1965 r.), od 7 listopada 2014 r. Ambasador 
Ukrainy w Polsce, w 1989 r. ukończył wydział historyczny na 
Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie. W 1995 r. został 
absolwentem Uniwersytetu Alberty (Edmonton, Kanada) i w tym 
samym roku obronił na nim doktorat w dziedzinie nauk politycznych.
Karierę zawodową rozpoczął w Polsce: w latach 1996–99 był 
sekretarzem prasowym i I sekretarzem Ambasady Ukrainy. 
Następnie był starszym koordynatorem Programu PAUCI 
(Polsko-Ukraińsko-Amerykańska Inicjatywa współpracy) w Ukrainie 
(1999–2001), radcą Ambasady Ukrainy w Republice Finlandii 

(2001–2004), radcą ministrem 
Ambasady Ukrainy w Polsce 
(2004–2006), rzecznikiem MSZ 
Ukrainy (2006–2007), Nadzwyczajnym 
i Pełnomocnym Ambasadorem Ukrainy 
w Finlandii (2007–2012) i Islandii 
(2008–2012) i Specjalnym 
Przedstawicielem Przewodniczącego 
OBWE ds. uregulowania konfliktów 
(2013). Po protestach na Majdanie 
i ucieczce prezydenta Janukowycza 
27 lutego 2014 r. mianowany p.o. 
ministra spraw zagranicznych w rządzie 
Arsenija Jaceniuka – funkcję sprawował 
do 19 czerwca 2014 r.
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koniec listopada 2014 r. awaria wymusiła wyłączenie na 
kilka dni bloku nr 6 w  Elektrowni w  Zaporożu. Jakie jest 
podejście Ukraińców do energetyki jądrowej?

– Nie ma protestów. Zdają sobie sprawę, że awaria w Czarno-
bylu była następstwem błędu człowieka, więc niezbędne jest 
zachowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa. A w Za-
porożu blok wyłączono, by nie dopuścić do wewnętrznego 
uszkodzenia generatora. Odłączenie go od systemu energe-
tycznego kraju wywołało problemy z dostawami prądu, ale – 
co w  tej sytuacji jest najważniejsze - nie doszło do żadnego 
skażenia środowiska.

Standardy bezpieczeństwa w  elektrowniach są tak wyśru-
bowane, że niewielkie techniczne zaburzenia, niewielkie 
uszkodzenia czy awarie mogą spowodować wyłączenia blo-
ków reaktorowych. Warto zauważyć, że incydenty techniczne 
w elektrowniach jądrowych zdarzają się we wszystkich krajach, 
gdzie są takie elektrownie. 

Ostatni z czterech reaktorów jądrowych w elektrowni jądro-
wej w  Czarnobylu wyłączono w  2000 r. Było kilka pomysłów 
dotyczących zagospodarowania tego miejsca. Jednym z nich 
jest stworzenie tam platformy do różnych badań naukowych 
w  zakresie energetyki jądrowej. Innym, wybudowanie elek-
trowni słonecznej, czym zainteresowani są m.in. inwestorzy 
chińscy. Oczywiście cały czas prowadzone są badania pozio-
mu promieniowania radioaktywnego, ale... kilka osób mieszka 
tam od momentu awarii! Z drugiej strony wiadomo, że kilka-
krotnie wzrosła liczba osób chorujących na raka. I to nie tylko 
mieszkających w „strefie zakazanej”, czyli w  sąsiedztwie elek-
trowni, ale i w innych rejonach Ukrainy.

 Wspominał pan, że tylko 1% energii produkują OZE. Dla-
czego mają taki mały udział w waszym mikście energetycz-
nym?

– Zacznę od stwierdzenia, że elektrownie wodne wybu-
dowano na Kaskadzie Dniepru (6, w  tym 2 szczytowo-pom-
powe), Kaskadzie Dniestru (4, w  tym jedna szczytowo-pom-
powa) oraz na rzekach Rika i  Prut o  łącznej mocy 6 054,72 
MW. Największymi są elektrownia Dnieprowska w  Zaporożu 
(1569 MW), której budowa została zakończona w 1932 r., Dnie-
strowska (702 MW) i Kremieńczugska (625 MW), Oleksandriw-
ska (11,5 MW). W trakcie budowy jest elektrownia szczytowo-
-pompowa Taszłycka (koło Zbiornika Taszłyckiego na Bohu), 
powstająca niedaleko Południowoukraińskiej Elektrowni Ato-
mowej. W Nowoazowsku na Krymie działała elektrownia wia-
trowa, a w Symferopolu – niewielka elektrownia słoneczna.

Moim zdaniem ten mały udział wynika z braku wiedzy o OZE 
i  z  przyzwyczajenia do energii jądrowej, która była, jest i  bę-
dzie. Prąd był tani, więc po co kombinować z  innymi źródła-
mi. Kiedy cena prądu wzrosła, ludzie zaczęli wymieniać okna 
na energooszczędne i może teraz pomyślą o fotowoltaice czy 
panelach. Sądzę, że społeczeństwo zaapeluje do polityków 
o zmianę ustawodawstwa i może na Ukrainie – jak w Polsce – 
pojawią się prosumenci.

 Jakie jest zdanie rządu ukraińskiego odnośnie do usta-
leń paryskiej Konferencji Stron Ramowej Konwencji Klima-
tycznej – COP21?

– Rząd Ukrainy ratyfikował porozumienie, które w  2015 r. 
przyjęło blisko 200 krajów konwencji klimatycznej ONZ w Pa-

ryżu. Zobowiązaliśmy się do 2030 r. ograniczyć emisję CO2 
o 40%. 

 Jak pan ocenia ukraińsko-polską współpracę w zakresie 
szeroko pojętej energetyki i czy widzi możliwość jej zwięk-
szenia?

– W 2015 r. Ukrenergo i PSE podpisały Memorandum of Un-
derstanding dotyczące dostarczania prądu do Polski w  sytu-
acjach awaryjnych. Taka miała miejsce już latem 2015 r., kiedy 
to w Polsce gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie Krajowego 
Systemu Elektroenergetycznego na moc i Polskie Sieci Elektro-
energetyczne wprowadziły ograniczenia w dostarczaniu i po-
borze energii elektrycznej. 1 września Polska odebrała z ukraiń-
skiej elektrowni węglowej w Dobrotworze, z którą Zamość jest 
połączony linią energetyczną 220 kV, 135 MW energii. Warunki 
technologiczne pozwalają obecnie na przesył tylko do 235 MW 
energii, ale możliwości współpracy jest więcej. W 1985 r. prze-
kazano do eksploatacji linię elektroenergetyczną 750 kV Wi-
dełka – Chmielnicka o długości 114 km, która połączyła stację 
elektroenergetyczną „Rzeszów” z ukraińską elektrownią jądro-
wą Chmielnicka. Ale w  1993 r. zakończono jej eksploatację. 
Niestety, jej ponowne uruchomienie nie jest sprawą prostą, 
ze względu na to iż Ukraiński System Elektroenergetyczny nie 
należy do UCTE i  nie można uruchomić połączenia synchro-
nicznego pomiędzy naszymi systemami elektroenergetycz-
nymi. Można zastosować przekształtniki częstotliwości w celu 
wprowadzenia tzw. wstawki prądu stałego, jak to miało miej-
sce podczas budowy mostu elektroenergetycznego Polska – 
Litwa. Nie ma chętnych do zainwestowania w to rozwiązanie, 
choć między PSE i Ukrenergo trwają rozmowy w sprawie pod-
pisania umowy o współpracy i wykorzystania tej linii do wysy-
łania do Polski nawet 2000 MW energii. Ale nie tylko do Polski, 
gdyż z tym mógłby być kłopot, bo nasza energia jest tania i by-
łaby zbyt konkurencyjna, ale np. na Litwę.

Sądzę, że bardziej realna jest współpraca na rynku gazu. In-
teresuje nas wybudowanie interkonektora, który zwiększy 
ilość przesyłanego gazu w obu kierunkach, choć bardziej nas 
interesuje jego import, bo od 1,5 roku Ukraina nie kupuje ro-
syjskiego gazu. Przynajmniej bezpośrednio od Gazpromu, bo 
prawdopodobnie gaz rosyjski jest np. w kupowanym w Niem-
czech. Chcielibyśmy kupować LNG z terminalu w Świnoujściu, 
w czym pomogłoby zwiększenie przepustowości np. urucho-
mionego jesienią 2012 r. połączenia Hermanowice – Drozdo-
wicze. Pracują nad tym Ukrtransgaz i Gaz-System. Od wielu lat 
mówi się o budowie naftociągu Odessa – Brody – Płock. Obec-
nie rozważane jest przesyłanie nim ropy z Iranu, ale po stronie 
polskiej nie widać zainteresowania tym projektem.

Jeśli chodzi o współpracę między firmami, to do najbardziej 
znanych producentów urządzeń energetycznych zaintereso-
wanych współpracą z  partnerami z  UE, w  tym Polski, należą: 
Gas Turbine Research & Production Complex Zorya-Mashpro-
ekt z Mikołajowa, który swoje wyroby sprzedaje m.in. na Bia-
łoruś, do Indii, Chin, Wietnamu i Korei Południowej oraz wybu-
dowany w 1929 r. w Charkowie Turboatom i założona w 1896 r. 
w Sumy – Sumy NPO. Goście z Ukrainy uczestniczyli w XIV Mię-
dzynarodowej Konferencji i Wystawie Nafta-Gaz-Chemia 2016.

 Dziękuję za rozmowę.
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    DYSKUSJA  REDAKCYJNA Prof. dr hab. inż. 
Krzysztof

Badyda
– Dyrektor

Instytutu
Techniki Cieplnej

Politechniki
Warszawskiej

Jednym z  najistotniejszych wyzwań stojących przed 
krajową elektroenergetyką jest zapewnienie pewności 
zasilania w  warunkach wzrostu zapotrzebowania i  ilo-
ści energii elektrycznej wytwarzanej w  nieregulowanych 
źródłach odnawialnych. Już dziś moc elektrowni wiatro-
wych i słonecznych przekroczyła 6 tys. MW, a problemy bi-
lansowania systemu elektroenergetycznego pojawiają się 
zarówno w  szczytach obciążenia przy braku wytwarza-
nia w OZE, jak i w głębokich dolinach przy dużej produk-
cji OZE. Moc regulacyjna jaką dysponuje operator w tzw. 
JWCD (Jednostka Wytwórcza Centralnie Dysponowana) 
to ok 25 tys. MW, ale z tego prawie 50% stanowią wyeksplo-
atowane bloki 200 MW. Trwa dyskusja nad uzupełnieniem 
spodziewanego w bliskim czasie ubytku mocy systemowej.

Kolejne ok. 16 tys. MW to tzw. jednostki nJWCD (nie 
JWCD), które nie uczestniczą w procesie regulacji systemu, 
z czego około 9 tys. MW to turbiny ciepłownicze, w przewa-
żającej części przeciwprężne. Czy zatem najtańszym spo-
sobem na pozyskanie dla KSE mocy regulacyjnej nie by-
łoby wykorzystanie tego potencjału poprzez dostosowanie 
turbin ciepłowniczych do pracy kondensacyjnej lub pseu-
do kondensacyjnej oraz powszechne wyposażenie syste-
mów ciepłowniczych w magazyny ciepła?

Na to i inne pytania mieliśmy nadzieję uzyskać odpowie-
dzi w kolejnej edycji dyskusji redakcyjnej na łamach „Prze-

glądu Energetycznego”, organizowanej przez Izbę Go-
spodarczą Energetyki i  Ochrony Środowiska, tym razem 
poświęconej potencjalnej roli turbin ciepłowniczych w re-
gulacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, pod 
hasłem „Rola turbin ciepłowniczych w regulacji Krajowe-
go Systemu Elektroenergetycznego?”

W dyskusji udział wzięli:
–  Prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda – Dyrektor Instytutu

Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej,
–  Szymon Czechowski – Dyrektor Biura Izby w Izbie Ener-

getyki Przemysłowej i Odbiorców Energii,
–  Dr Mirosław Duda – ARE,
–  Jerzy Dudzik – Dyrektor Departamentu Usług Operator-

skich w PSE S.A.,
–  Andrzej Goździkowski – Prokurent w  Energetyce Ciepl-

nej Opolszczyzny,
–  Waldemar Szulc – Dyrektor TGPE,
–  Wojciech Wójtowicz – Zakład Elektrociepłowni, Kierow-

nik Zakładu w  Zakładach Azotowych „Puławy” S.A.,
GRUPA AZOTY,
Stronę redakcyjną reprezentowali: Prof. dr hab. inż. Ja-

nusz Lewandowski, Politechnika Warszawska – modera-
tor dyskusji oraz Sławomir Krystek – Dyrektor Generalny 
Izby.

Niżej autoryzowany zapis tej dyskusji.

Rola turbin ciepłowniczych 
w regulacji Krajowego 

Systemu Elektroenergetycznego
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– Podczas poprzedniej dyskusji rozmawialiśmy nt. co
zrobić ze starym, ogromnym potencjałem wytwór-
czym jakim dysponuje polska elektroenergetyka, jak
wykorzystać go do celów regulacyjnych. Ta dyskusja
była na tyle intensywna i  obszerna, że zabrakło cza-
su aby zająć się ciepłownictwem. Ono także dysponu-
je znacznym majątkiem, który, być może, także moż-
na wykorzystać inaczej niż dotychczas. W ten, niejako 
naturalny sposób narodził się temat dzisiejszej dysku-
sji. I pierwsze pytanie: Moc przeciwprężnej turbiny cie-
płowniczej całkowicie, a turbiny upustowo – konden-
sacyjnej w  znacznym stopniu zdeterminowana jest
zapotrzebowaniem na ciepło użytkowe. Czy z punktu
widzenia operatora systemu elektroenergetycznego
jest to jedyne techniczne uwarunkowanie uniemożli-
wiające wykorzystanie ciepłowniczej jednostki wy-
twórczej jako JWCD?

– J. Dudzik: – Na rzecz całą należy patrzeć z dwóch punk-
tów widzenia: korzyści dla systemu i korzyści dla wytwór-
ców. Na pewno nie chodzi o  uzyskanie regulacyjności 
w wymyślny sposób za ogromne pieniądze. To musi być re-
gulacyjność ekonomicznie uzasadniona. Operatorowi cho-
dziłoby tu o możliwość zmian obciążenia zgodną z potrze-
bami systemu. Są dwie sytuacje, w których wykorzystanie 
tych źródeł byłoby korzystne dla systemu, a w perspekty-
wie, być może, opłacalne dla wytwórców. Pierwsza sytuacja 
– dotyczy obniżenia produkcji energii elektrycznej w okre-
sie niskiego zapotrzebowania. W warunkach dalszego roz-
woju energetyki wiatrowej należy liczyć się z coraz większą 
liczbą nocy, podczas których wyczerpany zostanie poten-
cjał zaniżenia produkcji elektrowni kondensacyjnych. Ak-
tualnie koszt związany z  obniżeniem produkcji energii
elektrycznej elektrociepłowni jest znaczny z uwagi na ko-
nieczność utrzymania alternatywnej produkcji ciepła (ko-
tły wodne).

Druga sytuacja – dotyczy wykorzystania potencjału elek-
trociepłowni w okresie letnim. W tym okresie odstawiana 
jest zdecydowana większość jednostek pracujących w sko-
jarzeniu. Tylko niektóre z nich przystosowane są do pracy 
w tzw. „pseudokondensacji”. Jest tu spory potencjał, który 
w  przyszłości może być opłacalnie wykorzystany zwłasz-
cza, że krytycznym okresem z punktu widzenia wystarczal-
ności krajowych zasobów wytwórczych wcale nie jest zima 
tylko lato. 

Samo hasło, że trzeba zwiększyć regulacyjność syste-
mu, choć absolutnie słuszne, nie oznacza nic. Musi być ono 
wsparte argumentami ekonomicznymi. Jeżeli np. w dolinie 

nocnej cena spadnie do zera i nie zdarzy się to dwa razy do 
roku tylko co drugi weekend, będzie to wówczas rzeczywi-
stym bodźcem skłaniającym do opłacalnych działań inwe-
stycyjnych – np. budowy akumulatorów ciepła.

– M. Duda: – Przystosowanie jednostek ciepłowniczych
do pracy elastycznej, regulacyjnej w  systemie rzeczy-
wiście kosztuje, ale wszystkie zmiany kosztują. Problem 
w tym, na ile te koszty są zasadne i czy systemowo zwró-
cą się? Aby odpowiedzieć na te pytania konieczna jest 
stosowna analiza w skali systemu. Ona nie jest jednak wy-
starczająca. W następnej kolejności trzeba przejść do ana-
lizy konkretnych obiektów ciepłowniczych. I dopiero wte-
dy okaże się czy jakakolwiek przebudowa układu, w tym 
np. turbiny z  przeciwprężnej na upustowo-kondensacyj-
ną, z  dobudowaniem magazynu ciepła ma sens. W  isto-
cie, stwierdzenie sensowności, czy też nie, tego rodzaju 
działań będzie możliwe dopiero wtedy gdy uzyskamy ja-
sność co do tego jak ostatecznie będzie wyglądał rynek 
mocy i  jakie przychody może uzyskać elektrociepłownia 
ze sprzedaży mocy.

– Czy po stronie Operatora jest możliwa wycena war-
tości cech wyartykułowanych ustami jego przedstawi-
ciela jakich oczekiwałby on od elektrociepłowni?

– J. Dudzik: – To jednak powinien załatwić rynek mocy
i  rynek energii. Ciekawy problem do rozwiązania – jaką 
moc na rynku mocy będą mogły zaoferować elektrocie-
płownie?

– Zatem wszystko zależy od tego jak ten rynek będzie
wyglądał, jak zostanie sformalizowany. I można sobie 
wyobrazić, że potencjał jaki wystawią na rynku mocy
elektrociepłownie wyniesie „0”, bo postawionych wy-
magań nie będą mogły spełnić.

– S. Krystek: – W Polsce elektrociepłownie nie wykonują
funkcji regulacyjnych, bo nie chce tego PSE i KDM. Najpro-
ściej bowiem dla nich jest nie stawiać stosownych wyma-
gań elektrociepłowniom. Jako, swego czasu, członek Rady 
Nadzorczej Elektrociepłowni Zielona Góra uczestniczyłem 
w  podejmowaniu decyzji o  budowie bloku gazowo-pa-
rowego. Najpierw odwiedziliśmy wiele elektrociepłowni 
w Szwecji i Danii. Tam wszystkie elektrociepłownie posia-
dają akumulatory ciepła. W Polsce ma je kilka, a dużego – 
nie ma żadna. Dlaczego rzecz ma się inaczej tam, a zupeł-
nie inaczej u nas. Bo w tamtych krajach są duże różnice cen 
na energię elektryczną w nocy i w dzień. Strona techniczna 
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nie ma tu żadnego znaczenia. W Danii blok parowo-gazo-
wy o mocy 120 MWe był codziennie odstawiany o godz. 22 
i uruchamiany o godz. 6 rano. W Polsce też można to zro-
bić, musi się to jednak opłacać. Na razie się nie opłaca. Bu-
dowa dużych akumulatorów ciepła, to jeden ze sposobów 
na dostosowanie polskich elektrociepłowni do pracy regu-
lacyjnej w systemie elektroenergetycznym.

– Uniezależnienie mocy turbiny ciepłowniczej od za-
potrzebowania na ciepło wymagałoby wyposażenia
instalacji w  upusty i  układ kondensacji (lub pseudo-
kondensacji) oraz magazyn ciepła. Pierwszy z  ukła-
dów pozwoliłby na pracę turbiny niezależnie od zapo-
trzebowania na ciepło, a drugi jej odstawienie nawet
w przypadku występowania potrzeb na ciepło użytko-
we. To oczywiście model teoretyczny. Czy i jak w real-
nych krajowych warunkach możliwa jest budowa ta-
kich układów?

– K. Badyda: – Wspomniane tu zostały możliwości tech-
nologiczne elektrociepłowni związane jedynie z  turbina-
mi parowymi. Nie zapominajmy jednak o energetyce, która 
w Polsce zapewne jeszcze się rozwinie, a opartej na gazie 
ziemnym. Czyli o układach z turbinami gazowymi, których 
obecnie zainstalowanych jest 1000 MW, a w latach następ-
nych będzie zauważalnie więcej. Tam tkwią możliwości ela-
stycznej pracy. Np. praca na tzw. gorący komin, pod warun-

kiem, że został zbudowany. Takich obiektów jest w Polsce 
kilka. Tam turbina gazowa może pracować bez skojarzenia. 
W  układach z  turbinami gazowymi jest możliwość wpro-
wadzenia dopalania, co daje nam możliwość wyłączenia 
turbiny gazowej i „puszczenia” samodzielnie części paro-
wej bloku gazowo-parowego albo w tzw. układzie turbiny 
gazowej z odzyskiem ciepła samego wymiennika spaliny-
-woda. Takie rozwiązania bywają stosowane, choć nie przy-
pominam sobie by w Polsce miało to miejsce. To, że gdzieś
układ dopalania funkcjonuje, to nie znaczy, że równocze-
śnie stworzono możliwość pracy bez turbiny gazowej. Za-
tem komponent gazowy w  naszych rozważaniach należy
także uwzględnić.

– A. Goździkowski: – Reprezentuję podmiot, który dys-
ponuje m.in. turbiną gazową, silnikami gazowymi oraz 
turbiną przeciwprężną. Przysłuchując się tej dyskusji nie 
dostrzegam problemów technicznych czy też technolo-
gicznych z  elastyczną produkcją energii elektrycznej za-
równo w  turbinach przeciwprężnych, jak i  układach ga-
zowych. Grupa kapitałowa ECO posiada 26 systemów 
ciepłowniczych, a największy z nich znajduje się w Opolu 
i ma 200 MW. To znacznie mniejsza skala niż systemy i elek-
trociepłownie w  takich miastach jak Warszawa, Wrocław 
czy Poznań. Jeżeli weźmiemy przykład Kutna, gdzie dys-
ponujemy trzema silnikami, każdy o mocy 2 MWt i 2 MWe 
to regulacja może odbywać się kaskadowo od 6  MW do 
zera. Tylko jest pytanie: w  którym momencie bilansu cie-
płowniczego dokonujemy takich operacji? Gdy dokonuje-
my ich przy temperaturze 0 – minus 5 stopni to wszystko 
gra. Natomiast gdy system ciepłowniczy ma pokryty bilans 
„na styku”, to jest problem z wyłączeniem takiego silnika, 
gdyż musi on produkować ciepło. W  układzie gazowym 
nie da się odłączyć części elektrycznej od cieplnej (z wyjąt-
kiem pracy na „gorący komin”, która jest zjawiskiem niepo-
żądanym). Natomiast zupełnie inaczej ma się rzecz z paro-
wą turbiną przeciwprężną, gdyż kocioł i turbina są to dwa 
niezależne urządzenia. Parę można skierować za pośred-
nictwem stacji redukcyjnej na wymienniki i regulacyjność 
wówczas wynosi 0-100%. Konfigurując systemy ciepłow-
nicze po stronie wytwarzania, tak się powinno je konstru-
ować by zapewnić dostawy w  szczytach, które są bardzo 
krótkie, albo też „zdejmować” produkcję w  dolinach. Jest 
tylko problem ile taka usługa może kosztować? Kiedy opła-
ca mi się produkować prąd, a kiedy się nie opłaca? W cie-
płownictwie szczyty zapotrzebowania zazwyczaj wystę-
pują w nocy, a w przypadku energii elektrycznej w dzień. 
Tym faktem można w pewien sposób grać dążąc do uzy-
skania korzyści ekonomicznych. Jeżeli natomiast chodzi 
o kotły wodne, to koszty zmienne ich uruchomienia wca-
le nie są takie duże. Chodzi raczej o niechęć, albo też uzy-
skanie wyższej zapłaty za tę usługę. To wydaje się możliwe
do uregulowania.

– K. Badyda: – Jeżeli mówimy tu o  różnych możliwo-
ściach technologicznych to warto wspomnieć, że wie-
le elektrociepłowni dysponuje układami dochładzania 
wody sieciowej. To synonim pseudokondensacji. W  wielu 
obiektach istnieją chłodnice powietrzne. Dzięki temu moż-
na sztucznie powiększyć ilość ciepła odbieranego z  czło-
nu ciepłowniczego. W układach silnikowych daje to moż-
liwość pracy czysto generacyjnej. Jak więc widać, paleta 
możliwości jest duża.

– J. Dudzik: – Nie bardzo podoba mi się, że inwestycje
uelastyczniające pracę elektrociepłowni traktuje się jako 
usługę na rzecz systemu. Otóż takich usług w swoim kata-
logu Operator nie ma. 

Wydaje mi się, że tego typu nakłady powinny być po-
noszone dla zapewnienia ekonomicznej pracy elektrocie-
płowni a  ich zwrot wynikać z dodatkowych korzyści osią-
ganych na rynku energii i rynku mocy. Oczywiście będzie 

Dr Mirosław Duda 
– ARE

Jerzy Dudzik 
– Dyrektor Departamentu 

Usług Operatorskich 
w PSE S.A.



To nie promocyjne hasło, a realny fakt. W dniu 21 kwietnia 2017 r. przy ulicy Ce-
ramicznej na osiedlu Grębocin w Toruniu, odbyła się oficjalna inauguracja nowej 
elektrociepłowni gazowej EDF Toruń. W nowoczesnych instalacjach wytwarzane 
są już ciepło i energia elektryczna. Energia elektryczna trafia do odbiorców za 
pośrednictwem krajowej sieci energetycznej, a ciepło do systemu ciepłowniczego 
Torunia. Zrealizowana inwestycja zapewni w długoletniej perspektywie ciągłość 
dostaw ciepła dla mieszkańców Torunia a także przyczyni się do poprawy nieza-
wodności dostaw energii elektrycznej dla Torunia i okolic. 

Nową elektrociepłownię wyróżnia zastosowana technologia – turbina gazowa typu 
lotniczego, którą charakteryzuje krótki czas uruchomienia oraz akumulator ciepła, 
który może gromadzić gorącą wodę. Dzięki temu możliwe będzie szybkie reagowanie 
na potrzeby systemu energetycznego a wyprodukowane w tym czasie ciepło trafi do 
odbiorców toruńskiego systemu ciepłowniczego. 

Koszt inwestycji wyniósł ok. 550 milionów złotych, z czego połowa została sfinan-
sowanych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR). Wkład PFR nie jest dotacją, 
ale inwestycją realizowaną na zasadach rynkowych. Elektrociepłownię wybudowała 
spółka EDF Gaz Toruń sp. z o.o. powołana przez EDF i PFR, która teraz, po ukończeniu 
budowy, będzie wytwarzać ciepło i energię elektryczną. Projekt został zrealizowany 
przez trzech głównych wykonawców: General Electric International odpowiedzialny 
za dostawe i uruchomienie dwóch turbin gazowych, Babcock Borsig Steinmüller 
GmbH wykonał projekt elektrociepłowni, roboty budowlane oraz dostarczył i urucho-
mił kotły odzysknicowe, a VKK Standardkessel Kothen GmbH dostarczył i uruchomił 
cztery wodne kotły gazowo-olejowe, które stanowią źródło rezerwowo-szczytowe. 

Projekt budowy elektrociepłowni gazowej w Toruniu uzyskał dofinansowanie z Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

– Budowa nowej elektrociepłowni gazowej jest ukoronowaniem programu inwestycyj-
nego grupy EDF w Polsce. Wyjątkowość nowej instalacji polega na tym, że powstała ona 
od podstaw, zastępując technologię węglową technologią gazową, która dostosowa-
na jest do obecnych i przyszłych wymogów środowiskowych. Przy realizacji projektu 
wykorzystaliśmy nasze krajowe i międzynarodowe doświadczenia. Dzięki tej elektrocie-
płowni Toruń będzie dysponował nowoczesnym i efektywnym obiektem, który zapewni 
długofalowe bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej. Co więcej, projekt ten 
przyczyni się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla emitowanego przez polski sektor 
energetyczny. Warto również nadmienić, że w całym procesie budowy zachowaliśmy naj-
wyższe standardy bezpieczeństwa – zero wypadków – zaznaczył w swoim wystąpieniu 
Thierry Doucerain, Prezes Zarządu EDF Polska. 

Nowa elektrociepłownia została oddana do eksploatacji zgodnie z przyjętym 
harmonogramem i bez przekroczenia zaplanowanych kosztów. Najważniejszym 
etapem budowy było dostarczenie w pierwszym kwartale 2016 r. głównych urządzeń 

i podzespołów. Równolegle budowano 10-kilometrowy gazociąg, przyłączony do sieci 
przesyłowej Gaz Systemu. Dostawcą gazu jest PGNiG, co gwarantuje bezpieczeństwo 
i pewność dostaw ciepła i energii elektrycznej dla jego odbiorców. W grudniu ub. roku 
rozpoczęto rozruch – testowanie nowych urządzeń. Po uzyskaniu koncesji, co nastąpiło 
27 marca br., ciepło i energia elektryczna wytwarzane są w w nowych urządzeniach, 
w oparciu o technologię gazową. EDF Toruń to obecnie producent ciepła i energii 
elektrycznej w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Spółka zapewnia całoroczne do-
stawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji. 
EDF Toruń jest właścicielem miejskiej sieci ciepłowniczej o długości ponad 240 km i jest 
znaczącym przedsiębiorcą toruńskiego rynku obsługującym ok. 1200 klientów. 

Elektrociepłownia wyposażona została w urządzenia o łącznej mocy cieplnej 
357,6 MWt oraz mocy elektrycznej 106 MWe. Zainstalowano turbiny LM6000. Są one 
zmodyfikowaną konstrukcją silnika odrzutowego, który zasila wiele modeli Boeniga 
747, w tym samolot Air Force One! Ta nowoczesna „turbina lotniczopochodna” spraw-
dza się w sektorze energetycznym, pracując już w ponad tysiącu elektrociepłowni na 
świecie.

Poza turbinami gazowymi nowa elektrociepłownia posiada dwa kotły odzysknicowe 
o łącznej mocy 232 MWt; cztery kotły wodne (źródła szczytowe – rezerwowe) o łącznej 
mocy 120 MWt oraz akumulator ciepła. Jest to olbrzymi „termos”, mieszczący 12 tys. m3  
wody (o temp. ok. 90°C).

Zastępując elektrociepłownię węglową, nową instalacją kogeneracyjną, pokrywane 
będą wszystkie potrzeby cieplne obecnych i przyszłych odbiorców również przy mro-
zach dochodzących nawet do minus 20 stopni Celsjusza. Elektrociepłownia zapewni 
też stabilność dostaw energii elektrycznej dla regionu.

– Dotychczas w tym regionie nie było takiej dużej i nowoczesnej elektrociepłowni, 
która zagwarantowałaby bezpieczeństwo energetyczne. Dzięki nowej elektrociepłowni 
jesteśmy już nie tylko producentem i dostawcą ciepła, ale też wytwórcą energii elektrycz-
nej w kogeneracji. Jest to istotna zmiana, nie tylko dla nas, pracowników przedsiębior-
stwa ciepłowniczego, ale także dla mieszkańców Torunia. Najbardziej jesteśmy dumni, 
że zastąpienie kotłów węglowych nową elektrociepłownią gazową przyczyni się bardzo 
wydatnie do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, korzystnie wpłynie na 
zdrowie mieszkańców i stan toruńskich zabytków. Dzięki nowej elektrociepłowni zagwa-
rantujemy – na długie lata – pewność w dostawie ciepła dla mieszkańców i poprawimy 
warunki zasilania w energię elektryczna dla naszego regionu – skomentował Robert 
Kowalski, Prezes Zarządu EDF Toruń. 

Marek Bielski

Czyste ciepło i energia 
od EDF dla Torunia

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej, od lewej: Thierry Doucerain, Prezes Zarządu EDF Polska, 
Robert Kowalski, Prezes Zarządu EDF Toruń.
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to możliwe przy dużo większej niż obecnie zmienności 
cen energii oraz wykorzystaniu potencjalnych możliwości 
uczestnictwa w rynku mocy. 

– S. Krystek: – Budujemy kolejne bloki o mocy 1000 MW, 
które po 25. latach się nie zwrócą. Pozostaną koszty osie-
rocone. Gdyby taką samą moc wybudować w  elektrocie-
płowniach, to te koszty osierocone byłyby znacznie mniej-
sze, ale by były. Dzisiaj wszelkie inwestycje w  energetyce 
nie opłacają się. Wiele także można by zrobić w  elektro-
energetyce, gdyby zmieniono mentalność elektroenerge-
tyków. Przecież np. gdyby zbudować połączenie i  grzać 
miasto Rybnik z  Elektrowni Rybnik, to w  sposób znaczny 
wzrosłaby jej sprawność i w dłuższym okresie to musi się 
elektrowni opłacać. Elektrownia to duża fabryka ciepła. Po-
łaniec jest grzany z elektrowni a Kozienice nie – w mieście 
jest ciepłownia – dlaczego?

– W. Szulc: – Dziś rzecz nie jest w  uwarunkowaniach 
społeczno-politycznych jak w przeszłości, lecz w zasadach 
ekonomii. Elektrociepłownię buduje się wtedy, gdy jest za-
potrzebowanie na ciepło. Najpierw ocenia się zapotrzebo-
wanie w systemie ciepłowniczym , później może powstać 
ciepłownia, która ma je pokryć. Jeżeli przy okazji wytwa-
rzania ciepła inwestor chce również produkować energię 
elektryczną w skojarzeniu, to się buduje elektrociepłownię. 
Wielkość mocy elektrycznej turbogeneratora jest dostoso-
wana do zapotrzebowania mocy na ciepło. To optymalny 
sposób wybudowania elektrociepłowni. Nikt więcej, żad-

nymi decyzjami społeczno-politycznymi na to nie powi-
nien wpływać. Te decyzje powinien podejmować inwestor. 
Jeżeli inwestor oceni, że warto zwiększyć moc elektryczną 
elektrociepłowni, to musi być przekonany, że zwiększając 
tę moc elektryczną będzie mógł ją dobrze wykorzystywać 
w opłacalny sposób. W obecnej sytuacji na rynku, nie bę-
dzie mu się to niestety opłacało. Ceny energii są w ogóle 
niskie, a różnice cen energii elektrycznej między szczytem 
a doliną zapotrzebowania są tak niewielkie, że nie opłaca 
się też dobudować akumulatora ciepła. Aby takie decyzje 
wynikały z  ekonomii, musi wreszcie zadziałać prawdziwy 
rynek energii.

– K. Badyda: – To co powiedział mój przedmówca trzeba 
by uzupełnić o  jeszcze jedną kwestię. Poza ekonomią ist-
nieją jeszcze inne narzędzia. Ma je w dyspozycji m.in. Ope-
rator systemu przesyłowego, który daje warunki przyłą-
czenia i uzgadnia z właścicielem budowanego obiektu na 
jakich zasadach kupi od niego prąd. 

Nie do końca jest tak, że jak niektórzy z Panów tu dopo-
wiadają, tylko rynek kupuje prąd. Istnieje w  Polsce parę 
obiektów, gdzie człony kondensacyjne mają duże znacze-
nie. Na nich się „gra” i z tej „gry” korzysta. Jako ITC PW swe-
go czasu optymalizowaliśmy w EC Siekierki pracę zasobni-
ka ciepła i wiem, że na tym zasobniku się zarabia konkretne 
pieniądze. O ile dobrze się nim steruje i umiejętnie gra na 
rynku. 

– M. Duda: – Nikt nie będzie budował elektrociepłowni 
gdy produkcja prądu nie będzie się mu opłacać. Dziś się nie 
opłaca. Natomiast czy sprzedaż mocy będzie się opłacała 
– to się dopiero okaże. Rynek tak powinien być skonstru-
owany, by inwestor dokładnie wiedział na etapie podejmo-
wania decyzji inwestycyjnych, czy jego przedsięwzięcie bę-
dzie miało sens ekonomiczny. 

– W. Szulc: – To może nie wystarczyć, jeżeli na rynku nie 
stworzy się racjonalnej różnicy cen na energię w szczytach 
i dolinach zapotrzebowania.

– Profile zapotrzebowania na ciepło w elektrociepłow-
niach przemysłowych są zupełnie inne niż w  elektro-
ciepłowniach wytwarzających ciepło na potrzeby ko-
munalne. Czy to ogranicza możliwości wykorzystania 
elektrociepłowni przemysłowych? Czy wprowadzenie 
zasobników pary pozwoliłoby zwiększyć ich elastycz-
ność?

– W. Wójtowicz: – Nie wyobrażam sobie, abyśmy nasze 
50-letnie turbiny zaczęli odstawiać, dajmy na to, co week-
end. Jedną z dwóch kondensacyjnych turbin wymieniamy 
aktualnie na nową, która będzie przystosowana do pracy 
regulacyjnej, ale nie przewidujemy jej cyklicznego odsta-
wiania. Układ pracy Zakładu Elektrociepłowni GA ZAP jest 
kolektorowy, priorytetem dla nas jest dostarczanie ciepła 
dla zakładu w postaci par technologicznych. Dostarczamy 
także ciepło do miasta – w sezonie letnim są to niewielkie 
ilości. Mimo że mamy zainstalowanych wiele stacji reduk-
cyjnych, uruchamiamy je tylko w naprawdę nagłych przy-
padkach, przy postoju planowanym lub awaryjnym turbin. 
Jedyna regulacyjność jaką prowadzimy polega na odciąża-
niu członu kondensacyjnego, w zależności od tego na ile 
nam na to pozwalają kotły. Z uwagi na ograniczenia tech-
niczne kotłów i priorytet w dostarczaniu par do technolo-
gii możliwości regulacyjne są mocno ograniczone. Koszty 
uruchomień i odstawień urządzeń może nie są duże w na-
szym przypadku, ale jeśli się doda koszty remontów, które 
niewątpliwe wzrosną w przypadku częstych odstawień tur-
bozespołów, to taka „regulacja” staje się nieopłacalna. Gdy 
regulacja będzie dla nas opłacalna, to będziemy ją wpro-
wadzać. Jeżeli różnica między doliną i  szczytem wynosi 
80 zł za MWh, to nie ma o czym mówić. 

Waldemar Szulc 
– Dyrektor Towarzystwa 

Gospodarczego 
Polskie Elektrownie

Andrzej Goździkowski 
– Prokurent 

w Energetyce Cieplnej 
Opolszczyzny
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Multiserwis Sp. z o.o. partnerem na lata

Od ponad 26 lat w Krapkowicach działa przedsiębiorstwo Multiserwis Sp. 
z o.o., które bierze udział w przemianach na polskim rynku izolacji prze-
mysłowych. Rozszerzając zakres działalności o prace rusztowaniowe, 
rozbudowę nowoczesnego warsztatu do produkcji konstrukcji i płaszczy 
ochronnych, Spółka stała się poszukiwanym partnerem dla kompleksowej 
realizacji zadań w energetyce, przemyśle chemicznym i petrochemicz-
nym.

Multiserwis, zatrudniając obecnie ponad 3200 pracowników na budowach 
w całej Europie z przychodami w 2016 roku na poziomie 628.1 mln PLN, jest 
największym w Polsce przedsiębiorstwem w branży izolacji termicznych 
i rusztowań przemysłowych.

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

Priorytetem wszelkich działań przedsiębiorstwa Multiserwis jest bezpiecz-
na i terminowa realizacja zadań przy zachowaniu wysokiej jakości usług 
oraz z zachowaniem rzetelnej i etycznej obsługi naszych Klientów, co po-
twierdzają pozyskane referencje. Poprzez realizację wielu projektów obej-
mujących m.in. budowy i modernizacje dużych obiektów przemysłowych 
jak: elektrownie, rafinerie, zakłady petrochemiczne, a także inne gałęzie 
przemysłu oraz stosując przy tym najnowocześniejsze systemy izolacji przy-
czyniamy się do zwiększenia ochrony przed ocieplaniem się naszego globu, 
a tym samym dbamy o ochronę środowiska.

Multiserwis Sp. z o.o. po przyłączeniu firm BIS plettac oraz odkupieniu 
wydzielonej części przedsiębiorstwa w zakresie izolacji przemysłowych 
i fasad (dawniej BIS Izomar) zbudowała bardzo silną i unikatową organi-
zację do kompleksowej obsługi swoich Klientów począwszy od inżynierin-
gu, poprzez dostawy, zarządzanie projektem, realizację i serwis w pełnej 
palecie świadczonych usług.

Multiserwis Sp. z o.o.

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

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

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

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

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

Oddziały firmy
RUSZTOWANIA PRZEMYSŁOWE

ul. Jana Pawła II 23
63-500 Ostrzeszów

tel. +48 62 59 59 100
fax +48 62 59 59 209
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– Sz. Czechowski: – Energetyka przemysłowa nie jest

jednolita lecz bardzo zróżnicowana, co polega m.in. na 
stosowaniu różnorodnych technologii. Inna sytuacja ma 
miejsce w  PKN ORLEN w  Płocku gdzie działa nowocze-
sny blok gazowo-parowy, inna w  Zakładach Azotowych 
„Puławy” z tradycyjną technologią. Przysłuchując się Pań-
stwa dyskusji dochodzę do wniosku, że elektrociepłow-
nie komunalne mają, albo też mogłyby mieć spory poten-
cjał regulacyjny w systemie. Energetyka przemysłowa ma 
go znacznie mniejszy. Z  prostej przyczyny – ze względu 
na wymogi produkcji, które są dla niej priorytetem. Jeże-
li urządzenia w przemyśle pracują w pełnej kogeneracji po 
8 tys. godzin w roku, to margines technologiczny w zakre-
sie regulacji KSE istnieje, ale jest mniejszy niż w kogenera-
cji zawodowej. Chociaż, gdyby z  rynku zaczęły napływać 
atrakcyjne sygnały cenowe, być może, skłoniłoby to ener-
getykę przemysłową do podjęcia działań inwestycyjnych 
w tym zakresie.

– J. Dudzik: – To o czym mówimy, że chcielibyśmy u nas
mieć, w  innych krajach robi się. O  akumulatorach cie-
pła w Danii – mówiliśmy. W Niemczech minima technicz-
ne bloków węglowych udało się obniżyć do 20%. Tego nie 
robi Operator, to nie jest żadna usługa. To jest działanie wy-
twórców nastawionych na uzyskiwanie dodatkowych ko-
rzyści na rynku energii. Tego typu działania reguluje rynek. 
Skoro w Polsce rynek energii tego nie reguluje, to oznacza, 
że przy jego konstrukcji popełniliśmy jakiś błąd. 

– Co konkretnie oznacza określenie „jakiś błąd”? Na
czym on polega? Czy i jak można go naprawić?

– W. Szulc: – Często mówi się, że u nas w kraju rynek ener-
gii słabo działa, bo zbyt mała jest różnica cen energii mię-
dzy szczytem i  doliną zapotrzebowania. Moim zdaniem, 
między nami i sąsiednimi krajami różnice w tym względzie 
wcale nie są aż tak duże. Dyrektor Dudzik słusznie powie-
dział, że w  innych krajach jednostki węglowe są bardziej 
elastyczne. Ale trzeba pamiętać, że one zostały wybudo-
wane w ostatnich latach, a większość naszych bloków ma 
po kilkadziesiąt lat. Przerabianie starego autobusu na sa-
mochód wyścigowy, który ma uczestniczyć w rajdach, ni-
komu nie będzie się opłacać bez dodatkowego wsparcia fi-
nansowego.

– J. Dudzik: – Jest parę spraw, które usiłujemy naprawić.
Pierwsza, to urynkowienie kosztów uruchomień. Wyma-
ga to odstąpienia od obowiązującej dziś zasady pokrywa-
nia kosztu prawie wszystkich uruchomień przez Operato-
ra. Koszt ten będzie musiał być odzyskany na rynku energii 
co powinno spowodować zwiększenie zróżnicowania ce-
nowego pomiędzy strefą nocną i szczytową oraz pojawie-
nie się ekonomicznej zachęty do obniżania minimów tech-
nicznych pracy bloków. 

Druga sprawa, której nie udało nam się załatwić, a mam 
nadzieję, że się uda, to uwolnienie ceny rozliczeniowej ope-
racyjnej rezerwy mocy (w  praktyce znaczne podniesienie 
jej maksymalnej wartości). Dynamiczny wzrost ceny ope-
racyjnej rezerwy mocy jest sygnałem o zbliżającym się nie-
doborze zasobów wytwórczych i  pociąga za sobą wzrost 
cen energii elektrycznej na rynkach krótkoterminowych. 
Poprawia to efektywności nakładów ponoszonych na lep-
sze wykorzystanie posiadanego potencjału wytwórczego.

I  wreszcie, sprawa zasadnicza – to występujący w  na-
szym modelu rynku energii permanentny brak zgodności 
pomiędzy godzinowymi wolumenami zawartych umów, 
a  krzywą zapotrzebowania. Oznacza to, że w  warunkach 
polskich nie istnieje potrzeba dostosowania technicznych 
możliwości wytwarzania do rozłożonego w  czasie popy-
tu na energię elektryczną oraz rezerwę operacyjną. Panuje 
przekonanie, że zapewnienie zbilansowania handlowego 
systemu jest obowiązkiem Operatora. I  on to rzeczywiści 
robi, tylko czy jest to rozwiązanie racjonalne? Ponoszone 
przez Operatora koszty są socjalizowane (przenoszone na 
odbiorców w  taryfie) i  nie wywołują poprawnych decyzji 
modernizacyjnych po stronie wytwórców. 

– S. Krystek: – Dzisiaj na energii zarabia się w jej dystry-
bucji. Kiedyś w strukturze ceny energii 70% stanowiło wy-
twarzanie. Dzisiaj niecałe 50%. I dlatego wytwarzanie ener-
gii obecnie nie jest opłacalne.

– W. Szulc: – Dzieje się tak bo nie ma rzeczywistego ryn-
ku energii, tylko jest rynek z  nazwy. Jak można konkuro-
wać z 5–6 tys. MW zainstalowanej mocy, gdy ona połowę 
przychodów otrzymuje tylko dlatego, że jest zainstalowa-
na? W ten sposób ma pokryte koszty stałe.

– Czy wprowadzenie rynku mocy mogłoby spowodo-
wać, że konieczne modernizacje układów ciepłowni-
czych byłyby opłacalne i konkurencyjne w stosunku do 
np. planowanych w ramach programu 200+ moderni-
zacji bloków 200 MW?

– M. Duda: – Najpierw chciałbym rozwiać pewien mit,
że na Zachodzie rynek działa dobrze, a u nas źle. On na Za-
chodzie również działa źle. Bo jeśli na rynku pojawiają się 
ujemne ceny, no to co sądzić o  takim rynku? Projektanci 
rynku energii, a ściślej rzecz biorąc Komisja Europejska do-
strzega, że zmierza on w  ślepy zaułek i  myśli o  pewnych 
zmianach, które i tak następują. Kolejne kraje wprowadzają 

Prof. dr hab. inż. Janusz 
Lewandowski 

– Politechnika Warszawska

Wojciech Wójtowicz 
– Zakład Elektrociepłowni, 

Kierownik Zakładu 
w Zakładach Azotowych 

„Puławy” S.A., 
GRUPA AZOTY

Sławomir
Krystek

– Dyrektor
Generalny Izby
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rynek mocy, choć tak go nie nazywają, a jako opłatę za moc 
oferowaną w systemie. Jeżeli wszystkie te kwestie w obsza-
rze działania, o  którym tu mówimy, nie zostaną uregulo-
wane, to wszelkie nasze dywagacje na temat co się opłaca, 
a co nie, nie mają sensu. Po prostu produkcja w skojarze-
niu musi się opłacać, jeżeli chcemy produkować energię 
elektryczną. A tu potrzebne są odpowiednie ceny nie tyl-
ko energii, ale i mocy.

– W. Szulc: – Mamy w Polsce przeregulowany pseudo ry-
nek energii. „Pseudo”, bo w różnych jego miejscach wpro-
wadza się dodatkowe regulacje, wymagania, dopłaty, by 
podtrzymać bezpieczeństwo systemu. Nikt poza odbior-
cami energii nie chce zrezygnować z dodatkowych dopłat, 
usług, rezerw zimowych, strategicznych itd. W różny spo-
sób nazywane dodatkowe przepływy pieniężne są koniecz-
ne dla utrzymania przy życiu większości jednostek wytwór-
czych, niezbędnych dla zachowania bezpieczeństwa KSE. 
Jeżeli tak jest, to do tego wszystkiego należy dołożyć kolej-
ne narzędzie. Mamy propozycję Programu 200 plus dosto-
sowania jednostek klasy 200  MW do nowych warunków, 
innego reżimu pracy. Dodatkowo należało by uruchomić 
nowy program rozbudowy kogeneracji dostosowanej do 
świadczenia usług dla KSE. Tam gdzie są ciepłownie nale-
żałoby przebudować część z nich na elektrociepłownie, do-
stosowane do świadczenia usług dla KSE.

– S. Krystek: – Moim zdaniem, w niedługim czasie, zmie-
ni się wiele na korzyść kogeneracji. Wchodzi Pakiet Zimo-
wy, EU ETS, to będzie działało na jej korzyść.

– A. Goździkowski: – Ciągle w  tej dyskusji potrącamy 
strunę – skąd wziąć środki na inwestycje? Otóż gdy inwe-
stycja będzie opłacalna, to środki na jej realizację się znaj-
dą, bowiem istnieje szeroki wachlarz źródeł finansowania. 
Problem w  tym, że przy obecnych cenach energii i  paliw 
żadna inwestycja w energetyce się nie opłaca, nawet naj-
korzystniejsze rozwiązanie. Nakłady na jednostkę mocy 
w  wysokosprawnej kogeneracji są mniejsze niż na przy-
kład na budowę nowo powstających bloków energetycz-
nych dużej mocy. A ze względu na efekt skali powinno być 
odwrotnie. Istnieją kraje europejskie, w  których inwesty-
cje w kogenerację opłacają się. Podkreślić należy, że u nas 
koszt ciepła to 15 euro za GJ, w Niemczech – 25, a na przy-
kład w Danii – 35. Wynika to z wewnętrznych uregulowań 
oraz głębokiej świadomości w zakresie aspektów ochrony 
środowiska, które muszą zostać przeniesione w cenę. 

– M. Duda: – Chciałbym przestrzec przed popadnięciem 
w "syndrom Kawęczyna". Z założenia budowano ten obiekt 
jako elektrociepłownię, który nigdy się nią nie stał. Łatwiej 
było wybudować kotły wodne, bo to mniej kosztowało, 

a ciepło sprzedawało się bez problemów, o skojarzeniu zaś 
zapominano. Ten syndrom nadal występuje. Prezydentowi 
miasta chodzi o to by mieć ciepło, a o energię elektryczną 
powinien się przecież martwić kto inny. 

– S. Krystek: – Bloki w Kozienicach, Opolu, Jaworznie bu-
duje się, choć się nie opłacają, bo ktoś kazał je zbudować. 
Podobną moc, w porównywalnym czasie, można by wybu-
dować w elektrociepłowniach. Tylko ten kto buduje wspo-
mniane bloki nie odpowiada za dostawę ciepła tylko ener-
gii elektrycznej. Porównywano tu ceny ciepła w  różnych 
krajach. Tylko proszę porównać ile przy tych cenach, za 
przeciętną pensję tej energii w różnych krajach można ku-
pić. Tego nie można bagatelizować.

– Coraz częściej problemy bilansowania mocy w  sys-
temie związane są z  jej nadmiarem, zwłaszcza w  do-
linach obciążenia w sezonie letnim. Zaczyna pojawiać 
się konieczność wyłączania elektrowni wiatrowych. 
Czy w tej, jak się wydaje narastającej, sytuacji nie by-
łoby racjonalne wykorzystanie energii elektrycznej 
w  ciepłownictwie, zarówno indywidualnym z  wyko-
rzystaniem akumulacyjnych grzejników, jak i  syste-
mowym z  układami grzania wody sieciowej energią 
elektryczną? Czy jakieś inne rozwiązania buforowe 
wchodzą w rachubę?

– S. Krystek: – Takie rozwiązania są sensowne dla małych 
miejscowości, gdzie nie warto budować kogeneracji, albo 
też dla oddalonych osiedli, posesji, gdzie nie warto budo-
wać sieci ciepłowniczych. Wtedy energię elektryczną po-
winno się sprzedawać dla celów grzewczych po kosztach 
zmiennych, albo stosować systemy akumulacyjne ogrze-
wane w nocy. I to by się w takich sytuacjach opłacało, ale 
nie w miastach.

– W. Szulc: – Uważam, że takie rozwiązania miałyby rów-
nież sens w centrach dużych miast, w zabytkowej zabudo-
wie, gdzie trudno jest wejść z siecią ciepłowniczą, a o wiele 
łatwiej poprowadzić kabel. Nawet gdyby trzeba było prze-
budować wewnętrzne instalacje odbiorcze po to, aby za-
instalować piece akumulacyjne. Takie rozwiązania powin-
ny być jednym z  elementów rozwoju kogeneracji. Warto 
bowiem dopłacić do energii elektrycznej w dolinie nocnej, 
choćby w ramach walki ze smogiem.

– Takich miast, i to dużych, gdzie wchodzenie z siecią 
ciepłowniczą na ich starówki nie jest, z  różnych po-
wodów, możliwe, mamy w  Polsce sporo. Nie mówiąc 
o  tym, że budowa wewnętrznej instalacji ciepłowni-
czej w starych budynkach jest trudna, kosztowna, je-
śli wręcz niemożliwa, bo konserwator zabytków się na 
to nie zgodzi.

– M. Duda: – Rodzi się tu pytanie: ile mamy czasu w roku, 
gdy mamy nadmiar energii? Przydałaby się na ten temat 
stosowna analiza.

– J. Dudzik: – Opłata za energię elektryczną w  nocy 
nie powinna być obciążona składnikami, które wynikają 
z tego, że trzeba coś rozbudować by zaspokoić zapotrze-
bowanie w szczycie. Jeśli odchudzimy cenę o  te składni-
ki, to jaką ona będzie? – nie wiem. Prawdopodobnie doj-
dziemy do kosztów zmiennych wytwarzania, albo nawet 
poniżej.

– M. Duda: – Wszystkie decyzje inwestycyjne dla kon-
kretnych obiektów muszą być zdecentralizowane. Ale me-
chanizmy rynku muszą być takie, aby decyzje na poziomie 
zdecentralizowanym, miały sens. A  obecnie te mechani-
zmy takie nie są. I nie tylko u nas, ale w całej UE.

– Dziękujemy za rozmowę.

 Sławomir 
Krystek 

– Dyrektor 
Generalny Izby
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W  latach 90. ub. wieku w  elektrowni rozpoczęto moderni-
zacje bloków, która – z  inwestycjami towarzyszącymi – kosz-
towała ok. 1,7 mld USD. Po jej zakończeniu w 2005 r. moc za-
instalowana elektrowni zwiększyła się do 2088 MW. W  latach 
2010–2013 wyłączono z eksploatacji bloki 8-10 i od 1.01.2014 r. 
moc zainstalowana Elektrowni Turów wynosi 1498,8 MW.

Flagowa inwestycja i… 

W  grudniu 2014 r. wystawiono Polecenie Rozpoczęcia Prac 
w związku z  realizacją przez konsorcjum firm w składzie: Mit-
subishi Hitachi Power Systems Europe GmbH – lider oraz Bu-
dimex S.A. i  Tecnicas Reunidas S.A. – członkowie, Kontraktu 
nr GEK/ELT/0644/2013 na budowę nowego bloku energetycz-
nego na parametry nadkrytyczne o mocy netto ok. 450 MWe 
w Elektrowni Turów. Wartość kontraktowa prac to ok. 4,3 mld zł. 
Paliwem podstawowym nowego bloku będzie węgiel brunat-
ny. Sprawność znamionowa nowego bloku wyniesie 43,1% net-
to. Blok będzie spełniał wymagania emisyjne przyszłych kon-
kluzji BAT. Zastąpi on wycofane z eksploatacji bloki nr 8, 9 i 10 
o łącznej mocy zainstalowanej ok. 600 MW.

Budowa nowego bloku, w miejscu wyłączonych z eksploata-
cji bloków, nie zmieni sposobu wykorzystania przestrzeni, co 
– z punktu widzenia środowiskowego – jest dużym atutem tej 
inwestycji. Nie tylko nie spowoduje istotnych zmian w krajobra-
zie, ale pozwoli w maksymalny sposób zintegrować układy po-
mocnicze bloków 1-6 z nowym blokiem. 

W  2015 r., po przygotowaniu placu budowy, przystąpio-
no do realizacji prac obiektowych, m.in. rozbiórek, wykopów 
i  prac fundamentowych. Kamień węgielny pod budowę no-
wego bloku energetycznego wmurowano 29.06.2016 r. W uro-
czystości uczestniczyli minister energii Krzysztof Tchórzew-
ski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Henryk 

Baranowski, członkowie zarządu PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna, Prezesi Zarządów Spółek związani z realizacją 
budowy nowego bloku w Elektrowni Turów, posłowie i samo-
rządowcy z  regionu, a  także przedstawiciele generalnych wy-
konawców.

– Stan zaawansowania prac przy budowie bloku na koniec lu-
tego wynosił ok. 20%. W 2016 r. m.in. zabetonowano płytę dolną 
fundamentu turbozespołu wraz z  cokołem, wykonano betono-
wanie ścian fundamentu, stropów, konstrukcji żelbetowej słupów 
pod montaż konstrukcji stalowej w budynku maszynowni, zabeto-
nowano część elementów płyty w budynku kotłowni na poziomie 
0,00 m, wraz ze ścianami, kolumnami wewnętrznymi i  słupami 
nośnymi, zakończono prace ślizgowe na pylonie, prace w zakresie 
pierścienia chłodni kominowej i  ścian kanału wylotowego wody 
chłodzącej. Zakończono także wykop pod budynek nastawni oraz 
betonowanie stóp fundamentowych, pod budynek pompowni 
wody chłodzącej, elektrofiltru, zbiornika awaryjnego i absorbera. 
W  ramach przygotowania podzespołów i  urządzeń do montażu 
rozpoczęto produkcję elementów części ciśnieniowej kotła, głów-
nych elementów turbiny, generatora, skraplacza, pomp cyrkula-
cyjnych, transformatorów, elektrofiltru – przedstawia zakres wy-
konanych prac Piotr Frąszczak, dyrektor Oddziału Elektrownia 
Turów PGE GiEK.

Od początku 2017 r. zabetonowano belki i  słupy w  maszy-
nowni do poziomu + 14,2 m, rozpoczęto prace zbrojarskie płyty 
górnej turbozespołu, kontynuowano montaż konstrukcji stalo-
wej budynku. W przyszłej kotłowni zabetonowano płytę stropu 
na poziomie + 0,00 m. Przewiduje się, że wznoszenie konstruk-
cji nośnej kotła rozpocznie się w kwietniu. Na budowę dociera-
ją już jej elementy, a nawet pierwsze elementy ciśnieniowe ko-
tła, które będą montowane w drugiej połowie roku.

Przekazanie nowego bloku do eksploatacji nastąpi w II kwar-
tale 2020 r. Jego budowa w znaczący sposób przyczyni się do 
rozwoju regionu, gdyż kontrakty na dostawę surowców i mate-
riałów otrzyma kilkaset firm, prace wykonywać będzie ponad 

PIOTR FRĄSZCZAK ukończył 
Politechnikę Wrocławską na 
Wydziale Mechaniczno- 
-Energetycznym, a także studia 
podyplomowe na Wydziale 
Gospodarki Narodowej Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu 
oraz na Politechnice 
Częstochowskiej na kierunku 
Czyste i Zrównoważone Systemy 
Energetyczne. W 1977 r. rozpoczął 
pracę w turoszowskiej elektrowni 
jako operator nastawni blokowej. 

W latach 1999–2004 pracował na stanowisku dyspozytora bloków, 
a następnie zajmował samodzielne stanowisko Dyżurnego 
Specjalisty Eksploatacji – Inspektora Nadzoru, gdzie zajmował się 
koordynacją eksploatacji elektrowni. Jednocześnie, w latach 
1997–2000, był pełnomocnikiem Starosty Zgorzeleckiego 
ds. energetyki i ekoenergetyki. 11 stycznia 2016 r. został 
Dyrektorem Elektrowni Turów.

Zlokalizowana u zbiegu granic Niemiec, Czech i Polski, w tzw. worku turo-
szowskim, Elektrownia Turów (Oddział PGE Górnictwo i Energetyka Kon-
wencjonalna) wytwarza energię elektryczną i  ciepło w  kogeneracji. Dla 
6 bloków energetycznych paliwem jest węgiel brunatny, dostarczany prze-
nośnikami taśmowymi z pobliskiej kopalni.

Zielony 
Turów
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EZEN
TA

CJE 
100 przedsiębiorstw budowlanych, a zatrudnienie na placu bu-
dowy w szczytowym momencie sięgnie 2 tys. osób.

…modernizacje 

W 2017 r. rozpoczęto prace dotyczące modernizacji bloków 
energetycznych nr 1–3 Elektrowni Turów, których celem jest 
m.in. dostosowanie ich do przyszłych konkluzji BAT, zwiększe-
nie ich żywotności o kolejne 150 tys. godz., a więc o ok. 20 lat,
poprawę dyspozycyjności oraz wzrost mocy o ok. 15 MW (dla
każdego bloku). 

– Projekt ten jest realizowany w trybie wyspowym i w trzech, od-
rębnych dla każdego bloku, fazach w latach 2017–2020. Osobne 
kontrakty podpisano na modernizację kotłów, turbin, generato-
rów, elektrofiltrów, AKPiA i systemów elektrycznych. Rozstrzygnię-
to również postępowanie na modernizację chłodni kominowych. 
I tak 1.03. br. odstawiono do modernizacji blok nr 2 i teren przeka-
zano wykonawcom zadania. Zakończono montaż żurawi wieżo-
wych, trwają prace demontażowe a także realizowane są dosta-
wy elementów generatora, turbiny oraz skraplacza – mówi Piotr 
Frąszczak. 

W drugim kwartale 2017 r. planowane jest rozpoczęcie moder-
nizacji kotłów CFB-670 w blokach 1–3. Stosowną umowę podpi-
sały w listopadzie 2015 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwen-
cjonalna i  Polimex Energetyka. Modernizacja kotłów obejmie 
m.in.: część ciśnieniową, konstrukcje wsporcze i  kanały spalin,
układ wprowadzania paliwa, układ odprowadzania popiołów,
inne systemy pomocnicze oraz modernizację systemów elek-
trycznych i AKPiA. Wartość umowna prac to ok. 417 mln zł brutto. 

Turbiny i generatory zmodernizuje firma GE (dawniej Alstom 
Power). Najpierw, bo w  grudniu 2015 r., podpisano kontrakt 
wartości ponad 150 mln zł brutto obejmujący m.in. wymianę 
modułów wewnętrznych turbin, zabudowę nowych obracarek 
wału turbozespołu, dostawę i montaż nowego wkładu oruro-
wania wewnętrznego skraplacza. A w styczniu 2016 r., kontrakt 
o wartości ponad 39 mln zł brutto, dotyczący modernizacji ge-
neratorów. Ich modernizacja obejmie m.in. wykonanie całości
prac projektowo-dokumentacyjnych, prace na obiekcie, próby
funkcjonalne i rozruch urządzeń w ramach współudziału w roz-
ruchu modernizowanych bloków.

Modernizację systemów AKPiA oraz układów elektrycznych 
wykonuje ControlTec. W ramach podpisanej w styczniu 2016 r.  
umowy o wartości 54 mln zł brutto, wykonawca zmodernizu-
je m.in. istniejące systemy sterowania i  nadzoru bloków, sys-
temy zabezpieczeń technologicznych kotłów i  turbin, części 
urządzeń AKPiA i okablowania, układy regulacji napięcia, a tak-
że zabezpieczenia elektryczne rozdzielni 6 kV dla potrzeb wła-
snych bloków i  przekładników prądowych w  układzie wypro-
wadzenia mocy.

Natomiast firma Balcke-Dürr Polska, w  ramach podpisane-
go w marcu ub.r. kontraktu o wartości ponad 91 mln zł brutto, 
zrealizuje modernizację elektrofiltrów w zakresie m.in. wymia-
ny wyposażenia wewnętrznego elektrofiltrów, modernizacji 
układów wysokiego napięcia, instalacji elektrycznych i AKPiA, 
modernizacji układu pneumatycznego odprowadzenia popio-
łu lotnego.

Chłodnie kominowe zmodernizuje firma Savex. Do jej obo-
wiązków należeć będzie m.in. wykonanie całości prac projek-
towo-dokumentacyjnych, w  tym projektów podstawowych 
i  wykonawczych, opracowanie dokumentacji remontowej, re-
alizacja dostaw, demontaż i montaż, wykonanie prób funkcjo-
nalnych i  rozruch każdej Fazy Zadania. Wartość podpisanego 
w lipcu 2016 r. kontraktu na modernizację chłodni kominowych 
to ok. 12 mln zł brutto.

Dbanie o środowisko 

W latach 90. Elektrownia Turów na ochronę środowiska prze-
znaczyła ponad 2,8 mld zł. Spektakularnym efektem zrealizo-

wanych inwestycji była decyzja Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska, skreślającego w listopadzie 2000 r. elektrownię ze 
słynnej „Listy 80” zakładów najbardziej uciążliwych dla środowi-
ska w skali kraju. W grudniu 2003 r. otrzymała pierwsze na Dol-
nym Śląsku Pozwolenie Zintegrowane.

Najnowszą inwestycją proekologiczną są oddane do eks-
ploatacji w czerwcu 2016 r., po 2 latach budowy, trzy Instala-
cje Odsiarczania Spalin dla bloków nr 4–6, w których budowie 
uczestniczyło 112 firm podwykonawczych. Kosztowały ponad 
500 mln zł netto, ale ponad 244 mln zł pochodziło z dofinan-
sowania zewnętrznego: 100 mln zł z  Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej, ponad 104 mln zł 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej we Wrocławiu i 40 mln zł z Norweskiego Mechani-
zmu Finansowego.

Instalacja zmniejszy emisję tlenków siarki z  bloków 4–6 
o ok. 87,5%, a dzięki zastosowaniu technologii mokrego odsiar-
czania (wapienno–gipsowej) osiągalna skuteczność odsiarcza-
nia spalin wynosi ok. 98,5%.

Oddział Elektrownia Turów odbudowuje, zniszczoną po 
przejściu fali powodziowej w  2010 r., zaporę na rzece Witka 
w  Niedowie. Nowa zapora zapewni stabilne dostawy wody 
technologicznej do Elektrowni Turów, a  więc produkcję ener-
gii elektrycznej oraz dostawę wody pitnej dla mieszkańców Bo-
gatyni. Warto też dodać, że pierwotnie była to zapora ziemna, 
a teraz będzie betonowa (wykorzystano 1800 t stali zbrojenio-
wej i 20 650 m3 betonu), z urządzeniem przelewowym i prze-
pławką dla ryb. Bezpiecznie przyjmie większą od tamtej falę po-
wodziową. 

Wykonano roboty, usługi i dostawy w zakresie zapory prawo- 
i  lewostronnej, przelewu labiryntowego z  niecką wypadową 

i kaskadą, mostu nad przelewem oraz przepławki dla ryb i bu-
dynku pompowni. Obecnie trwają prace przygotowawcze do 
próbnego obciążenia zapory wodą. Po co to wszystko? – Odbu-
dowa mocy jest przede wszystkim elementem optymalizacji spo-
sobu wykorzystania całego kompleksu wydobywczo-energetycz-
nego Turów, w  tym również zagospodarowania dostępnych złóż 
węgla, szacowanych obecnie na ok. 310 mln t. W 2016 r. Elektrow-
nia Turów wyprodukowała ok. 7,3 TWh energii elektrycznej netto 
– podsumowuje inwestycje dyr. Piotr Frąszczak.

Ich rezultatem będzie też bardziej efektywna i bardziej przy-
jazna dla środowiska produkcja energii przez co najmniej 30 lat. 

Jerzy Robert
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Wydarzenie objęte było honorowym patronatem Izby Gospo-
darczej Energetyki i  Ochrony Środowiska, Polskiego Towarzystwa 
Elektrociepłowni Zawodowych oraz Polskiego Stowarzyszenia La-
boratoriów Emisyjnych, a także patronatem medialnym czasopism: 
„Energetyka”, „Energetyka Cieplna i  Zawodowa”, „Nowa Energia” 
oraz „Przegląd Energetyczny”. 

W  tegorocznej edycji wzięło udział 200 uczestników. W  6. blo-
kach tematycznych wygłoszono 38 referatów. 

Obrady otworzył Adam Smolik, Prezes Zarządu „ENERGOPO-
MIAR” Sp. z o.o., który po zaprezentowaniu wieloletnich doświad-
czeń i osiągnięć firmy w obszarze usług pomiarowych i doradczych 
dotyczących oczyszczania spalin, przeszedł do tematu rewitalizacji 
bloków klasy 200 i 360 MW oraz dostosowania tych jednostek do 
przyszłych wymagań środowiskowych. 

W  I  bloku tematycznym „Instalacje oczyszczania spalin w  no-
wym otoczeniu” poruszono problemy, z którymi w najbliższym cza-
sie będą musiały zmierzyć się jednostki sektora wytwórczego. Ewa 
Rutkowska-Subocz i Agnieszka Skorupińska z Kancelarii Dentons 
Europe Oleszczuk przedstawiły, jaki wpływ na sektor energetyczny 
w Polsce będą miały konkluzje BAT, wyjaśniając zapisy budzące wąt-
pliwości w  procesie zmian pozwoleń zintegrowanych oraz zasady 
udzielania odstępstw od granicznych wielkości emisyjnych. Z kolei 
wymagania prawne stawiane przed średnimi obiektami energetycz-
nego spalania, zawarte w dyrektywie MCP, omówiła Anna Litwino-
wicz-Krakus z  EDF Polska. Przedstawiciele ENERGOPOMIARU 
– Tomasz Słupik i Eugeniusz Głowacki – skupili się na pokazaniu
wpływu regulacyjnej pracy bloków energetycznych na parametry
emisyjne i  sprawnościowe. Biorąc pod uwagę aktualne i  przyszłe
wymagania prawne oraz dane dotyczące efektywności wytwarzania
i emisji zanieczyszczeń, przedstawili wady i  zalety pracy na mini-
mum technicznym oraz odstawiania i uruchamiania bloku.

Budowie i  modernizacji instalacji odsiarczania i  odazotowa-
nia spalin były poświęcone prezentacje II bloku. Robert Młynar-
ski z  Elektrowni Bełchatów zaprezentował metody i  rozwiązania 
techniczne zastosowane w  elektrowni podczas modernizacji IOS. 
Wojciech Mokrosz przedstawił różne sposoby modernizacji eksplo-
atowanych instalacji odsiarczania w kontekście możliwości skutecz-
niejszego ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i  ścieków. 
O  tym jak duży wpływ na realizację i  eksploatację instalacji oda-
zotowania spalin metodą selektywnej katalitycznej redukcji mają 
dobrze określone założenia i warunki inwestycyjne zawarte w SIWZ 
mówili przedstawiciele RAFAKO – Iwona Śpiewak i Tomasz Sko-
czowski. Duże zainteresowanie wzbudziły prezentacje Wojciecha 
Głowackiego i Grzegorza Wernera z ENERGOPOMIARU na temat 
pomiarów, inspekcji i diagnostyki instalacji SCR. W II bloku swoje 
technologie i produkty zaprezentowały firmy: Andritz, OMC Envag 
i Howden.

III blok dotyczył redukcji emisji rtęci. Grzegorz Werner z ENER-
GOPOMIARU wyjaśniał, w  jaki sposób rtęć jest redukowana 
w standardowych instalacjach oczyszczania spalin. Wyniki z testów 
przemysłowych ograniczania emisji rtęci z kotłów energetycznych, 
które przeprowadziły wspólnie Politechnika Wrocławska, ENER-
GOPOMIAR i RAFAKO, omówiła prof. Maria Jędrusik z Politech-
niki Wrocławskiej. Wojciech Głowacki przedstawił wyniki badań 
z  zastosowania pylistych sorbentów – węgli aktywnych i  aktywo-
wanych, Monika Wal z  Omya zaproponowała wykorzystanie bro-
mowanego węgla aktywnego jako skutecznego sorbentu do redukcji 
tego typu zanieczyszczeń, natomiast Robert Żmuda z SBB Energy 
zaprezentował instalację do redukcji rtęci pracującą w USA, opartą 
na modułach sorpcyjnych SPC.

Prezentacje związane z gospodarką wodno-ściekową rozpoczęły 
drugi dzień obrad. Elżbieta Janigacz (ENERGOPOMIAR) omówiła 

O doświadczeniach eksploatacyjnych 
instalacji oczyszczania spalin w Tatrzańskiej Łomnicy

W dniach 4–7 kwietnia 2017 r. w Tatrzańskiej Łomnicy odbyło się zorganizowane 
przez Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. 

VIII Forum Dyskusyjne „Doświadczenia eksploatacyjne instalacji oczyszczania spalin”.

VIII Forum otworzył Adam Smolik, 
Prezes „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

Nad przebiegiem obrad czuwał Eugeniusz Głowacki, 
Dyrektor Zakładu Ochrony Środowiska



kwestie spełnienia wymogów odprowadzanych ścieków przemysło-
wych z  instalacji spalania w świetle Planów Gospodarowania Wo-
dami i warunków korzystania z wód. Kolejny przedstawiciel orga-
nizatora – Łukasz Kot, przedstawił doświadczenia eksploatacyjne 
z badań pilotażowych nad usuwaniem jonu amonowego ze ścieków 
oczyszczonych w oczyszczalni ścieków IMOS. O problemach eks-
ploatacyjnych występujących podczas procesu oczyszczania ście-
ków w  oczyszczalni ścieków IMOS Elektrowni Połaniec i  podję-
tych działaniach optymalizacyjnych opowiadali Henryk Skotnicki 
(ENEA Połaniec) i Janusz Skwara (ENERGOPOMIAR).

Na eksploatacji IOS skupiono się w V bloku tematycznym. Jerzy 
Mazurek z  RAFAKO zaprezentował, jaki wpływ na systemy od-
siarczania ma amoniak wykorzystywany do procesu odazotowania 
spalin. Spore zainteresowanie wzbudził referat na temat możliwości 
ograniczenia wytrącania osadów twardych w absorberze, który przy-
gotowali Robert Młynarski z  Elektrowni Bełchatów i  Natalia Ma-
ciejewska z Megmar. Przedstawiciel Steinmüller Babcock Environ-
ment, Jakub Zgorzelski, omówił warunki pracy IOS w zakładowej 
elektrociepłowni PKN ORLEN. Doświadczenia z prób i testów ni-
skoemisyjnego uruchamiania kotłów w EC Kraków, przeprowadza-
nych wspólnie ze specjalistami ENERGOPOMIARU, przedstawił 
Krzysztof Bubak z EDF Polska. Pracownicy tej samej spółki – Pauli-
na Nowak i Szymon Kuczerowski – przedstawili wyniki badań nad 
wpływem współspalania biomasy na eksploatację IMOS i  jakość 
gipsu poreakcyjnego. O  problemach eksploatacyjnych związanych 
z pracą IOS opowiadali Jacek Barański z EDF Polska Oddział Wy-
brzeże oraz Wojciech Handz z ZEW Kogeneracja.

W ostatnim bloku konferencji poruszano tematy związane z eks-
ploatacją instalacji odazotowania. Doświadczeniami z eksploatacji 
instalacji odazotowania spalin z wykorzystaniem kombinacji metod 
pierwotnych i wtórnych niekatalitycznych na małych i średnich jed-
nostkach podzielił się Robert Żmuda z SBB Energy. Jerzy Majchrzak 

(PKN ORLEN) przedstawił doświadczenia eksploatacyjne z nowych 
instalacji w zakładowej elektrociepłowni. O zarządzaniu emisją NOx 
na przykładzie emitora E5 w  EC Siekierki oraz doświadczeniach 
z eksploatacji instalacji SCR opowiadał Artur Zając z PGNiG Ter-
mika. Kolejne dwa tematy zaprezentowali specjaliści ENERGOPO-
MIARU – Adrian Prusko mówił o pomiarach i analizie parametrów 
akustycznych jako elemencie diagnostyki przemysłowych instalacji 
ochrony środowiska, a Sebastian Maziarz skupił się na osiągach in-
stalacji oczyszczania spalin w zakładach termicznego przekształca-
nia odpadów komunalnych.

Merytoryczne wystąpienia pozwoliły uczestnikom na zdobycie 
praktycznej wiedzy, a szerokie grono specjalistów na wymianę do-
świadczeń i nawiązanie nowych kontaktów. Kolejna edycja Forum 
Dyskusyjnego odbędzie się w 2019 roku. 

W konferencji wzięło udział 200 uczestników
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W 2015 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka 
wchodząca w skład GK PGE, rozpoczęła prace nad „Programem 
Inwestycyjnym Elektrowni Pomorzany”, którego zadaniem 
jest dostosowanie mocy wytwórczych Elektrowni Pomorzany 
do przewidywanych wymagań środowiskowych wynikających 
z Dyrektywy IED i konkluzji BAT. Zrealizowanie Inwestycji po roku 
2019 zagwarantuje dalszą pracę elektrowni na kolejne 20 lat. 

W ramach programu inwestycyjnego w zakresie inwestycji śro-
dowiskowych wybudowana zostanie instalacja katalitycznego 
odazotowania spalin wraz z modernizacją podgrzewaczy wody, 
wentylatorów spalin i obrotowych podgrzewaczy powietrza oraz 
instalacja odsiarczania spalin metodą półsuchą z  instalacją dys-
trybucji popiołu suchego dla dwóch kotłów Benson OP-206. 

11 sierpnia 2016 r. podpisano umowę z Konsorcjum: Polimex 
Energetyka Sp. z o.o. (lider), Doosan Lentjes GmbH na „Budowę 
instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą wraz z insta-
lacją dystrybucji popiołu suchego dla dwóch kotłów Benson 
OP-206”. Wartość umowy to 97 mln zł. Projektowana stacja dys-
trybucji popiołu składać się będzie z czterech zbiorników o po-
jemności 750 m3 każdy. Dwa z nich będą służyły do magazyno-
wania popiołu lotnego, a pozostałe dwa jako magazyn sorbentu 
i produktu poreakcyjnego, czyli mieszanki wapnia pochodzące-
go z IOS. Planowany termin przekazania do eksploatacji to sier-
pień 2019 r. Dzięki inwestycji emisja tlenków siarki z elektrowni 
zmniejszy się o ponad 95% i pozwoli na utrzymanie ich na po-
ziomie poniżej 130 mg/Nm3, a pyłu na poziomie mniejszym niż 
10 mg/Nm3. 

Natomiast w  dniu 5 października 2016 PGE GiEK podpisało 
umowę z Konsorcjum: ERBUD S.A. (lider) i YARA ENVIROMENTAL 
TECHNOLOGIES GmbH na „Budowę instalacji katalitycznego 
odazotowania spalin dla dwóch kotłów Benson OP-206 wraz 
z  modernizacją podgrzewaczy wody, wentylatorów spalin 
i  obrotowych podgrzewaczy powietrza”. Wartość umowy to 
63,9 mln zł.

Planowany termin przekazania do eksploatacji, którego efek-
tem będzie obniżenie emisji tlenków azotu do poziomu poniżej 
150 mg/Nm3 to listopad 2018 r.

W  zakres programu inwestycyjnego wchodzi również szereg 
zadań modernizacyjnych podstawowych urządzeń wytwórczych 
oraz urządzeń i instalacji pomocniczych.

Faza realizacji rozpoczęła się z  chwilą przekazania, w  marcu 
tego roku, Wykonawcy Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) jak 
i  Wykonawcy Instalacji Odazotowania Spalin (SCR) terenu bu-
dowy po wcześniejszym uzyskaniu przez Wykonawców Decyzji 
o pozwoleniu na budowę. 

Obecnie trwają prace mające na celu uzgodnienie projektów 
podstawowych IOS i SCR oraz niezbędnych dla wykonania prze-
kładek projektów wykonawczych. 

Zadania planowane do wykonania do roku 2019 w Elektrow-
ni Pomorzany to modernizacja układów AKPiA bloków A i B oraz 
modernizacja systemu pomiarów specjalnych turbin A i B.

Warto przypomnieć, że w Elektrowni Pomarzany już od 1997 r. 
realizowano prace w ramach Inwestycji Modernizacyjnych i Od-
tworzeniowych. 

W 1997 r. w ramach modernizacji bloku A wymieniono ukła-
dy przepływowe WP i SP turbin tj. wirników, tarcz kierowniczych, 
dławnic, kadłubów wewnętrznych w  częściach WP i  SP, układu 
regulacji turbin. Rozbudowano człon ciepłowniczy o  dodatko-
wy wymiennik. Zabudowano układ sit mechanicznych na wo-
dzie chłodzącej kondensator. Nastąpiła również wymiana ar-
matury wysoko i średnio ciśnieniowej, częściowa rekonstrukcja 
powierzchni ogrzewalnych kotła, modernizacja bloków palniko-
wych wraz z instalacją rozpałową, modernizacja systemu stero-
wania i zabezpieczeń turbiny (Simatic) i bloku (Procontrol). Mo-
dernizacja transformatora blokowego i  toru wyprowadzenia 
mocy. W  1998 r. analogiczna modernizacja została przeprowa-
dzona na bloku B. 

Natomiast w latach 1999-2001 zabudowano Przemysłowo-De-
monstracyjną Instalację jednoczesnego oczyszczania gazów od-
lotowych z SO2 i NOx przy użyciu wiązki elektronów. Natomiast 
w  2002 r. przeprowadzono modernizację bloków palnikowych, 
która polegała na zabudowie dysz niskoemisyjnych na kotle 
A  i  B, młynów i  wentylatorów powietrza. Ponadto wykonano 
modernizację kotła wodnego KW-2 w zakresie instalacji paleni-
skowej w  celu obniżenia emisji NOx – Ecoenergia (wentylatory 
powietrza, młyny wentylatorowe, obrotowe podgrzewacze po-
wietrza, bloki palnikowe z  dyszami powietrza górnego, palniki 
rozpałowe, system sterowania i zabezpieczeń Advant). W tym sa-
mym roku nastąpiła zabudowa nowego elektrofiltra.

W  latach 2005–2006 na bloku A  i  B wymieniono generatory 
i  części NP turbin, częściowo zrekonstruowano powierzchnie 
ogrzewalne kotła i wymieniono zdmuchiwacze popiołu.

Warto podkreślić, że w  latach 2005–2010 dzięki zabudowie 
osłon akustycznych na czerpniach powietrza do kotłów oraz 
budowie ekranów akustycznych wokół wentylatorów spalin na-
stąpiło znaczne ograniczenie emisji hałasu z Elektrowni Pomo-
rzany. 

Z kolei w 2013 r. nastąpił kapitalny remont i przegląd główny 
turbogeneratora A, a w 2014 r. turbogeneratora B. 

boj.

W Elektrowni Pomorzany, która jest jednym z podstawowych źródeł ciepła dla Szczecina, prowadzony jest program 
inwestycyjny wartości 170 mln zł obejmujący budowę instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla dwóch ko-
tłów i instalację odsiarczania spalin, co zapewni spełnienie wymogów unijnej dyrektywy o emisjach przemysłowych 
i bezpieczeństwie dostaw ciepła wytwarzanego w wysokosprawnej kogeneracji dla Szczecina. 

Programy inwestycyjne 
Elektrowni Pomorzany
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Nowa elektrociepłownia będzie zasilana przede wszystkim 
węglem i paliwem alternatywnym (RDF – Refuse Derived Fuel) 
z możliwością spalania biomasy i miksu tych trzech paliw. God-
ne szczególnego podkreślenia jest to, że poziom wykorzysty-
wanego paliwa z odpadów może sięgać do 50% całkowitego 
zużycia paliwa. Będzie pozyskiwane od lokalnych dostawców. 
Inwestycja znacząco poprawi efektywność operacyjną Elektro-
ciepłowni Zabrze, wpłynie na ograniczenie emisji CO2 i innych 
gazów cieplarnianych na terenie tego górnośląskiego miasta 
i jego okolic.

Proces inwestycyjny 
Fortum kupił EC Zabrze i ZEC Bytom w 2010 r. Od tego cza-

su rokrocznie przeznaczał na ich modernizacje znaczące kwo-
ty. I tak, by ograniczyć się do ostatnich lat, w 2015 r. zainwesto-
wał w obu zakładach blisko 26 mln zł, m.in. na budowę dwóch 
nowych kotłów szczytowych i modernizację jednego z kotłów 
funkcjonujących w bytomskim zakładzie. Budowa nowego ko-
tła typu WR-40 w EC Zabrze, na którego powstanie Fortum uzy-
skało pozwolenie w 2014 r. to wydatek 36 mln zł.

W  marcu 2015 r. Fortum podjęło decyzję o  budowie no-
woczesnej elektrociepłowni w  Zabrzu. Koncern deklaruje, że 
podstawowym kryterium przy podejmowaniu jego decyzji 
inwestycyjnych jest znalezienie równowagi pomiędzy zwięk-
szaniem mocy wytwórczych, a redukcją emisji zanieczyszczeń 
z  uwzględnieniem różnych uwarunkowań lokalnych. Toteż 

w  Polsce promuje rozwój wysokosprawnej kogeneracji, któ-
ra jest najbardziej efektywnym i ekologicznym sposobem pro-
dukcji energii oraz wykorzystanie paliw dostępnych lokalnie, 
w tym odnawialnych źródeł energii, takich jak biomasa.

W  czerwcu 2015 r. Fortum podpisało umowy na dostawę 
trzech kluczowych elementów do nowej elektrociepłowni 
w Zabrzu. Za produkcję i montaż nowoczesnego kotła z cyrku-
lacyjnym złożem fluidalnym (CFB), który zostanie wyposażony 
w nowoczesny kompleksowy system oczyszczania spalin opar-
ty na technologii filtra workowego będzie odpowiedzialna fir-
ma Amec Foster Wheeler.

– Zdecydowaliśmy się na wybór renomowanego, międzynaro-
dowego dostawcy, który zaoferował nam sprawdzoną i  przyja-
zną dla środowiska technologię fluidalną w korzystnej cenie. No-
woczesny kocioł wielopaliwowy zapewni nowej elektrociepłowni 
Fortum w Zabrzu wysoką sprawność wytwarzania energii, a tak-
że elastyczność paliwową. Dzięki temu, zgodnie z naszą strategią, 
będziemy mogli swobodnie kształtować miks paliwowy oparty 
na dostępnych lokalnie surowcach – mówi Mikael Lemström, 
Prezes Fortum Power and Heat Polska.

Fortum podpisało również umowę z  Doosan Škoda Power 
na dostawę turbozespołu wraz z generatorem i systemem wy-
mienników ciepłowniczych. W efekcie nowa elektrociepłownia 
w Zabrzu będzie mogła wytwarzać energię elektryczną i ciepło 
w ramach jednego procesu technologicznego, czyli kogenera-
cji. Zapewni to efektywne wykorzystanie paliwa pierwotne-
go, a także zwiększy sprawność zakładu. Na jej potrzeby firma 
BMH Technology Oy, renomowany dostawca układów poda-
wania paliw odnawialnych, z którym Fortum współpracowało 
już w trakcie budowy elektrociepłowni w Częstochowie, stwo-
rzy i dostarczy zewnętrzny układ podawania węgla i paliwa al-
ternatywnego. Zakres dostaw obejmuje kompleksowy system 
zapewniający odbieranie, przesiewanie i automatyczny układ 
pobierania próbek węgla oraz RDF, a także przygotowanie RDF, 
silos magazynowy z układem przekazywania paliwa do zasob-
ników przykotłowych.

Realizacja umów o łącznej wartości ponad 300 mln zł rozpo-
częła się w czerwcu 2015 r. i potrwa do czasu oddania obiektu 
do eksploatacji. Dodajmy, że główne roboty budowlane o war-
tości kilkudziesięciu milionów złotych wykonuje Budimex S.A. 
Fundamenty nowego zakładu będą się opierały na 335 beto-
nowych palach o  różnej głębokości sięgającej nawet 24 m, 
a  łącznie, w  ramach budowy, wykorzystane zostanie ponad 
4400 ton stali i 19 000 m3 betonu. Prace obejmują m.in. przygo-
towanie fundamentu pod budowę kotła, łącznie z żelbetową 
konstrukcją głównej klatki schodowej, czyli tzw. pylonu i fun-
damenty pod główną galerię podawania paliwa. Budimex bę-
dzie również odpowiedzialny za roboty budowlane pod insta-

Trwa budowa nowej, powstającej w pobliżu istniejącej, elektrociepłowni w Zabrzu, stanowiącej sztandaro-
wą inwestycję Fortum, fińskiego koncernu energetycznego obecnego w Polsce od 2003 r. Wielopaliwowa jed-
nostka będzie produkowała ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu. Całkowita wartość inwestycji sięgnie 
około 200 mln euro, czyli ok. 870 mln zł. Inwestor planuje oddać nowy zakład do eksploatacji w 2018 r. Ma za-
opatrywać w ciepło sieciowe blisko 70 tys. gospodarstw domowych w Zabrzu i Bytomiu. Zastąpi wyeksplo-
atowane jednostki opalane węglem, pracujące w zakładach Fortum w Zabrzu i Bytomiu.

Wielopaliwowa  
elektrociepłownia w Zabrzu
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lację oczyszczania spalin, a  także wybudowanie maszynowni 
i budynku elektrycznego z nastawnią elektrociepłowni.

Formuła EPCM 
– Inwestycja jest realizowana w formule EPCM bez generalne-

go wykonawcy. Dostawcy zostali wybrani w  drodze przetargu. 
Poszczególni wykonawcy są odpowiedzialni za określony zakres 
prac – mówi Jacek Ławecki, Dyrektor ds. Komunikacji Fortum 
Power and Heat Polska.

Usługi konsultanta EPCM dla projektu EC Zabrze pełni ILF 
Consulting Engineers Polska, który w latach 2007–2010 świad-
czył usługi konsultanta EPCM dla innej inwestycji Fortum – bu-
dowy Elektrociepłowni w Częstochowie. Zakres usług ILF obej-
muje opracowanie projektu podstawowego, budowlanego 
zamiennego i wykonawczego, zarządzanie przetargami i reali-
zacją umów związanych z  budową, a  także zarządzanie pra-
cami budowlanymi i  rozruchem. Formuła EPCM (Engineering, 
Procurement and Construction Management) jest nietypowa dla 
budowy nowych mocy wytwórczych w Polsce. W odróżnieniu 
od powszechnego w branży energetycznej podejścia General-
nego Wykonawstwa (EPC), przyjęcie standardu EPCM powo-
duje, że po stronie inwestora pozostaje podpisywanie umów 
i  płatności dla szeregu wykonawców (proces zakupowy włą-
czony jest w usługę EPCM i odbywa się przy udziale inwestora). 
Pozwala to na redukcję kosztów inwestycji. Dodatkową zaletą 
jest podpisywanie bezpośrednio przez inwestora umów z do-
stawcami urządzeń i  wykonawcami robót, co pozwala mieć 
większą kontrolę nad doborem urządzeń i materiałów.

Grono firm, które w drodze przetargu otrzymały zlecenia jest 
bardzo liczne. Prócz wcześniej wymienionych dostawców pod-
stawowych składowych inwestycji wskażmy na wybraną część 
pozostałych. Wykonanie uzupełniającej dokumentacji bada-
nia podłoża gruntowego w ramach realizacji inwestycji zleco-
no firmie Krzysztof Pilecki Geo Swing, a przeniesieniem zaple-
cza budowy z terenu Elektrociepłowni we Wrocławiu na teren 
EC w Zabrzu zajęła się wykonawcza firma Oksel. Prace rozbiór-
kowe zbędnych zabudowań przeprowadziło konsorcjum firm 
Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Przemysłowego S.A. i Mostostal Zabrze S.A., a organizacja pla-
cu budowy to powinność Erbud Industry sp. z o.o., natomiast 
modernizację komina wykona Uniserv-Piecbud S.A. Zaprojek-
towaniem, budową, dostawą, montażem i  szkoleniem per-
sonelu oraz wstępnym rozruchem aparatury 100 kV, linii ka-
blowych 110kV i systemów powiązanych z wyprowadzeniem 
mocy zajmuje się Elektrobudowa S.A. Modernizację stacji elek-
troenergetycznej 110kV (SE EC I) wykona Przedsiębiorstwo 
Elektrycznych Robót Specjalistycznych Entertel S.A.

Wielu jest dostawców urządzeń. Wymieńmy kilkunastu. Do-
stawą i  montażem kamer na terenie Fortum Bytom i  Fortum 
Zabrze zajmie się firma Profidata. Dostawą: przemienników 
częstotliwości i  silników niskiego napięcia, które posłużą do 
zasilania wentylatorów powietrza i  spalin, a  także rozproszo-
nego systemu sterowania, nadzorującego pracę bloku – ABB 
sp.  z  o.o.; stacji redukcyjno-schładzających, zaworów regu-
lacyjnych i  filtrów dla układu pary pomocniczej – Zakład Au-
tomatyki Przemysłowej Intec sp. z  o.o.; transformatorów su-
chych-dystrybucyjnych dla układu zasilania potrzeb własnych 
– Sławomir Lenik P.H.U. Elektra; płytowych wymienników ciepła 
– SPX Flow Technology Hungary kft; trzech zbiorników – roz-
prężacza kondensaty, przepływowego naczynia wzbiorczego 
i zbiornika wyrównawczego zamkniętego układu wody chło-
dzącej – Tofama S.A. Projekt, dostawę, montaż i  rozruch Sta-
cji Uzdatniania Wody zlecono firmie Eurowater sp. z o.o.; Układ 
Centralnego Odkurzania – firmie Trzonski Roman Vac-Service; 
Układ Ciągłych Pomiarów Emisji Zanieczyszczeń CEMS – OMC 
Envag sp. z  o.o.; Układ Olejowego Paliwa Rozpałkowego ze 
zbiornikiem – Ecoenergii sp. z o.o.; Układ Sprężonego Powie-
trza na cele AKPiA i serwisowe – Atlas Copco Polska sp. z o.o. 

Dwie pompy ciepła dostarczy Andra Sp. z o.o., a projektem, do-
stawą i  montażem wyłącznika generatorowego i  szynoprze-
wodów średniego napięcia zajmie się Elektrobudowa S.A.

Blok energetyczny 
Możliwości produkcyjne nowej elektrociepłowni wyniosą 

225 MW mocy zainstalowanej w paliwie, z czego 145 MW przy-
padać będzie na produkcję ciepła, a  75 MW na wytwarzanie 
energii elektrycznej. Szacowana roczna produkcja nowego za-
kładu wynosić będzie około 730 GWh ciepła i 550 GWh energii 
elektrycznej. Parametry pary to 92 bar/ 536°C. Roczna ilość spa-
lanych odpadów – 200 tys. RDF. Emisje będą poniżej wymaga-
nych aktualnie wg IED – NOx – 150 mg/Nm3, SO2 – 150 mg/Nm3, 
pył – 10 mg/Nm3. Czas obecności spalin w komorze palenisko-
wej wyniesie co najmniej 2 sek. w temperaturze powyżej 850°C.

– Dotąd w Polsce nie było tak uniwersalnego, elastycznego ko-
tła multipaliwowego, w którym może być spalany węgiel, muł wę-
glowy, RDF, biomasa. Uniwersalność paliwowa umożliwia opty-
malną reakcję na zmieniające się systemy wsparcia OZE, koszt 
emisji CO2, dostępność nośników energii. W EC Zabrze powstanie 
instalacja do kompleksowego oczyszczania spalin nie ogranicza-
jąca się tylko do odpylania, jako pierwsza w Polsce będzie łącznie 
usuwała tlenki azotu, siarki, metali ciężkich, chlorki, fluorki, diok-
syny, furany i pył. To bardzo nowoczesna technologia – informu-
je Grzegorz Szostak, Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu 
Amec Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o.

Zdaniem dostawcy kotła CFB zastosowanie jednostek wie-
lopaliwowych opartych na nim umożliwia: spełnienie kryte-
riów Komisji Europejskiej dla wsparcia rynku mocy (emisja  
CO2 < 550 g/kWh); najsprawniejsze przetworzenie energii za-
wartej w  odpadach; wzrost udziału OZE w  produkcji energii 
elektrycznej o  35% w  stosunku do 2015 r.; odbudowę mocy 
w systemie na poziomie 1900 MWe; uwolnieniu potencjału ko-
generacji tkwiącego w polskim ciepłownictwie; całkowitą uty-
lizację osadów ściekowych.

Budowa zabrzańskiej elektrociepłowni ruszyła 13 czerw-
ca 2016 r. – wmurowano kamień węgielny. W  połowie grud-
nia ub.r. zamontowane zostały zbiorniki paliwa, w  styczniu 
2017  r. rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej oczyszczalni 
spalin. 23 stycznia odbył się tradycyjny chrzest ważącego po-
nad 40 ton walczaka, który po podwieszeniu na docelowej wy-
sokości 46 m będzie stanowił kluczowy element kotła. W jego 
wnętrzu będzie przebiegało 130 km rur. Budowa zakładu, jak 
zapewnia inwestor, przebiega zgodnie z założonym harmono-
gramem.

Równolegle Fortum kontynuuje prace przy budowie 10-ki-
lometrowego odcinka sieci ciepłowniczej Zabrze-Bytom. Ge-
neralnym wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Specjalistycz-
ne Energoterm sp. z  o.o., a  przewidywany koszt to prawie 
60  mln  zł. Dzięki niemu elektrociepłownia w  Zabrzu będzie 
mogła dostarczać ciepło sieciowe również mieszkańcom Byto-
mia. Zgodnie z planem łączne nakłady Fortum na budowę no-
wych źródeł ciepła dla dwóch śląskich miast do 2022 r. przekro-
czą miliard złotych.

AU
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Już na początku działalności firmy pojawiły się pierwsze 
wymagania obligujące elektrownie i elektrociepłownie do re-
dukcji emisji tlenków azotu i siarki, także pyłów. Ruszyły pro-
cesy obejmujące modernizację elektrofiltrów, kotłów, sys-
temów spalania w  celu ograniczenia emisji NOx. Pierwsze 
działania na tym polu były prowadzone w  Instytucie Ener-
getyki w  latach 80., rezultaty badań pojawiły się m.in. w EC 
Siekierki, czyli obiektach rzeczywistych. Ich komercjalizacja 
wymagała przygotowania oferty techniczno-handlowej dla 
inwestora.

– Istniała już technologia, nasza spółka we współpracy z na-
ukowcami IE przedstawiła taką ofertę. W EC Żerań miały miejsce 
pierwsze wdrożenia. Te jednostki ówczesnych Elektrociepłowni 
Warszawskich, także EC Białystok były otwarte na polską myśl 
techniczną, my zaaplikowaliśmy im nowe rozwiązania, w  po-
staci palników z niską emisją NOx. Dowodziły możliwości konku-
rowania z firmami zagranicznymi w tej dziedzinie. Uzyskaliśmy 
pierwsze referencje, rozwijaliśmy się, do dzisiaj zmodernizowali-
śmy ponad 50 kotłów energetycznych w kraju i zagranicą, śred-
nio obniżając emisję tlenków azotu o  50% – wspomina Jan  
Siwiński, Prezes Zarządu Ecoenergii.

Specjalistyczna oferta 

Jedną ze specjalizacji spółki jest zasygnalizowane powy-
żej projektowanie palników pyłowych dla kotłów energe-
tycznych i  instalacji dostawy paliwa do palników pyłowych, 
olejowych i olejowo-gazowych. Prace te są częścią komplek-

sowych modernizacji kotłów parowych i  wodnych, obniża-
jących emisję NOx i  CO2. Firma wykonuje projekty instalacji 
pomocniczych m.in. do pneumatycznego, hydraulicznego 
i  mechanicznego transportu popiołu i  pyłu biomasowego, 
magazynowania biomasy, odprowadzania spalin z  kotłów, 
a także projekty m.in. pompowni, elektrofiltrów i filtrów wor-
kowych, konstrukcji stalowych np. estakad rurociągów.

– W ciągu 26 lat działalności uzyskaliśmy różnego rodzaju re-
ferencje. Projektujemy modernizacje instalacji towarzyszących 
kotłom np. obecnie realizujemy kontrakt, w  ramach wygrane-
go przetargu, dla Fortum EC Zabrze na wykonanie układu pa-
liwa rozpałkowego obejmującego budowę zbiornika o  pojem-
ności 450 m3 na olej lekki, automatykę, pompownię, słowem 
zlecenie pod klucz. Dla EDF Polska S.A. EC Gdynia we współpra-
cy z SBB Energy S.A. realizujemy prace dotyczące zaprojektowa-
nia, wykonania i  dostarczenia palników pyłowych wirowych, 
olejowych palników rozpałkowych i skanerów płomienia. Reali-
zujemy nietypowe, bardzo specjalistyczne przedsięwzięcie – roz-
budowę magazynu wody amoniakalnej w  EC Siekierki (PGNiG 
Termika S.A.). Wykonujemy komplet prac projektowych związa-
nych z budową instalacji systemu katalitycznego odazotowania 
spalin dla dwóch kotłów Benson o wydajności 260 ton pary każdy 
w El. Pomorzany (PGE GiEK S.A.) – na zlecenie głównego wyko-
nawcy Erbud Industry sp. z o.o. – mówi Jan Siwiński.

Ecoenergia może się pochwalić prawdziwie innowacyjny-
mi rozwiązaniami, czego przykładem jest technologia nie-
katalitycznej redukcji tlenków azotu (SNCR), opracowana we 
współpracy z Uczelnianym Centrum Badawczym Politechniki 
Warszawskiej w ramach projektu unijnego (lata 2013–2015). 
Nowoczesne, niskoemisyjne palniki pozwalają metodami 
pierwotnymi obniżyć NOx w kotle poprzez odpowiednią or-
ganizację procesu spalania paliwa: pyłu węglowego, gazu czy 
oleju. Jak stwierdza Prezes Jan Siwiński, aby osiągnąć głębsze 
redukcje zgodnie z wymaganiami IED i innych norm europej-
skich przyjętych przez Polskę, konieczne jest jeszcze zastoso-
wanie metod chemicznych.

W  2017 r. Ecoenergia pozyskała projekt unijny z  Narodo-
wego Centrum Badań i  Rozwoju w  ramach Programu Inno-
wacyjna Gospodarka. W efekcie realizuje zabudowę instala-
cji stacjonarnej z predykcyjnym układem automatyki w MPEC 
Olsztyn, który zoptymalizuje prace tej instalacji. Ta technolo-
gia została także przetestowana w  MPEC Łomża. Jak mówi 
Jan Siwiński jest ona oferowana ciepłownictwu (do kotłów 
rusztowych), które musi do roku 2022 znacznie obniżyć emi-
sje. Trzeba jednak wiedzieć, że otrzymując dofinansowanie ze 
środków unijnych na dany projekt trzeba dysponować wła-

JAN SIWIŃSKI (ur. 1961 r.) – mgr inż., 
absolwent Politechniki Warszawskiej, 
Wydziału Mechanicznego, Energetyki 
i Lotnictwa, specjalność: systemy 
i urządzenia energetyczne. Ukończył 
również m.in. studia podyplomowe 
z dziedzin: turbiny gazowe i układy 
parowo-gazowe, zarządzanie i marketing. 
Absolwent Canadian International 
Managament Institute, Akademii 
zarządzania strategicznego (metodyka 
Harvard Business School) i Francuskiego 
Instytutu Zarządzania (studia MBA). 

Rozpoczął kariery zawodową w Elektrociepłowniach Warszawskich. 
Od 1993 r. pracuje w Ecoenergii na coraz wyższych stanowiskach, 
w czerwcu 2010 r. zostaje Prezesem Zarządu. Ekspert w wielu dziedzinach 
elektroenergetyki i prowadzenia biznesu.

Powstaniu firmy u  zarania transformacji ustrojowej towarzyszyło przeświadczenie jej założycieli, iż po-
stępowi w rozwoju energetyki musi towarzyszyć dbałość o ochronę środowiska, czyli ekologia. 20 stycznia 
1991 r. następuje rejestracja prywatnej firmy inżynierskiej – spółki z o.o., której nie przypadkiem nadano mia-
no Ecoenergia. Powołuje ją do życia grono polskich przedsiębiorców czynnych w sektorze energetycznym 
z Andrzejem Kulpą na czele, głównym udziałowcem i obecnym wiceprezesem oraz grupa przedsiębiorstw re-
montowych energetyki i naukowcy zajmujący się problematyką spalania. Z biegiem lat zmieniali się udzia-
łowcy, następowały przekształcenia własnościowe, niezmienne pozostało credo: wdrażać efekty polskiej my-
śli technologicznej, rodzime rozwiązania w energetyce w symbiozie z ekologią.

Innowacyjność 
priorytetem rozwoju
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snymi sięgającymi 25% kosztów projektu. To ryzyko spada na 
przedsiębiorstwo, jeśli nie zostanie wdrożony przyniesie fir-
mie stratę.

Ecoenergia projektuje i  wykonuje pod klucz instalacje do 
magazynowania, podawania i  współspalania biomasy. – Za-
pewniamy szeroki zakres prac łącznie z dostawą różnych urzą-
dzeń i ich montażem we współpracy z firmami wykonawczymi. 
Spalanie biomasy jako pozyskiwanie „zielonej energii” straciło 
obecnie na znaczeniu, a było istotną kwestią dla firmy w ramach 
przyjętej przed paroma laty strategii. W 2008 r. zaprojektowali-
śmy i  wybudowaliśmy pod klucz instalację współspalania bio-
masy w Elektrociepłowni EC4 w Łodzi, a następnie w zakładzie 
Elektroenergetycznym Elsen S.A. w Częstochowie układ do gene-
rowania „zielonej energii” z biomasy suchej w istniejącym kotle 
z  turbiną. Znacząco rozbudowaliśmy układ, pozyskaną wiedzę 
zdyskontowaliśmy w  następnym kontrakcie w  Elblągu (Ener-
ga Kogeneracja Elbląg sp. z o.o.). Z czasem inwestycje w tej dzie-
dzinie zostały ograniczone, obecnie składamy oferty na instala-
cje spalania lub współspalania biomasy w małych jednostkach 
ciepłowniczych krajowych i  zagranicznych (np. w  Bułgarii), ale 
obecnie nie realizujemy takiego kontraktu – mówi Prezes spółki.

Doradztwo techniczne 

Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwala Ecoenergii dora-
dzać realizatorom dużych przedsięwzięć w wielu dziedzinach: 
doborze urządzeń energetycznych i instalacji redukcji emisji 
zanieczyszczeń do środowiska, analizie ofert na modernizację 
urządzeń energetycznych mających na celu obniżenie emi-
sji, koncepcji modernizacji instalacji paliwa rozpałkowego itp. 
Spółka oferuje prowadzenie pełnego procesu inwestycyjne-
go: od opracowania studium wykonalności, poprzez przygo-
towanie materiałów przetargowych po wybór oferenta. Może 
występować w  charakterze inżyniera projektu, wspomaga-
jąc inwestora w realizacji danego przedsięwzięcia. Doradza-
ła np. PGE S.A. w kilku przetargach.

– Głównym obszarem naszej bezpośredniej aktywności
w przetargach są mniejsze i średnie projekty związane z moder-
nizacją lub budową nowych obiektów energetycznych, niemniej 
jesteśmy partnerami także dużych firm zajmujących się budo-
wą i modernizacją dużych jednostek energetycznych jak Gene-
ral Electric, Erbud Industry, SBB Energy S.A. czy Porr Polska Infra-
structure jako podwykonawca w zakresie prac projektowych lub 
poddostawca systemów spalania paliw z niską emisją NOx. Po-
siadamy technologie, referencje, wiedzę, doświadczenie. W wie-
lu przedsięwzięciach występujemy jako oferent bezpośrednie-
go wykonawstwa całego zakresu prac, np. dla EDF EC Wrocław 
– Kogeneracja przygotowaliśmy dwie duże oferty: na moderni-
zację gospodarki paliwem rozpałkowym i  na wymianę palni-
ków rozpałkowych w 5 kotłach. Realizujemy pod klucz inwesty-

cje jako generalny wykonawca, jeśli jesteśmy ich projektantem. 
Współpracujemy z grupą firm w zakresie prac obiektowych: pre-
fabrykacja, montaż, automatyka, instalacje elektryczne itp. – in-
formuje Prezes Siwiński.

Rynki 
Ecoenergia silnie obecna na rynku krajowym powiększa 

swą obecność na rynkach zagranicznych. Występuje w cha-
rakterze poddostawcy technologii spalania w  kilku projek-
tach realizowanych w  Europie i  poza nią przez czeskiego 
partnera Bilfinger Babock Cz s.r.o., który jest ich generalnym 
wykonawcą. Cechą polskiego rynku jest silna konkurencja, 
to naturalne, ale pojawiają się problemy innej natury. Oto co 
mówi Jan Siwiński: – Trzeba stosować zoptymalizowane ceny 
ponieważ postępowania publiczne, aukcje elektroniczne czy 
wielostopniowe negocjacje sprawiają, że ceny są niskie. To pro-
blem dla firmy innowacyjnej takiej jak nasza, która buduje prze-
wagę konkurencyjną poprzez know-how, tworzenie nowych 
technologii. Rozwój wymaga środków finansowych z realizowa-
nych kontraktów, a trudno je wygenerować z tak niskich cen ryn-
kowych. Trudno wdrożyć nowe rozwiązania z jeszcze innego po-
wodu: bariery pierwszej referencji. Aby wziąć udział w przetargu, 
trzeba mieć przynajmniej jedną. Obecnie dzięki projektowi unij-
nemu czyli dofinansowaniu możemy zaoferować inwestorowi 
wybudowanie instalacji w  bardzo atrakcyjnej cenie (tzw. efekt 
zachęty). Jeśli przekona się, że jest to produkt dobry, gwarantu-
je uzyskanie wymaganych parametrów w zakresie emisji i eks-
ploatacji, to ma możliwość nabycia go tanio, a dla nas jest to ko-
rzystne – zdobywamy pierwszą referencję.

Kondycja firmy jest stabilna, roczne obroty są w przedzia-
le 10–15 mln zł, zależą od skali kontraktów, zysk jest kilku-
procentowy. Jak mówi szef firmy, trudno o wysoki, przy du-
żej konkurencji, często upusty cenowe sięgają 20%, trzeba się 
pogodzić z  niską marżą, by zachować płynność i  czekać na 
kontrakt przynoszący wyższe profity.

Kadry 

Spółka zatrudnia 21 osób, głównie inżynierów energe-
tyków, absolwentów Wydziału Mechanicznego, Energetyki 
i Lotnictwa PW, a także inżynierów automatyków, elektryków 
i  inżyniera projektanta budowlanego z  asystentami. Dzięki 
temu może wykonać kompletne realizacje w branży budow-
lanej, począwszy od projektu po pozwolenie na budowę. Od-
dział w Katowicach istnieje od czasu powołania firmy do ży-
cia, specjalizuje się w  projektowaniu technologii kotłowych 
(palniki niskoemisyjne). Pracują w nim 4 osoby.

Dorobkiem firmy są patenty i wzory użytkowe, ma ich ponad 
20, chronią jej know-how, stanowiąc wartość niematerialną 
i prawną. Działalność na polu innowacji i wynalazczości zosta-
ła doceniona w kraju i zagranicą. We współpracy ze Stowarzy-
szeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów uczestniczy-
ła w wielu wystawach i konkursach zdobywając wyróżnienia 
i złote medale np. na targach wynalazków w Brukseli i Gene-
wie oraz wystawie wynalazków i  nowych produktów w  No-
rymberdze. Międzynarodowe Targi Poznańskie nagrodziły ją 
za palniki niskoemisyjne: strumieniowy i wirowy.

Ecoenergia na bieżąco śledzi potrzeby rynku w zakresie no-
watorskich technologii, na przykład od 3 lat dąży do posia-
dania technologii redukcji związków rtęci w spalinach (i urzą-
dzeń do odrtęciowania), które powstają przede wszystkim 
przy spalaniu węgla brunatnego. Wyprzedza niejako czas, bo 
nie ma na nią jeszcze popytu, ale pojawi się gdy wymogi śro-
dowiskowe zostaną zaostrzone. Wówczas zostaną ogłoszone 
przetargi, w  których będzie uczestniczyła samodzielnie lub 
oferowała technologię większym partnerom. Jak na innowa-
cyjne przedsiębiorstwo przystało.

AU

Stanowisko badawcze lanc do SNCR na Politechnice Warszawskiej
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Moduł do oczyszczania paliwa SU

Systemy odsalania wody

W 1930 r. firma wprowadza na rynek kolejny produkt, stano-
wiący krok milowy w jej rozwoju – pierwszy płytowy wymiennik 
ciepła. Projektowanie i produkcja tych urządzeń zostaje zloka-
lizowana w Lund (Szwecja), gdzie spółka ma odtąd swą głów-
ną siedzibę. W  1971 r. po przejęciu większościowego udziału 
w duńskiej spółce Lavrids Knudsens Maskin (LKM) Alfa Laval do-
daje do swojej oferty urządzenia z zakresu technologii przepły-
wów cieczy. Kolejny wielce istotny etap jej rozwoju to przejęcie 
firmy Aalborg Industries prowadzące do zwiększenia do jednej 
czwartej udziału branży morskiej w obrotach firmy. Taka działal-
ność akwizycyjna stanowi charakterystyczną cechę polityki go-
spodarczej Alfa Laval. Dodając do swej oferty nowe bądź kom-
plementarne urządzenia czy systemy, rozszerza swoją obecność 
w  kolejnych segmentach rynku. Toteż jej udział w  światowym 
biznesie jest godny odnotowania, posiada 42  główne  zakłady 
produkcyjne (w tym: 22 w Europie, 10 w Azji, 8 w Stanach Zjed-
noczonych), globalny roczny przychód sięga 3,5 mld euro, a za-
trudnienie – ok. 17 tys. osób. Rokrocznie firma wprowadza na ry-
nek ok. 25 nowych produktów, a na badania i rozwój przeznacza 
2,4% wartości sprzedaży.

W Polsce szwedzkie, a w zasadzie globalne, przedsiębiorstwo 
jest obecne poprzez spółkę Alfa Laval Polska zajmującą się han-
dlem, dystrybucją i serwisem produktów oraz zakład produkcyj-
ny w  Krakowie, podlegający bezpośrednio centrali firmy. – Po-
czątki w  Polsce sięgają roku 1924, powstają siedziba w  Poznaniu 
i oddział w Warszawie. W 1993 r. zostaje uruchomiony oddział Mor-
ski w Gdyni, a w roku następnym zostaje przejęta firma Heating and 
Cooling w Łodzi. Tam też prowadzone jest Centrum Serwisowe wi-
rówek i  wymienników ciepła, które posiada autoryzację centrali. 
W warsztacie zostały też wdrożone normy obowiązujące w naszym 
kraju. Alfa Laval świadczy naprawy serwisowe, udziela pomocy 

technicznej w  przypadku nieprawidłowej pracy urządzeń, prze-
prowadza montaż i  konserwację parku maszynowego oraz dzia-
ła na rzecz utrzymania ciągłości procesów produkcyjnych – mówi 
Małgorzata Chmielewska, Communication Manager Alfa Laval 
Polska.

Nowoczesne technologie 

Działania Alfa Laval oparte są na trzech kluczowych techno-
logiach: oddzielania (separacji i filtracji), wymiany ciepła i prze-
pływów.

Separacja i filtracja. W ramach technologii oddzielania Alfa 
Laval oferuje szeroki zakres wirówek talerzowych, dekantacyj-
nych i filtrów. Urządzenia te są dostosowane do wykorzystania 
zarówno w  procesach wymagających zachowania wysokiego 
poziomu higieny jak i w procesach przemysłowych.

Wymiana ciepła. Ogrzewanie i  chłodzenie, skraplanie i  od-
parowanie są podstawą wielu procesów przemysłowych. Oferta 
Alfa Laval w tym zakresie obejmuje szeroki asortyment wymien-
ników ciepła o nowoczesnej konstrukcji: płytowych, rurowych, 
spiralnych, płytowych całkowicie spawanych typu Compabloc, 
a  także chłodnice powietrzne. W  ofercie znajdują się ponadto 
wymienniki uszczelkowe różnych wielkości, dostosowane do 
wymagań aplikacji ciepłowniczych.

Pompowanie i sterowanie przepływami. Alfa Laval oferuje 
bogatą gamę urządzeń do pompowania i sterowania strumie-
niami różnych mediów, szczególnie w procesach przetwórczych 
wymagających najwyższego poziomu higieny. Dostarczane 
pompy zapewniają pompowanie cieczy o  podwyższonej lep-
kości, nierzadko zawierających cząstki stałe. Zawory i armatura 
kwasoodporna spełniają najwyższe wymagania higieniczne. Za-
wory zaopatrzone w siłowniki, zbudowane w postaci matryc za-
worowych, umożliwiają pełną automatyzację procesów i elimi-
nują ryzyko wymieszania się przepływających cieczy.

– Od początku 2017 r. precyzyjnie zdefiniowaliśmy naszą dzia-
łalność w trzech segmentach: energetycznym, spożywczym i zwią-

Innowacyjne technologie, 
unikalna wiedza

Należy do firm, których historia wiążę się ściśle ze swym założycielem, animatorem pierwotnego sukcesu. W 1883 r. 
Gustaf de Laval, szwedzki inżynier i wynalazca (92 patenty) powołuje z partnerem do życia spółkę AB Separator – 
z niej wywodzi się Alfa Laval (zmiana nazwy na obecną nastąpiła w 1963 r.). Produkuje jego wynalazek z roku 1878, 
który po dziś dzień kojarzy się z firmą – wirówkę do mleka działającą w sposób ciągły.
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zanym z gospodarką wodną oraz morskim. Z nimi powiązany jest 
dział serwisu – informuje Stanisław Zachara, Regionalny Dyrek-
tor Sprzedaży, Polska i  kraje bałtyckie. – Pierwszy segment ad-
resuje swoją ofertę do zakładów energetycznych, papierniczych, 
chemicznych oraz rafineryjno-petrochemicznych. Drugi do prze-
twórstwa rolno-spożywczego (zakłady mięsne, piwowarskie, mle-
czarnie) oraz do komunalnych i  przemysłowych oczyszczalni ście-
ków. Trzeci zaś kieruje swoją ofertę do producentów i  armatorów 
jednostek pływających oraz producentów dużych silników spalino-
wych. Naszym celem jest nieustanna optymalizacja procesów oraz 
wsparcie Klientów przy dostosowywaniu się do wprowadzanych 
norm legislacyjnych. Przykładem może tutaj być Konwencja w za-
kresie wód balastowych i system oczyszczania wód balastowych 
Alfa Laval PureBallast 3.0. Konwencja ta, od września 2017 r. na-
kłada na armatorów i właścicieli statków obowiązek montowania 
systemów oczyszczania wód balastowych na nowo budowanych 
statkach, a w przypadku jednostek już pływających w ciągu 5  lat. 
System Alfa Laval PureBallast posiadając certyfikaty wydane za-
równo przez U.S. Coast Guard jak i lnternational Maritime Organi-
zation na jego zastosowanie do oczyszczania wszystkich wód zaso-
lonych pozwala armatorom dostosować się sprawnie do tych norm.

Sektor energetyczny 

Alfa Laval jest wiodącym na świecie dostawcą specjalistycz-
nych urządzeń i rozwiązań inżynierskich dla energetyki i ochro-
ny środowiska, łącząc najbardziej zaawansowane technologie 
dostępne na rynku z  wieloletnim doświadczeniem i  znajomo-
ścią branży. Dostarczane rozwiązania zwiększają efektywność 
elektrowni i  elektrociepłowni oraz pomagają osiągnąć lepsze 
wyniki ekonomiczne. Firmę cechuje unikalne doświadczenie 
w instalowaniu urządzeń w zakładach przemysłowych i oczysz-
czalniach ścieków, co odgrywa istotną rolę w  procesie projek-
towania, odbioru instalacji a także obsługi posprzedażnej. Alfa 
Laval oferuje m.in. kondensatory pary wylotowej z turbiny (bloki 
o mocy do 40 MW), kompletne moduły kondensacyjne, chłodni-
ce płytowe wody ruchowej maszynowni, filtry samoczyszczące 
wody chłodzącej, chłodnice płytowe ole-
ju smarnego/turbinowego, agregaty wi-
rówkowe do uzdatniania oleju smarnego 
lub transformatorowego, podgrzewacze 
wody sieciowej (ciepłowniczej) i  regene-
racyjnej wody zasilającej kocioł, wirówki 
do zagęszczania osadu dla stacji odwad-
niania osadów (np. ścieki z IOS), powietrz-
ne chłodnice cieczy dla indywidualne-
go chłodzenia urządzeń maszynowni lub 
jako alternatywa dla otwartego układu 
chłodzenia, chłodnice płytowe sprężarek 
i pomp wody zasilającej, generatora, etc.

– Kontynuując tradycje Gustafa de Laval, 
Alfa Laval nadal opracowuje i  wdraża no-
woczesne technologie i  rozwiązania, które 
wyprzedzają oczekiwania klientów, a urzą-
dzenia, które dostarczamy są dostosowane 
do pracy w wymagających lub nietypowych 
warunkach, np. prosty wymiennik woda-
-woda jest w  stanie dostarczyć wiele firm, 

ale już system podgrzania ropy, trudnego medium może być opra-
cowany tylko w  oparciu o  bardzo specyficzną wiedzę i  doświad-
czenie. Toteż w  skomplikowanych instalacjach jesteśmy liderem 
– przekonuje Stanisław Zachara. I dodaje: – Dostarczamy kom-
ponenty lub systemy wchodzące w  skład linii technologicznych. 
Przykładowo jeśli w  zakładzie zainstalowana jest turbina paro-
wa, Alfa Laval pomoże w doborze układów chłodzenia i oczyszcza-
nia olejów smarnych, układów wykorzystujących parę z upustów, 
np. niskociśnieniowych podgrzewaczy wody, a na wylocie z turbi-
ny kondensatorów mokrych. Takie kompleksowe podejście dotyczy 
większości głównych układów w zakładach.

Partner inwestycji energetycznych 

Spółka zaznaczyła swą obecność w  większości inwestycji 
energetycznych realizowanych w Polsce, zwłaszcza w ciągu mi-
nionych pięciu lat. Wśród klientów są wszystkie duże grupy ka-
pitałowe. – W Polsce zazwyczaj inwestor chce by inwestycja była 
realizowana przez jednego bądź dwóch wykonawców. Przy du-
żych kontraktach jesteśmy poddostawcą któregoś z członków kon-
sorcjum. Są także procesy, które realizujemy sami. Nie wszystkich 
naszych klientów możemy wymieniać z nazwy, ze względu na po-
ufność projektów, ale możemy pochwalić się, że nasze systemy są 
stosowane w większości bloków energetycznych w Polsce, dostar-
czyliśmy układy chłodzenia do zakładów chemicznych, a  także 
duże wymienniki spawane do układów rafineryjnych. Nasze insta-
lacje pracują w  kilkunastu oczyszczalniach ścieków, mamy inno-
wacyjną technologię membranową, która powstała we współpra-
cy z  polskim partnerem. Dostrzegamy silny trend odzyskiwania 
energii ze spalin (energii odpadowej). Dlatego też Alfa Laval oferu-
je dostosowane do potrzeb klienta kotły odzyskowe Aalborg. Kotły 
te służą do podgrzewu wody lub pary przy pomocy spalin, zapew-
niając spore oszczędności na paliwie, które musiałyby być wyko-
rzystane do podgrzewu tych mediów. Biorąc pod uwagę, że ko-
cioł taki jest w stanie odzyskać od kilkunastu kW do kilku MW, czas 
zwrotu na inwestycji wynosi kilka miesięcy. Mamy również układy 
pomocnicze do odzyskiwania mediów np. wirówki do płuczek gip-
sowych lub dekantery do osadów ściekowych. W przypadku ener-
getyki wiatrowej dostarczamy producentom turbin komponenty 
do układów smarowania. Alfa Laval współuczestniczy w budowie 
potężnych instalacji do chłodzenia elementów układów elektrow-
ni słonecznych. Hydroenergetyce zapewniamy dostawę systemów 
schładzania, smarowania turbin wodnych, choć w  Polsce to nie-
wielka część energetyki – stwierdza Stanisław Zachara.

Alfa Laval ściśle współpracuje z liczącymi się graczami na mię-
dzynarodowym rynku i współuczestniczy w dużych innowacyj-
nych projektach energetycznych. Może się pochwalić wieloma 
spektakularnymi dokonaniami. – Wyprodukowaliśmy i dostarczy-

liśmy szeroką gamę wymienników do naj-
wyższego budynku świata Burdż Chalifa 
w Dubaju, w tym do... chłodzenia wody ba-
senowej – informuje Małgorzata Chmie-
lewska.

Spółka prócz działalności stricte bizne-
sowej współpracuje z nauką (politechniki, 
akademie morskie, SGGW, AGH), w  tym 
roku rozpoczyna cykl spotkań edukacyj-
nych dla studentów, informujących o no-
wych technologiach, możliwości podjęcia 
pracy po zakończeniu edukacji. W fabry-
ce w Lund tradycją stał się kontakt ze stu-
dentami, umożliwiający im zapoznania 
się z  procesem produkcyjnym czy odby-
wanie praktyk. Firma zamierza wprowa-
dzić je także w Polsce. Kończąc dodajmy, 
że Alfa Laval jest laureatem wielu presti-
żowych nagród i wyróżnień zdobytych na 
naszym rynku.

AU

Wymiennik  
uszczelkowy

R E F E R E N C J E
Oczyszczalnie ścieków:
–  Spółka Wodno-Ściekowa „PROSNA” w Kaliszu, oczyszczalnia 

ścieków – spiralne wymienniki ciepła i zagęszczarki osadów.
Instalacje realizowane przy zastosowaniu modułów filtracji 
membranowej Alfa Laval:
–  Oczyszczalnie ścieków komunalnych w miejscowościach 

Piątkowa, Mała Wieś, Chełmiec (gmina Chełmiec),
–  Oczyszczalnie ścieków w miejscowościach Wielogłowy 

i Michałów.
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    Z  DZIAŁALNOŚCI  IZBY 

O działalności polskiego sektora elektroenergetycz-
nego w  świetle zapisów prawa krajowego i  unij-
nego dyskutowali urzędnicy, naukowcy i  eksper-
ci podczas – odbytej w dniu 12 kwietnia br. w sali 

„Pod Kopułą” Ministerstwa Rozwoju w Warszawie – międzyna-
rodowej konferencji naukowej „Dwadzieścia lat ustawy Pra-
wo energetyczne”. Jej uczestnicy omawiając funkcjonowanie 
wielokrotnie nowelizowanej ustawy Prawo energetyczne, roz-
mawiali, między innymi, o konieczności optymalnego równo-
ważeniu interesów uczestników rynku energii, roli koordynacji 
polityki państwa w tym obszarze oraz konkretnych regulacjach 
prawnych. 

Gośćmi konferencji byli minister energii Krzysztof Tchó-
rzewski oraz pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruk-
tury energetycznej Piotr Naimski. W konferencji udział wzięli 
również obecni i byli pracownicy URE. Do udziału w niej zapro-
szeni zostali także przedstawiciele Izby Gospodarczej Ener-
getyki i Ochrony Środowiska oraz redakcji „Przeglądu Ener-
getycznego”. 

Wśród prelegentów pierwszego panelu znaleźli się obec-
ny oraz poprzedni prezesi URE. W trakcie tego panelu przypo-
mniano zasługi osób, które aktywnie uczestniczyły w realizacji 
idei powstania krajowego regulatora rynku energetycznego, 
jakim jest obecnie Urząd Regulacji Energetyki, wymieniając 
obecnego na sali obrad, mgr. inż. Sławomira Krystka, Dyrek-
tora Generalnego IGEOiŚ oraz dr Mirosława Dudę, obecnie 
członka Rady Programowej „PE”.

Podczas swojego wystąpienia prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki, Maciej Bando zaznaczył, że misją regulatora jest 
przede wszystkim umiejętne równoważenie interesów przed-
siębiorstw energetycznych i  odbiorców – Często jest to wręcz 
równoważenie interesów właścicieli, Skarbu Państwa, rządu i  – 
zdecydowanie słabszych w  tej rozgrywce – odbiorców i  konsu-
mentów – stwierdził.

W  dłuższym wystąpieniu minister energii, Krzysztof Tchó-
rzewski przypomniał, iż przed transformacją sektora energety-
ki w Polsce obowiązywały ceny urzędowe ustalane przez mi-
nistra finansów na podstawie analizy makroekonomicznej. 
Zmiana w  kierunku urynkowienia nastąpiła wraz z  uchwale-
niem ustawy Prawo energetyczne w dniu 10 kwietnia 1997 r. 
- Ustawa Prawo energetyczne zastąpiła i  uporządkowała wcze-
śniejsze regulacje. Stała się prawnym fundamentem funkcjo-
nowania sektora – powiedział w  swoim wystąpieniu minister 
energii Krzysztof Tchórzewski. W opinii ministra energii wspól-
nym odnośnikiem działań na rzecz usprawnienia sektora i ryn-
ku energetycznego powinna być szczególna dbałość o samo-
dzielność naszej energetyki i  bezpieczeństwo energetyczne 
Polski. I w tym mieści się także polityka skutecznego nadzoro-
wania przez regulatora. Wspomniano w tym kontekście m.in. 
kwestie granicznych przepływów kołowych wywołujących 
straty po stronie polskiej energetyki i interwencje w tym zakre-
sie podjęte przez URE. Krzysztof Tchórzewski zwrócił też m.in. 
uwagę na ciężar merytoryczny podejmowanych decyzji w sek-
torze energetycznym i  fakt, że decyzje podejmowane teraz 
mają istotny wpływ nie tylko na naszą współczesność, ale i na 
kształt i sprawność funkcjonowania gospodarki polskiej przez 
następne dziesięciolecia.

Zdaniem Piotra Naimskiego, powołany do życia ustawą 
z 1997 r. Urząd Regulacji Energetyki, z jednej strony – jest ele-
mentem potrzebnym dla regulacji dużej części życia gospo-
darczego w  kraju, a  z  drugiej – bardzo istotnym narzędziem, 

które powinno dobrze służyć interesom Polski na zewnątrz. 
Jednocześnie zaznaczył, iż w chwili obecnej, wielokrotnie no-
welizowane Prawo energetyczne rozrosło się do tak dużych 
rozmiarów (2400 stron), iż ze względu na swą objętość nie-
jednokrotnie nie spełnia dobrze swoich funkcji, przestając być 
w pełni czytelne.

W  konferencji głos zabrali wybitni eksperci polscy i  zagra-
niczni. Dr hab. Filip Elżanowski z  Uniwersytetu Warszaw-
skiego wygłosił wykład „Swobodne uznanie czy związanie 
decyzyjne, gdzie leży przyszłość skutecznej regulacji na 
rynkach infrastrukturalnych? Rozważania prawno-dok-
trynalne, kim ma być regulator rynku?”. Dr Zdzisław Mu-
ras, dyrektor Departamentu Prawnego i Rozstrzygania Sporów 
URE przedstawił referat zatytułowany „Regulator sektorowy 
rynku energetycznego - między polityką, prawem a  go-
spodarką. Przyczynek na tle reglamentacji rynków paliw 
i  energii”. Dr hab. Jakub Pokrzywniak, profesor Uniwersy-
tet im. Adama Mickiewicza, zreferował zagadnienia związane 
z  koniecznością zachowania spójności między polityką ener-
getyczną państwa a  działaniami regulatora. Podstawę jego 
analizy stanowił wyroku Sądu Najwyższego z dn. 21 kwietnia 
2016 r., III SK 28/15. Dr hab. Robert Suwaj, prof. PW – Politech-
nika Warszawska omówił standardy dobrych praktyk admini-
stracyjnych przy nakładaniu administracyjnych kar pienięż-
nych przez Prezesa URE. Prof. nadzw. dr hab. Marek Szydło 
z Uniwersytetu Wrocławskiego skoncentrował się w swoim re-
feracie na barierach międzynarodowej współpracy organów 
regulacyjnych na rynku energetycznym wynikających z  pa-
neuropeizmu, regionalizmu i narodowego protekcjonalizmu. 

Goście zagraniczni wygłosili referaty w  języku angielskim: 
prof. dr Vidmantas Jankauskas, Vilnius Gediminas Technical 
University (Litwa): „Role of regulator in coping with problems of 
the developing energy market”, prof. dr Aya Kachi, Uniwersy-
tet w Bazylei (Szwajcaria): „Understanding stakeholder involve-
ment in energy policy-making from Political Economy perspec-
tives”, prof. dr Alan Riley, Institute for Statecraft in London 
(Wielka Brytania): „Legal proceedings in Nord Stream 2 and OPAL 
exemption cases – how to balance different interests in a  more 
equilibrated way”.

Organizatorami konferencji byli prezes URE oraz Wydział 
Administracji i  Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. 
Zdaniem licznych uczestników konferencji stworzyła ona 
możliwość wymiany doświadczeń i  poglądów związanych 
z  energetyką i  rolą, jaką ma do odegrania krajowy regulator 
w zrównoważonym rozwoju gospodarczym Polski. Poruszone 
tez zostały ważne współczesne zagadnienia dotyczące rynków 
energii i paliw. 

W  trakcie konferencji minister energii wręczył odznaki ho-
norowe „Za Zasługi dla Energetyki” zasłużonym pracownikom 
URE. Otrzymali je pracownicy URE z Warszawy oraz oddziałów 
terenowych. 

Marek Bielski

20 lat ustawy Prawo energetyczne 
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Odpowiedzią na wyzwania skomplikowanych systemów 
produkcji oraz coraz większe wymagania stawia-

ne inżynierom utrzymania ruchu są Międzynarodowe Tar-
gi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produk-
cji Maintenance. W tym roku 8. edycja jedynych tego typu 
targów w  Polsce odbędzie się w  EXPO Kraków w  dniach  
18–19 października 2017 r.

Wystawa cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem spe-
cjalistów z wielu różnych dziedzin przemysłu. Targi co roku od-
wiedza również kadra techniczna z branży energetyki cieplnej 
i zawodowej, która ma możliwość zapoznać się z rozwiązania-
mi technologicznymi pozwalającymi zapobiegać przestojom 
i zmniejszyć koszty operacyjne, przewidywać awarie oraz sku-
tecznie modernizować istniejące jednostki energetyczne.

Wychodząc naprzeciw potrzebom nowoczesnego przemy-
słu organizatorzy Targów stworzyli nową Strefę „Przemysł 4.0”. 
Nietrudno oprzeć się wrażeniu, że koncepcja Przemysłu 4.0 sta-
ła się obecnie jednym z  najgorętszych tematów dotyczących 
automatyzacji, robotyzacji czy utrzymania ruchu. Nowoczesne 
systemy wytwarzania, inteligentne czujniki, systemy mechatro-
niczne i informatyczne wyposażone w globalną łączność, auto-
nomiczne pojazdy, systemy RFID czy szybkie prototypowanie, 
drukowanie 3D – to tylko wybrane zagadnienia, które zostaną 
zaprezentowane w  postaci konkretnych rozwiązań technolo-
gicznych w Strefie „Przemysł 4.0” na Targach Maintenance.

Technologia pędzi w  zadziwiającym tempie. Aby za nią na-
dążyć konieczne jest pozyskiwanie nowej wiedzy i  trzymanie 
ręki na pulsie branżowych innowacji. Uczymy się przez całe 
życie, a  ten kto się nie rozwija – cofa się. Dlatego też co roku 
tak dużym zainteresowaniem cieszą się warsztaty i  seminaria 
workShops, organizowane bezpośrednio w hali wystawienni-
czej. W tym roku po raz kolejny uczestnicy targów będą mogli 
wziąć bezpłatnie udział w prezentacjach, prowadzonych przez 
specjalistów z  branży. Na szczególną uwagę zasługuje konfe-
rencja Jesienna Szkoła Utrzymania Ruchu. W trakcie szkole-
nia eksperci o  wieloletnim doświadczeniu w  zarządzaniu, or-
ganizacji oraz szkoleniu działów utrzymania ruchu i produkcji 
podzielą się wiedzą z zakresu dobrych praktyk inżynierskich.

8. edycja Targów Maintenance cieszy się olbrzymim zainte-
resowaniem Wystawców. Na nieco ponad 6 miesięcy przed jej 
inauguracją powierzchnia wystawiennicza jest w 85% zarezer-
wowana! Organizatorzy biorą pod uwagę możliwość otwarcia 
drugiej hali.  

Więcej informacji na: www.mtc.krakow.pl 
Organizator: Targi w Krakowie.
Miejsce Targów: EXPO Kraków

Przemysł 
w fazie rewolucji

ORGANIZATOR:

Więcej informacji na www.pronovum.pl

XIX Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

Katowice, Hotel Angelo 
5–6.10.2017 r.

DIAGNOSTYKA 
I REMONTY URZĄDZEŃ

CIEPLNO-
-MECHANICZNYCH 

ELEKTROWNI
Diagnostyka wspierająca  
przed użanie eksploatacji  

i elastyczną  
pracę elektrowni

TEMAT YKA SYMPOZJUM:

 z  Przedłużanie eksploatacji urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni 
 z  Podszczytowa i szczytowa praca bloków energetycznych 
 z  Modernizacje poprawiające elastyczność urządzeń cieplno-mechanicznych 

elektrowni
 z  Diagnostyka wspierająca przedłużanie pracy długoeksploatownych 

urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni
 z  Diagnostyka wspierająca dyspozycyjność bloków eksploatowanych  

w trybie regulacyjnym
 z  Elektrownie w nadchodzącej epoce Gospodarki 4.0 
 z  Zarządzanie wiedzą o stanie technicznym urządzeń
 z  Wykonywanie diagnostyki w zdalnym trybie
 z  Innowacyjne metody badań i oceny stanu technicznego urządzeń 

energetycznych
 z  Technologie zwiększające trwałość urządzeń
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Kalendarz imprez (plan) organizowanych przez Izbę Gospodarczą 
Energetyki i Ochrony Środowiska w roku 2017

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

Lp. Termin Nazwa imprezy Miejsce Planowani Partnerzy

1 1–2 marca Targi ENEX Kielce Targi Kielce

2 21 marca
Konferencja „Nowelizacja ustawy Prawo zamówień 
publicznych - istotne zmiany i praktyczne 
zastosowanie przepisów w sektorze energetycznym”

Warszawa  
Domański Zakrzewski 
Palinka, UZP

3 11 kwietnia 
Warsztaty dla Członków Izby nt. dofinansowań 
projektów energetycznych z funduszy krajowych  
i unijnych 

Warszawa  NFOŚiGW, NCBiR, CPE

4 16 maja Walne Zgromadzenie IGEiOŚ i spotkanie integracyjne Warszawa IGEiOŚ

5 23–25 maja Targi Expopower Poznań MTP Poznań

6 27 maja
VIII Mistrzostwa Polski w piłce nożnej branży 
energetycznej i konstrukcji stalowych 

Warszawa PIKS i Hala Piłkarska 

7 czerwiec/wrzesień
Konferencja „Plany inwestycyjne koncernów 
energetycznych wynikające z opublikowanej 
strategii”

Warszawa
PGE, Tauron, ENEA, Energa, 
PSE

8 12–14 września
Targi Energetab i konferencja nt. planów 
inwestycyjnych Koncernów – skrót

Bielsko-Biała ZIAD, 4 Koncerny

9 wrzesień 
Konferencja pt. „Jaki powinien być mix-energetyczny 
by spełnić założenia Pakietu Zimowego?”

Warszawa Ministerstwo Energii

10 17–20 października Targi Pol-Eco-System Poznań MTP Poznań

11 III kw.
Konferencja „Jak energetyka radzi sobie z wymogami 
ochrony środowiska?”

Warszawa
TGPE, KOBIZE, 
Departamenty  Ochrony 
Środowiska Koncernów 

12 III kw. 
Konferencja „Elektrociepłownictwo szansą dla 
energetyki – walka z zagrożeniem smogowym”

Warszawa
IGCP, PGNiG Termika, Veolia, 
EC Zielona Góra

13 18–19 października

9. Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania 
i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych – SyMas 
oraz 8. Międzynarodowe Targi Utrzymania Ruchu, 
Planowania i Optymalizacji Produkcji – Maintenance

Kraków EXPO Kraków

14 20 października 
XIV Konferencja „Energetyka przygraniczna Polski 
i Niemiec – doświadczenia i perspektywy”

Sulechów LTnREE

15 26 października 
Jubileusz 25-lecia IGEiOŚ i I Kongres Innowacji 
w Energetyce 

Warszawa IGEiOŚ

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

Warszawa PSE

17 IV kw. Elektroenergetyka na paliwie gazowym Stalowa Wola

Tauron Wytwarzanie, 
PGNiG Termika, 
Energoprojekt 
Katowice/Warszawa, 
Zielona Góra, Gorzów, Lublin

18 14 grudnia Spotkanie wigilijno-noworoczne Warszawa IGEiOŚ

Kulminacyjnym wydarzeniem będzie uroczystość jubileuszowa 
połączona z I Kongresem Innowacji w Energetyce zaplanowa-

na na dzień 26 października br., w Warszawie, w Hotelu Airport Ho-
tel Okęcie. Nad programem Kongresu pracuje zespół pod kierow-
nictwem profesorów: Jana Nowaka z AGH i Konrada Świrskiego 
z Politechniki Warszawskiej, którzy też Kongres poprowadzą. Są to 
wybitni uczeni młodej generacji i uznane autorytety w europejskiej 
i światowej energetyce. 

Wydarzenie to skupi kluczowych decydentów i  liderów opinii 
sektora energetycznego. IGEiOŚ wystąpiła o  patronat do Ministra 

Energii, Ministra Rozwoju i Ministra Środowiska, który nada odpo-
wiednią rangę wydarzeniu. Podczas uroczystej gali wieczornej będę 
wręczane odznaczenia państwowe i resortowe.

Już dziś zapraszamy firmy członkowskie i  sympatyków Izby do 
udziału w tym wydarzeniu. Będzie to również bardzo dobra okazja 
do zaprezentowania swojego wizerunku i oferty oraz zacieśnienia 
związków z sektorem energetyki.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z  Biurem IGEiOŚ 
i odwiedzenia www.igeos.pl.

  

Izba obchodzi w 2017 r. 25-lecie swojej działalności
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Wnowej, niedawno uroczyście otwartej, Centralnej Dys-
pozycji Mocy Enei Operator, pojawili się kolejni waż-

ni goście. Tym razem byli to przedstawiciele Izby Gospo-
darczej Energetyki i Ochrony Środowiska (IGEiOŚ). Obecnie 
obowiązki Prezesa Izby pełni Mirosław Kowalik, Prezes Za-
rządu Enea S.A.

Zarząd IGEiOŚ obradował 28 marca w  Poznaniu. Dzień póź-
niej gościł na Strzeszyńskiej w Centralnej Dyspozycji Mocy Enei 
Operator. Gości przywitali wiceprezesi Enei Operator: Tadeusz 
Dachowski i Sławomir Mirkowski. O przesłankach powstania 
CDM-u, korzyściach z  jej uruchomienia oraz znaczeniu w  kra-
jowym systemie energetycznym, opowiedziała Bogumiła  
Strzelecka, dyrektor departamentu zarządzania ruchem.

– W najbliższych latach przewidujemy duży wzrost mocy gene-
racji ze źródeł odnawialnych przyłączonych do sieci dystrybucyj-
nej Enei Operator i sieci przesyłowej. To jedna z przyczyn powstania 
Centralnej Dyspozycji Mocy. Chcemy jeszcze bardziej skutecznie bi-
lansować, zarządzać i dysponować mocą jednostek wytwórczych 
przyłączonych do sieci wysokiego i średniego napięcia w celu za-
pewnienia bezpiecznej pracy sieci – mówiła dyrektor Bogumiła 
Strzelecka podczas swojego wystąpienia.

Następnie przedstawiciele IGEiOŚ zostali zaproszeni do po-
mieszczeń Centralnej Dyspozycji Mocy. Tam zapoznali się ze 
specyfiką pracy służb ruchu „od kuchni”. Na sam koniec Miro-
sław Kowalik, Prezes Izby, podziękował Koleżankom i Kolegom 
z Operatora za zorganizowanie bardzo ciekawej wizyty. 

Mateusz Gościniak

Przedstawiciele 
Izby Gospodarczej 
Energetyki i Ochrony 
Środowiska w CDM

Centralna Dyspozycja Mocy (CDM) to jedna z  najnow-
szych inwestycji Enei Operator. Od teraz należąca do 

firmy sieć wysokiego napięcia będzie sterowana z jednego 
miejsca. Taka organizacja służb ruchu umożliwi elastyczne, 
szybkie i  kompleksowe reagowanie na wydarzenia wystę-
pujące w całej sieci 110 kV należącej do Enei Operator. Inwe-
stycja przyczyni się do zapewnienia ciągłości dostaw ener-
gii elektrycznej do klientów. Zastosowane w CDM systemy 
informatyczne oparte są na polskich rozwiązaniach.

Centralna Dyspozycja Mocy to miejsce skupiające zarządza-
nie ruchem w sieci wysokiego napięcia. W przypadku Enei Ope-
rator, zadaniem CDM będzie prowadzenie ruchu w sieci 110 kV 
w  północno-zachodniej Polsce. CDM będzie m.in. lokalizować 
i likwidować zakłócenia oraz awarie w sieci wysokiego napięcia. 
Do jej zadań należy również koordynowanie bezpiecznej pracy 
przy urządzeniach elektroenergetycznych sieci wysokiego na-
pięcia. CDM znajduje się w Poznaniu, w głównej siedzibie Enei 
Operator. 

– Centralna Dyspozycja Mocy, którą właśnie uruchomiliśmy, to 
bardzo nowoczesna jednostka. Zastosowane w  niej rozwiązania 
informatyczne pochodzą z polskich firm. Możliwości systemów in-
formatycznych do zarządzania pracą sieci nie ustępują, a może na-
wet przewyższają, systemy użytkowane w innych krajach – powie-
dział Andrzej Kojro, Prezes Enei Operator.

CDM będzie w Enei Operator nadrzędną jednostką ruchową, 
a jej zadaniem ma być również bilansowanie mocy oraz zarzą-
dzanie generacją jednostek wytwórczych (Odnawialnych Źródeł 
Energii) przyłączonych do sieci wysokiego i średniego napięcia, 
współpraca z Operatorem Systemu Przesyłowego i innymi Ope-
ratorami Systemu Dystrybucyjnego, a także ze służbami energe-
tycznymi Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego.

– Dzięki takiej organizacji służb będziemy mogli sterować z jed-
nego miejsca przepływami energii elektrycznej w całej Enei Opera-
tor. To z kolei pozwoli na szybszą i kompleksową reakcję na wszel-
kie zakłócenia występujące w sieci wysokiego napięcia. Będziemy 
mogli także bardziej elastycznie planować prace eksploatacyjne 
i  modernizacyjne na sieci 110 kV, aby zapewnić ciągłość dostaw 
energii elektrycznej do naszych klientów – dodał Marek Szyman-
kiewicz, Wiceprezes Enei Operator ds. infrastruktury sieciowej.

W nowej organizacji służb ruchu Enei Operator poza CDM pra-
cą urządzeń elektroenergetycznych zarządzać będą również Od-
działowe Dyspozycje Stacji (ODS) oraz Regionalne Dyspozycje 

Mocy (RDM) w zakresie sieci średniego i niskiego napięcia. Taka 
struktura służb ruchu jest odpowiedzią spółki na ciągły rozwój 
sieci dystrybucyjnej oraz generacji rozproszonej przyłączanej do 
sieci a także na rosnące wymagania klientów. 

Centralna Dyspozycja Mocy w Enea Operator

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, re-
alizując przyjęty przez Zarząd program działań w 2017 r. or-

ganizuje konferencję pt. „Realizowane kontrakty i  plany 
inwestycyjne koncernów energetycznych w świetle przy-
jętych strategii”, w  terminie czerwiec/wrzesień 2017 r., 
w Warszawie. Poruszenie tej tematyki jest szczególnie ocze-
kiwane przez szerokie grono członków Izby, a w szczególno-
ści firmy projektowe, produkcyjne, technologiczne, czy wy-
konawcze i usługowe. 

Izba Gospodarcza Energetyki i  Ochrony Środowiska nie 
jest jedynie izbą branżową, czy terytorialną. Naszą wyjąt-
kową specyfiką jest zrzeszanie wokół producentów energii, 
całego łańcucha firm pracujących na rzecz energetyki. Fakt 
ten zobowiązuje nas i  upoważnia, do prezentowania pod-
czas spotkań tematów, które są nie tylko informacją z jakimi 
wyzwaniami mierzą się wytwórcy energii i co w tej dziedzi-
nie planują, ale także jakie stwarzają możliwości biznesowe 
dla producentów i  wykonawców. Bardzo ważną wartością 
takich konferencji jest możliwość nawiązania i  poszerzania 
bezpośrednich kontaktów między przedstawicielami firm, co 
w efekcie owocuje lepszym wzajemnym zrozumieniem.

Po więcej szczegółów zapraszamy Państwa na stronę inter-
netową www.igeos.pl.  

Realizowane kontrakty 
i plany inwestycyjne 

koncernów 
energetycznych 

w świetle przyjętych 
strategii
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Wdniu 11 kwietnia br., wychodząc naprzeciw potrzebom informa-
cyjnym naszych członków, IGEiOŚ zorganizowała warsztaty na 

temat możliwości uzyskania dofinansowania projektów firm za-
równo ze środków unijnych, jak i środków krajowych. Na spotkanie 
zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji: Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowe Centrum Badań i Roz-
woju oraz Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.

Celem warsztatów była pomoc Członkom Izby w  poruszaniu się 
wśród dostępnych programów i  funduszy różnych instytucji. Na pod-
stawie wygłoszonych prelekcji, przedstawiciele środowiska energetycz-
nego, szczególnie z  sektora MŚP, który nie posiada stałych kontaktów 
z  profesjonalnymi doradcami, mogli zapoznać się z  możliwościami fi-
nansowania obecnych lub przyszłych projektów w energetyce i ochro-
nie środowiska.

Warsztaty cieszyły się dużą popularnością i  stanowiły część nowe-
go planu działania IGEiOŚ, który zakłada rozszerzenie i uatrakcyjnienie 
działalności statutowej Izby na rzecz Członków.  

Dofinansowanie 
projektów energetycznych 
ze środków unijnych 
i krajowych

Wdniu 3 kwietnia 2017 r. do grona Partnerów Kance-
larii Domański, Zakrzewski, Palinka dołączył Rafał 

Hajduk. Będzie kierował zespołem doradztwa dla sektora 
energetycznego w ramach Praktyki Infrastruktury i Ener-
getyki prowadzonej przez Marcina Krakowiaka. 

Rafał jest uznanym ekspertem w dziedzinie doradztwa trans-
akcyjnego i obsługi prawnej przedsiębiorstw z sektora ener-
getycznego. Specjalizuje się w  obsłudze inwestycji w  infra-
strukturę energetyczną, szczególnie wytwórczą, w kwestiach 
regulacyjnych oraz w fuzjach i przejęciach w tym sektorze, jak 
również w obrocie energią i instrumentami pochodnymi. Jest 
oficjalnym polskim doradcą prawnym European Federation of 
Energy Traders. Zanim dołączył do DZP kierował polską prak-
tyką energetyczną w międzynarodowej kancelarii prawniczej.

– Rafał to świetny prawnik łączący rozległą wiedzę z bizneso-
wym podejściem. Jestem przekonany, iż jego bogate doświad-
czenie i zrozumienie specyfiki branży, będzie istotnym wsparciem 
dla naszych klientów – powiedział Marcin Krakowiak, szef Prak-
tyki Infrastruktury i Energetyki DZP. 

Wraz z Rafałem do Praktyki Infrastruktury i Energetyki do-
łączyli Grzegorz Filipowicz, Senior Associate, a  także prawni-
cy na stanowisku Associate: Anna Konopka, Natalia Jankow-
ska oraz Mateusz Koszel. Nowi członkowie zespołu łączą siły 
z  Partnerem Pawłem Grzejszczakiem, uznanym ekspertem 
w zakresie doradztwa prawnego dla sektora energetycznego. 

– Od lat obserwuję działania DZP w zakresie doradztwa praw-
nego na rzecz przedsiębiorstw energetycznych. Cieszę się, że od 
dziś mogę być częścią Praktyki Infrastruktury i  Energetyki oraz 
wierzę, że wraz z zespołem przyczynimy się do dalszego rozwo-
ju tej praktyki – powiedział Rafał Hajduk.  

Kancelaria Domański, 
Zakrzewski, Palinka 
wzmacnia 
Praktykę Infrastruktury 
i Energetyki

Wdniu 21 marca 2017 r. odbyła się w Warszawie konfe-
rencja zorganizowana przez Izbę Gospodarczą Ener-

getyki i Ochrony Środowiska we współpracy z Kancelarią 
Prawniczą Domański, Zakrzewski, Palinka pt. „Nowe-
lizacja ustawy Prawo zamówień publicznych – istotne 
zmiany i praktyczne zastosowanie przepisów w sektorze 
energetycznym”. Konferencja stanowiła kontynuację spo-
tkania zainicjowanego w listopadzie ubiegłego roku w PGE 
GIEK S.A. w Bełchatowie, podczas którego uczestnicy mogli 
zapoznać się z regulaminami i procedurami przetargowymi 
stosowanymi w spółkach PGE GiEK S.A. 

Niniejsze spotkanie ukazało, iż nowelizacja ustawy Prawo 
zp niesie za sobą wiele pytań i  potrzeb interpretacyjnych. 
W celu ich wyjaśnień, podczas konferencji wystąpili przedsta-
wiciele Urzędu Zamówień Publicznych oraz prawnicy z Kan-
celarii Domański, Zakrzewski, Palinka, którzy omówili wybrane 
zagadnienia problemowe. Była to niewątpliwie wielka okazja 
do bezpośredniego kontaktu ze specjalistami tego tematu.

Końcowa dyskusja stanowiła prace nad dalszym udosko-
naleniem Katalogu Dobrych Praktyk IGEiOŚ. 

Prawo zamówień 
publicznych

Wdniu 22 marca 2017 r. na Rynku Głównym GPW zade-
biutowała spółka JWW Invest S.A. Spółka jest trzecim 

debiutantem w roku 2017 na warszawskiej GPW.
Działalność spółki rozpoczyna się w  2002 r., powstaje wte-

dy JWW Inwest sp. z  o.o. Od roku 2007 Spółka JWW Inwest  
sp. z  o.o. zaczyna swoją działalność na rynku energetyki, naj-
pierw na rynku niemieckim (remonty i modernizacje), a następ-
nie wchodzi na rynek polski. W roku 2012 powstaje spółka ak-
cyjna JWW Invest S.A. z zamiarem wejścia na Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie. W sierpniu 2014 r. Spółka debiutu-
je na parkiecie NewConnect GPW. Spółka specjalizuje się w mo-
dernizacjach i  remontach urządzeń energetycznych, szczegól-
nie w  montażu części ciśnieniowych kotłów, wymienników 
ciepła, zbiorników i innych urządzeń okołokotłowych oraz ruro-
ciągów niskoprężnych i wysokoprężnych. 

JWW Invest S.A. jest spółką wiodącą w  grupie kapitało-
wej JWW Invest, w  skład której wchodzą spółki zależne, ta-
kie jak: JWW Konstrukcje sp. z  o.o., JWW Solaris sp. z  o.o., 
Sol-Power sp. z o.o., Polon sp. z o.o. Wszystkie spółki w grupie 
oferują kompleksową obsługę klienta. Efekt synergii wzmacnia 
działania grupy i przyczynia się do podnoszenia poziomu jako-
ści i kompleksowości usług montażowych.

JWW Invest S.A. posiada 65% udziałów w  spółce JWW Kon-
strukcje sp. z  o.o. prowadzącej działalność w  zakresie general-
nego wykonawstwa hal magazynowych, 100% udziałów w spół-
ce JWW Solaris sp. z o.o. zajmującej się budową farm solarnych, 
51% udziałów w SOL-POWER sp. z o.o. zajmującej się pozyskiwa-
niem gruntów pod instalacje fotowoltaiczne oraz procesami bu-
dowlanymi w zakresie instalacji i 100% udziałów w spółce Polon 
sp. z o.o. zajmującej się badaniami i doradztwem technicznym.

Obecnie JWW Invest S.A. notuje ok. 60 mln zł sprzedaży rocz-
nie i zatrudnia ponad 250 pracowników. 

JWW Inwest na GPW
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Wspomnienie 

o Bolesławie Łuniewiczu
Bolesław Łuniewicz urodził się 

w roku 1945 w Szczuczynie.
Był absolwentem Uniwersyte-

tu Poznańskiego, gdzie zdobył 
dyplom na Wydziale Matematy-
ki oraz Politechniki Poznańskiej, 
gdzie pod okiem prof.Romual-
da Tuliszki zdobył dyplom w Ka-
tedrze Konstrukcji Maszyn Prze-
pływowych. 

Po studiach, w roku 1971, roz-
począł pracę w Zakładach Mechanicznych Zamech w Elblą-
gu. Z firmą tą oraz jej następczyniami związany był do koń-
ca swojej pracy zawodowej. Przez ponad 20 lat pracował 
w Biurze Konstrukcyjnym – na początku w Dziale Obliczeń 
Termodynamicznych, a  następnie w  Dziale Rozwoju Tur-
bin. Specjalizował się w doborze układów przepływowych 
oraz w projektowaniu łopatek wylotowych. W tym też cza-
sie rozpoczął intensywną współpracę z ośrodkami akade-
mickimi i  instytucjami naukowo-badawczymi jak na przy-
kład Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku. Brał 
udział w  badaniach nowych profili kierowniczych i  opra-
cowywaniu ich charakterystyk przepływowych. Prace te 
wzbogaciły katalog profili łopatkowych o  profil o  nazwie 
PLK, który od tego czasu był powszechnie używany w no-
wych konstrukcjach elbląskich turbin parowych. 

Pod koniec lat 80. wyjechał na kontrakt do Meksyku, 
gdzie zatrudniony został przez agendę ONZ – UNIDO, jako 
konsultant rządu meksykańskiego do spraw turbin paro-
wych. Niedługo, po powrocie do kraju, na początku lat 90., 
już po powstaniu Spółki ABB Zamech, awansował na sta-
nowisko Głównego Konstruktora Turbin Parowych. Praca-
mi Biura Konstrukcyjnego kierował w  latach 1993–1994. 
Był to czas niezwykle dynamicznego rozwoju ABB Zamech. 
W Biurze opracowane zostały pakiety modernizacyjne i re-
trofitowe turbin 120 i 200 MW. ABB Zamech uznane zosta-
ło w  koncernie jako „Centrum Wiodące Retrofitów i  Mo-
dernizacji Turbin 200 i 120 MW”. Podpisywane były koleje 
kontrakty na retrofity części NP turbin 200 MW w Elektrow-
niach: Połaniec, Dolna Odra, Turów, Kozienice, Łaziska,  
El. Łagisza oraz pierwszy kontrakt na retrofit części NP tur-
biny 360 MW w El. Opole. 

W tym samym czasie Bolesław Łuniewicz pełnił również 
funkcję dyrektora świeżo utworzonej spółki ABB Turbozam 
Ltd w  Petersburgu. Nawiązał wówczas współpracę z  mo-
skiewskim instytutem CKTI oraz wiele cennych kontaktów 
w rosyjskiej energetyce. 

Od połowy lat 90. pełnił wiele odpowiedzialnych funk-
cji dyrektorskich w Segmencie Energetycznym i w Serwisie 
Turbin elbląskiej Spółki. Od roku 2000 do 2006 pełnił funk-
cję wiceprezesa Alstom Power sp. z o.o. W tym czasie do-
prowadził do podpisania wielu kontraktów modernizacyj-
nych, które zmieniły oblicze polskiej energetyki. 

Bolesław Łuniewicz był człowiekiem wielkiego forma-
tu. Był uzdolnionym inżynierem i menadżerem. Dzięki jego 
determinacji i osobistemu wkładowi elbląska Spółka z logo 
ABB i Alstom zdobyła niekwestionowaną pozycję lidera na 
rynku modernizacji turbin i elektrowni parowych. Miał uni-
kalny styl zarządzania charakteryzujący się podejmowa-
niem odważnych decyzji przy zachowaniu pozorów non-
szalancji. Czas pokazał, że te decyzje były trafne. W czasie 
prywatnym interesował się sportem, a w latach 70. był re-
prezentantem drużyny zakładowej Zamechu w siatkówce. 

Wspomnienie 
o Wiesławie Ostapie

W dniu 2 lutego 2016 r. zmarł Wiesław Ostap, który całe życie zawo-
dowe związał z  energetyką, najpierw śląską, a  następnie warszawską. 
Urodził się 17 stycznia 1933 r. w miejscowości Miłków na lubelszczyźnie. 
W wieku 17 lat, po ukończeniu Szkoły Ogólnokształcącej i uzyskaniu ma-
tury, wstąpił na Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej. Po ukoń-
czeniu studiów, na podstawie nakazu pracy, został skierowany do pracy 
w Przedsiębiorstwie Elektryfikacji Rolnictwa w Południowej Polsce.

Należał do zdolnych i  ambitnych pracowników, co zaowocowa-
ło przeniesieniem do oddawanej do eksploatacji Elektrowni Skawi-
na. Elektrownia Skawina była w tym czasie najnowocześniejszą polską 
elektrownią, wyposażoną w  bloki 50 i  100 MW. Jego wiedza, praco-
witość i  rzetelność szybko zostały dostrzeżone przez przełożonych. 
Ich efektem były kolejne awanse. Przeszedł wszystkie szczeble dra-
biny kompetencji w  elektrowni, poczynając od pracownika nadzoru 
elektrycznego w pionie inwestycji, poprzez prace w eksploatacji czę-
ści elektrycznej, Kierownika Działu Wytwarzania, Głównego Inżyniera, 
a następnie Dyrektora Elektrowni Skawina i Blachownia. 

Był aktywnym członkiem SEP. W roku 1979, po zimie stulecia, kiedy 
Warszawie groziło zamrożenie sieci ciepłowniczej i  całkowity paraliż 
największej polskiej Elektrociepłowni Siekierki, otrzymał propozycję 
objęcia stanowiska Dyrektora Naczelnego Elektrociepłowni Siekier-
ki, z której skorzystał. Był to okres niezwykle wytężonej pracy, odbu-
dowy i  modernizacji Elektrociepłowni. Brakowało wszystkiego: urzą-
dzeń, mocy przerobowych, materiałów i kadry. Trzeba było o wszystko 
walczyć i zdobywać, łącznie z tym, że własnymi siłami należało budo-
wać mieszkania dla pracowników. Z tej niezwykle trudnej sytuacji wy-
szedł zwycięsko i już w szczycie jesienno-zimowym 1980 r. Elektrocie-
płownia Siekierki mogła oddawać ciepło do systemu ciepłowniczego 
Warszawy. W ciągu czteroletniej pracy na stanowisku Dyrektora Elek-
trociepłowni Siekierki nie tylko odbudował i zmodernizował Elektro-
ciepłownię, ale przygotował program dalszej jej modernizacji i rozbu-
dowy oraz przygotował kadrę do realizacji programu.

Zapraszamy reprezentację piłkar-
ską Państwa firmy do udziału w ko-

lejnej edycji turnieju. Jak co roku spoty-
kamy się by wyłonić najlepszą drużynę 
naszej branży, a  także wspólnie się po-
bawić oraz nawiązać lub umocnić kontakty w środowisku.

Łączymy rywalizację drużyn reprezentujących firmy zrze-
szone w  Izbie Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środo-
wiska oraz Polskiej Izbie Konstrukcji Stalowych. 

Miejsce turnieju: Hala Piłkarska – ul. Ks. Bolesława 1/3, 01-452 
Warszawa; termin: sobota 27 maja 2017 r., start godz. 10:00; 
koszt uczestnictwa: 2700 zł netto + 23% VAT/drużyna. 

Zgłoszenia: drużyny zgłaszamy poprzez wypełnienie kar-
ty zgłoszeniowej oraz przesłanie jej skanu do dnia 22 maja 
2017 r., na jeden ze wskazanych adresów:
–  biuro Hali Piłkarskiej: Paweł Leszczyński, pawel@halapilkar-

ska.pl, tel. 603 353 400;
–  biuro Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska: 

Monika Silva, m.silva@igeos.pl, tel. 22 621 65 72;
–  biuro Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych: Bartłomiej Podo-

bas, bartlomiej.podobas.piks@wp.pl, tel. 22 654 38 59.  

VIII Mistrzostwa Polski 
w piłce nożnej branży 
energetycznej oraz 
konstrukcji stalowych
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Dr hab. inż. Krzysztof Henryk Żmijewski, profesor Po-
litechniki Warszawskiej zmarł w  Garwolinie w  nocy z  28 na 
29 października 2015 r. W nierównej walce pokonała Go cho-
roba nowotworowa. Odszedł w  wieku 66 lat. Był osobą zna-
ną i bardzo wysoko cenioną nie tylko w kręgach naukowców 
i praktyków związanych z sektorami: energetycznym i budow-
lanym.

Całe swoje życie zawodowe (urodził się 9 września 1949 r. 
w  Warszawie) związał z  Politechniką Warszawską, której był 
absolwentem i  gdzie pracował na Wydziale Inżynierii Lądo-
wej w Instytucie Inżynierii Budowlanej, kierując Zakładem Bu- 
downictwa Ogólnego. (Wykładał również w  PJWSTK i  KSAP). 
W  pracy naukowo-dydaktycznej zajmował się takimi zagad-
nieniami jak: fizyka budowli, metody numeryczne, modelowa-
nie komputerowe, zarządzanie.

Prof. Krzysztof Żmijewski – co sam podkreślał – był przede 
wszystkim inżynierem i wykładowcą akademickim. Pełnił jed-
nak wiele odpowiedzialnych wysokich funkcji państwowych. 
A ich wykonywanie przypadło w szczególnym momencie dzie-
jów współczesnej Polski. Był to pierwszy okres transformacji 
ustrojowej i gospodarczej.

W latach 1991–1993, będąc podsekretarzem stanu w Mini-
sterstwie Budownictwa, nadzorował – między innymi – pro-
gram efektywności energetycznej w  sektorze budownictwa 
i  gospodarki komunalnej. W  latach 1993–1998 był Prezesem 
Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Jemu więc na obu sta-
nowiskach przypadło w  udziale opracowanie spójnego, ra-
cjonalnego programu mającego na celu zmniejszenie ener-
gochłonności naszego przemysłu oraz sektora komunalnego. 

Od 1997 do 2000 r. reprezentował Polskę w  Komitecie SAVE, 
pierwszym programie Unii Europejskiej, w  którym uczestni-
czyła Polska. W okresie 1998–2001 był prezesem Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych (PSE). W latach 2009–2014 prof. K. Żmi-
jewski pełnił społecznie funkcję sekretarza generalnego Spo-
łecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji i Społecz-
nej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Z  kolei od 
roku 2014 pełnił funkcję sekretarza generalnego Społecznej 
Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki przy Ministrze 
Gospodarki oraz współtworzył i  przewodniczył Zespołowi 
ds.  Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej na Obszarach Wiej-
skich przy Ministrze Rolnictwa. Był też przewodniczącym pol-
skiego obywatelskiego zespołu negocjacyjnego Greek Effort 
Group dot. Europejskiego Systemu Handlu Emisjami EU-ETS.

Pro publico bono 
Pełnił nie tylko liczne funkcje społeczne, ale jako ekspert 

i prelegent chętnie dzielił się swoją rozległą wiedzą i ogrom-
nym doświadczeniem z działaczami wielu organizacji pozarzą-
dowych. W roku 2010 Prezydent RP Lech Kaczyński powołał 
go na członka Narodowej Rady Rozwoju. Działalność pro publi-
co bono prof. Krzysztofa Żmijewskiego jest odzwierciedleniem 
poglądów, oddając zarazem też istotną cechę Jego charakteru 
i bogatej osobowości, romantyka i jednocześnie... pozytywisty. 
Z wykształcenia – formalnie rzec biorąc – nie był energetykiem, 
acz – na pozór paradoksalnie – z biegiem lat Jego koronną dys-
cypliną stała się energetyka. W tej dziedzinie pracował niezwy-
kle aktywnie i z powodzeniem.

W  jego filozofii polityki energetycznej znamienne miejsce 
zajmowała efektywność energetyczna. Wiedział, że idea posza-
nowania energii musi się upowszechnić nie tylko wśród decy-
dentów, ale nas wszystkich – jak mawiał – zwykłych „zjadaczy 
żarówek”. Przez dziesiątki lat zwracał uwagę na konieczność 
poważnego podejścia przez polityków i  przedsiębiorców do 
kwestii poszanowania energii. Na tym polu udało się mu spo-
ro zdziałać. Drugim filarem jego koncepcji prawidłowego funk-
cjonowania gospodarki krajowej – widzianej przez pryzmat 
energetyki – było stworzenie sprzyjających warunków dla roz-
woju energetyki rozproszonej.

Dr inż. Janusz Steinhoff, konstatuje: – Krzysztof Żmijewski 
był świetnym specjalistą, znawcą problematyki elektroenergetyki 
i  bardzo dobrym prezesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych 
w czasach rządów Jerzego Buzka, świetnym analitykiem, dał się 
poznać jako wyjątkowo zaangażowany człowiek w sprawy ener-
getyki. Całym swoim życiem udowadniał, że idee zrównoważone-
go rozwoju i gospodarki niskoemisyjnej nie są i być nie powinny 
tylko pustymi hasłami.

W interesie Polski 
Prof. Krzysztof Żmijewski był zawsze aktywnym, ale i wyma-

gającym recenzentem unijnych regulacji dotyczących energe-
tyki. Wychodził też poza oficjalne programy rozwoju nakreślo-
ne dla krajowej gospodarki przez politycznych decydentów 
oraz wyznaczone przez nich miejsce dla elektroenergetyki. Ini-
cjator i organizator ważnych debat publicznych. Zabiegał, że-
byśmy jako kraj dobrze poradzili sobie z wyzwaniami unijnej 
polityki klimatycznej i znaleźli w niej realne szanse rozwojowe. 
Jednocześnie potrafił „iść pod prąd” oficjalnej polityki unijnej, 
jeśli – w Jego opinii – projekty te były chybione, a ich realiza-
cja mogłaby zaszkodzić naszym narodowym interesom gospo-
darczym. Uważał, że jeżeli koszty wytwarzania objęte regulacją 
klimatyczną muszą przenieść dodatkowe obciążenia związa-
ne z opłatami za emisję CO2, a w innym regionie takich opłat nie 

Krzysztof 
Żmijewski
– wykładowca, 
ekspert, działacz 
gospodarczy
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ma, to jest rzeczą normalną, że każdy prowadzi analizę, czy mu 
się opłaca, czy nie, a jeśli nie, to przenosi produkcję tam gdzie się 
to mu opłaca, więc za granicę.

O stopniu zaangażowania w kształtowanie racjonalnej unij-
nej polityki energetycznej i obrony racji z punktu widzenia Pol-
ski – świadczą słowa prof. Krzysztofa Żmijewskiego: – Wytyczne 
zawierają wiele rozwiązań wrogich wobec państw upoważnio-
nych Dyrektywą do zastosowania Derogacji. I przypominał: – nie 
jest prawdą, że my, Polska jesteśmy najbrudniejszym krajem świa-
ta, czy Europy, bo gdyby liczyć taką miarą, która jest etyczna, czy-
li emisją dwutlenku węgla na głowę, to my mamy troszkę niżej, 
niż średnia w Europie, to znaczy, że od strony moralnej jesteśmy 
w porządku.

Prof. Krzysztof Żmijewski był wybitną postacią cenioną przez 
swoich adwersarzy za głęboką interdyscyplinarną wiedzę, ory-
ginalności i  niezależność w  myśleniu oraz niekoniunktural-
ne zaangażowanie w realizację wielu ambitnych programów, 
mających na celu poprawę stanu naszej krajowej elektroener-
getyki. Szedł pod prąd stadnego myślenia opartego na po-
pularnych mitach. Był przekonany, że o  słuszności poglądów 
przesądzać mają wyłącznie obiektywne fakty, z których potra-
fi się wyciągać logiczne wnioski. Jego zdaniem najistotniejsze 
w debacie jest udokumentowanie swoich opinii argumentami 
czysto inżynierskimi i ekonomicznymi. Dlatego mawiał: „moż-
na to sprawdzić, tylko trzeba dobrze policzyć!”.

Jego poglądy nie zawsze były też zbieżne z oficjalnymi pro-
gramami sanacji polskiej gospodarki.

Mówił barwnie i  umiał przykuć uwagę słuchaczy. Był mi-
strzem mowy polskiej, często używającym zaskakujących 
metafor. Zawsze jednak wywód sprowadzał do precyzyjnych 
wniosków opartych na wnikliwiej analizie. Podczas debaty – 
w sposób odczytywany czasami jako prowokacyjny – potrafił 
„wywołać do odpowiedzi” oponentów i tym samym zdopingo-
wać ich do merytorycznej dyskusji.

Maciej Bando, Prezes URE, wskazując na rolę jaką Profe-
sor odegrał w kształtowaniu współczesnego oblicza krajowej 
elektroenergetyki powiedział: – to człowiek o wielkiej sile i ener-
gii, którego mocny, czasami prowokujący głos w  szeroko poję-
tym środowisku energetyków miał swoją niebagatelną wagę. 
Dr inż. Henryk Majchrzak, wskazuje m.in. pozytywną rolę, 
jaką odegrał prof. Żmijewski w pracach nad ustawą o efektyw-
ności energetycznej. Za wybitną służbę dla narodu w dziedzi-
nie efektywności energetycznej prof. Krzysztof Żmijewski został 
uhonorowany przez Prezydenta RP orderem Polonia Restituta.

Przełamywanie schematów 
W  ostatnim dziesięcioleciu był niestrudzonym propagato-

rem idei energetyki prosumenckiej. W  tej sprawie zabierając 
publicznie głos m.in. oznajmił: – Energetyki prosumenckiej nie 
będzie, jeśli nie będzie inteligentnych systemów, inteligentnych 
sieci. Dopiero opcja prosumencka uzasadnia inwestycje w smart 
grid w oczach końcowego odbiorcy. Jego zdaniem energetyka 
prosumencka nie jest skazaną na porażkę próbą wprowadzenia 
w kraju „energetyki zagrodowej”. Był przekonany, że tzw. wa-
riant piko źródeł (najmniej znany i popularyzowany) jest istot-
ną częścią koncepcji energetyki prosumenckiej i  jest w  pełni 
uzasadniony społecznie i  ekonomicznie. Według jego autor-
skich założeń energetyka prosumencka w Polsce może dać co 
najmniej: 1500 MW – piko wiatraków o mocy ~ 1 kW; 1500 MW 
– piko ogniw fotowoltaicznych o mocy ~ 1 kW; 1500 MW – piko 
ogniw paliwowych i  silników Stirlinga gazowych i  biogazo-
wych o mocy ~ 1 kW. Dając 4500 MW mocy z czego 1/3 mocy 
stabilnej, czyli więcej niż jeden blok jądrowy. (Stabilizując sys-
tem do tego można dodać gazowe (!) pompy ciepła i pompy 
ciepła zasilane prądem ze źródeł odnawialnych). Od strony 
technologicznej jest to możliwe, ale – twierdził – droga zaczy-
na się paradoksalnie nie od techniki, ale od uregulowania kwe-
stii prawnych. Według Niego krajowy bilans energetyczny może 

domknąć energetyka przydomowa, ale nakładanie na nią po-
datków przypomina opodatkowywanie wody w  studni. Dlacze-
go owies dla konia chodzącego w kieracie jest wolny od podatku, 
a własny prąd do młockarni miałby być np. ovatowany?

Prof. Żmijewski był też pomysłodawcą i koordynatorem me-
rytorycznym projektu ElaStan Elastyczne Stanowiska Pracy 
i Ochrona Kapitału Intelektualnego. Był zdania, że gospodarka 
polska koniecznie potrzebuje zmiany dwóch paradygmatów – 
miał na myśli przezwyciężenie niskich kosztów pracy i niskich 
kosztów energii – po to aby mogła osiągnąć wyższy etap roz-
woju, omijając pułapkę stagnacji. Podczas jednej z audycji te-
lewizyjnych skonstatował: – Jeżeli UE mówi, musimy chronić kli-
mat, bo to będzie promować innowacyjną gospodarkę, to znaczy, 
że coś jest nie tak. Pod hasłem klimatu próbujemy załatwić jakiś 
problem nieklimatyczny. Pomysł, że np. kraje UE będą sprzedawa-
ły technologię, a nie produkty jest może ciekawy, ale nierealny. Te 
państwa, które mają niski poziom produkcji, mają duże proble-
my wyjścia z kryzysu. (...) Nie można wierzyć teoriom, że będzie-
my żyć z idei!

Okazuje się, że wygłoszone przez niego przed kilku laty opi-
nie teraz sprawdzają się w całej rozciągłości, a politycy UE chcą 
szybkiej reindustrializacji Europy.

Człowiek renesansu 
Profesor był człowiekiem nietuzinkowym. Przed laty, znajo-

my dziennikarz, któremu prof. Żmijewski – będący wtedy Pre-
zesem PSE – miał udzielić wywiadu, opowiedział o zdarzeniu, 
jakie go w  gabinecie prof. Żmijewskiego spotkało. Miał pe-
cha. W  trakcie rozmowy szpulowy magnetofon odmówił po-
słuszeństwa. Profesor rzekł: – Proszę się nie denerwować – na 
pewno da się go naprawić. I ze stoickim spokojem zabrał się za 
usunięcie usterki. Po dłuższej chwili sprzęt był znowu sprawny. 
Wywiad kontynuowano bez przeszkód. Profesora Żmijewskie-
go znaliśmy głównie z Jego działalności publicznej, kojarzonej 
z  energetyką, a  tymczasem miał duszę... artysty. Był człowie-
kiem bardzo rozlicznych talentów. Jego osobowość to wypad-
kowa przecięcia się dwóch wektorów. Jeden „odpowiadał” za 
uzdolnienia humanistyczne, drugi za techniczne. Wizjoner, ro-
mantyk i jednocześnie racjonalista i pozytywista, budujący ze 
studentami inżynierii lądowej schroniska w Bieszczadach.

Jego żona Marina, mówi o Nim: – Starał się łączyć świat po-
lityki, nauki, kultury i  biznesu. Dariusz Wiącek w  poetyckim 
„Liście do Krzysztofa” napisał: – Jesteś, żyjesz w  swym dzie-
le/w  wierszach, w  nas,/przedłużyłeś swe życie/nie pokonał Cię 
czas.

W  jednym z  wierszy prof. Żmijewskiego przesłanych wraz 
ze świątecznymi życzeniami przyjaciołom czytamy: Życzę w te 
białe święta światłości/By nam się lampy paliły jasno./Zapal-
my światła w ten czas radości,/Mając nadzieję, że nie pogasną./
Lecz ich nie palmy ponad granice/By oczu blask i płomień świe-
cy,/I światło gwiazd, i sierp księżyca/Splotły się w promień, co nas 
oświeci./W pokoju ciemność i w duszy jasność/Niezbędne są nam, 
gdy chcemy zasnąć/Spokojnie.

I chociaż pisał przekornie : Moja poezja drepcze krętą ścieżką/
Pośród ziaren piasku/Jakże zapatrzona/W  czubek swego nosa, 
zawsze jednak prowadził dialog i był bardzo blisko innych ludzi. 
4 marca 2016 r. w Holu Głównym Wydziału Inżynierii Lądowej 
Politechniki Warszawskiej odbył się wieczór poezji śpiewanej do 
tekstów Krzysztofa Żmijewskiego. Podobne spotkanie zorgani-
zowano też w czerwcu 2016 r. w Porcie Czerniakowskim. To był 
nie tylko naukowiec, polityk, działacz społeczny i gospodarczy.  
– To był przede wszystkim artysta. Artysta we wszystkim, co robił 
– mówią o Nim Jego przyjaciele i uczniowie wspominając Pro-
fesora. Zapamiętamy tę barwną postać, jako wspaniałego, nie-
zwykle życzliwego i pełnego ciepła, i serdeczności człowieka, 
otwartego na potrzeby innych, który potrafił w tak mądry spo-
sób dzielić się swą rozległą wiedzą i doświadczeniem.

Anna Bielska, Marek Bielski
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Energetyka na świecie
DOŚWIADCZENIA Z FUNKCJONOWANIA 
POŁĄCZENIA MIĘDZYSYSTEMOWEGO 
WIELKA BRYTANIA – FRANCJA

Niezależnie od decyzji o Brexicie, Wielka Brytania planu-
je znaczący rozwój swoich połączeń elektroenergetycznych 
z kontynentalną Europą. 

Rośnie zgodność co do tego, że nowe inwestycje w połą-
czenia międzysystemowe są niezbędne do uzyskania bez-
piecznych i  ekonomicznie opłacalnych dostaw energii ze 
źródeł o  niskiej emisji węgla. Stwierdzenie to jest więcej 
niż prawdziwe w odniesieniu do odizolowanych systemów 
elektroenergetycznych. Linie kablowe łączące odrębne sys-
temy elektroenergetyczne pozwalają wyrównywać zmien-
ność produkcji energii ze źródeł odnawialnych, dywersyfi-
kować dostawy oraz taniej importować energię. 

Najstarszym połączeniem międzysystemowym Wielkiej 
Brytanii jest podmorska linia kablowa do Francji – IFA. Jej 
zdolność przesyłowa wynosi 2GW, co stanowi połowę zdol-
ności przesyłowych wszystkich międzysystemowych połą-
czeń Wielkiej Brytanii z  jej sąsiadami. Ubiegły rok był nie-
typowy dla przepływów na tej linii. Od czerwca 2016 r. 
przepływy netto to Wielkiej Brytanii systematycznie mala-
ły – z uwagi na prace utrzymaniowe oraz wyłączenie kilku 
elektrowni jądrowych po stronie francuskiej, we wrześniu 
spadły do zera – ze względu na silne wzrosty cen energii 
na francuskim rynku. W październiku i listopadzie przepły-
wy netto po stronie brytyjskiej były ujemne, także w wyniku 
najwyższych od 2012 r. cen energii we Francji, przewyższa-
jących ceny w Wielkiej Brytanii. Energia wypływała z syste-
mu brytyjskiego, chociaż Wielka Brytania liczyła na tani im-
port.

Mimo że opisany wyżej scenariusz, nie był zbyt korzystny 
dla Wielkiej Brytanii, to import netto energii do Wielkiej Bry-
tanii, który wyniósł 9,9 TWh, był zbliżony do wartości prze-
widywanej przez Ofgem (regulatora), którą oszacowano na 
9,6 TWh. Połączenie spełniło więc swoją rolę, niezależnie od 
nietypowych i niepożądanych uwarunkowań.

Źródło: energypost.eu, 16-03-2017
http://energypost.eu/uks-french-connection-shows-cross-

-border-links-are-the-way-to-go/ 

ROZWÓJ ŹRÓDEŁ SOLARNYCH 
W HOLANDII

W 2016 r. w Holandii uruchomiono słoneczne źródła wy-
twórcze o mocy 525 MW, dzięki czemu osiągnięto poziom 
2 GW zainstalowanych mocy tego rodzaju. Odpowiada to 
1,5% energii elektrycznej wytwarzanej w Holandii, o czym 
mówi publikacja zatytułowana National Solar Trend Report 
2017. W 2015 r. moc źródeł słonecznych w Holandii zwięk-
szyła się o 467 MW.

W 2016 r. do portu w Rotterdamie sprowadzono 11,2 mln 
paneli słonecznych o wartości 1,5 mld EUR. Około 9 mln pa-
neli zostało wyeksportowanych, pozostałe zostały zamon-
towane lokalnie. Jeśli chodzi o  źródła importu to uległy 
one zmianie: o  ile w styczniu ubiegłego roku 63% towaru 
pochodziło z  Chin, to w  grudniu było to już jedynie 17% 
(udział Chin w sprzedaży za cały 2016 r. to 38%). Z kolei im-

port z Wietnamu wzrósł z zera w 2015 r. do 31% w 2016 r. 
Malezja i  Singapur to kolejni najwięksi dostawcy. Osprzęt 
do kolektorów sprowadzany był z  Chin (40%), Niemiec 
(19%), Japonii (11%) i  Kanady (8%). Wartość przychodów 
sektora energetyki słonecznej w  Holandii wyniosła w  ze-
szłym roku 2,5 mld EUR i dała zatrudnienie w liczbie 9275 
etatów.

Cel ujęty w  krajowym planie działań w  obszarze ener-
getyki słonecznej (National Solar Action Plan) – inicjatywie 
skupiającej szerokie spektrum uczestników rynku takich 
jak banki, wytwórcy, przedsiębiorstwa sieciowe, ubezpie-
czyciele, dostawcy energii czy instytuty badawcze – to uzy-
skanie 10 GW mocy zainstalowanej w źródłach słonecznych 
do 2023 r. Badania wskazują, iż system elektroenergetycz-
ny Holandii może przyjąć 70 GW mocy ze źródeł solarnych, 
a jego długoterminowy potencjał to 200 GW. 

Źródło: energypost.eu, 20-02-2017
http://energypost.eu/netherlands-sees-higher-solar- 

-capacity-lower-prices/

HAMBURG ROZWAŻA BUDOWĘ 
INNOWACYJNEGO SYSTEMU 
GRZEWCZEGO

W  Hamburgu pojawił się pomysł, żeby zbudować duży 
podziemny system magazynowania energii cieplnej, któ-
ry mógłby zaspokajać około czwartą część zapotrzebowa-
nia na ciepło w mieście. Do tego celu wykorzystana miałaby 
być odpadowa energia cieplna z  elektrowni przemysło-
wych i systemowych. Jeśli zamierzenie powiedzie się, pla-
nowana przez Vattenfall budowa sieci grzewczej neutralnej 
pod względem emisji CO2 będzie zbyteczna. Sam projekt 
mógłby stanowić przykład dla innych miast. 

Polityka klimatyczna Niemiec skupia się głównie na elek-
troenergetyce, która reprezentuje około 20% usług ener-
getycznych. Usługi grzewcze na rzecz przemysłu oraz 
gospodarstw domowych pochłaniają prawie połowę nie-
mieckiego zużycia energii. Jednocześnie o  pomysły na 
ich dekarbonizację jest trudniej, ponieważ 40 mln gospo-
darstw i budynków komercyjnych polega na lokalnych źró-
dłach ciepła.

Około 5% całkowitego zapotrzebowania na energię 
cieplną w Niemczech mogłoby zostać zaspokojone poprzez 
miejskie sieci ciepłownicze. Sieci te wykorzystywałyby od-
padową energię z  procesów przemysłowych oraz źródła 
geotermalne. Podobne plany ogłosiła ostatnio Holandia, 
która zamierza zastąpić ogrzewanie gazowe systemem cie-
płowniczym zasilanym ciepłem odpadowym.

Rozwiązania dla Hamburga przewidują budowę dużego 
podziemnego systemu magazynowania energii cieplnej. 
Ciepło produkowane latem z  procesów przemysłowych, 
spalania odpadów, odnawialnych źródeł energii oraz sezo-
nowo ocieplających się rzek miałoby być magazynowane 
i zużywane podczas zimy.

Spółka doradcza wyceniła wydatki na magazynowanie 
energii na 1 c/kWh, po uwzględnieniu strat. Dodatkowy 
1  c/kWh założono na nieprzewidziane koszty. Ciepło od-
padowe z procesów przemysłowych dostępne jest w cenie 
1–2 c/kWh, co łącznie daje maksymalnie 4 c/kWh. Odbiorcy
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korzystający z sieci ciepłowniczej w Hamburgu płacą obec-
nie dwukrotnie wyższą stawkę.

Mimo że nie powstał jeszcze harmonogram prac, wdro-
żenie pomysłu w  Hamburgu mogłoby zainspirować inne 
miasta. Sprzyjające warunki geologiczne występują na 
obszarze od Południowej Anglii po wschodnią granicę 
Polski. 

Źródło: energypost.eu, 08-02-2017
http://energypost.eu/hamburg-considers-innovative-heat-

-storage-scheme/

KOSZTY LIKWIDACJI FRANCUSKICH 
ELEKTROWNI JĄDROWYCH

Na zlecenie francuskiego rządu opracowane zostało stu-
dium wykonalności likwidacji krajowych instalacji jądro-
wych zbliżających się do granicy wieku eksploatacyjnego. 
Analizy wskazują, że likwidacja potrwa dłużej oraz będzie 
bardziej wymagająca i  kosztowna, niż przewidywała to 
spółka EDF, operator instalacji. 

EDF oceniła koszty likwidacji 58 reaktorów na 23 mld EUR. 
Jeśli chodzi o  inne kraje europejskie, to w  Niemczech za-
rezerwowano 38 mld EUR na likwidację 17 reaktorów ją-
drowych, a  Wielka Brytania oszacowała koszty utylizacji 
17 instalacji na 109–250 mld EUR w okresie 120 lat. Szacu-
jąc koszty tych działań w  przeliczeniu na 1 GW mocy wy-
twórczych, będzie to 300 mln EUR we Francji, 1,4 mld EUR 
w Niemczech oraz 2,7 mld EUR w przypadku Wielkiej Bry-
tanii.

Relatywnie niską wycenę kosztów EDF tłumaczy standa-
ryzacją części reaktorów oraz faktem, że w niektórych elek-
trowniach zlokalizowanych jest ich kilka. Prawdopodob-
nie jednak kalkulacje nie są rzetelne. Reaktory są złożonymi 
urządzeniami i mają różne historie pracy. Do likwidacji na-
leży podejść w sposób zindywidualizowany.

Mimo że wycena EDF jest stosunkowo niewysoka, to kwo-
ta 23 mld EUR założona na likwidację reaktorów jest ogrom-
na, jak dla przedsiębiorstwa, którego obecne zadłużenie 
sięga 37 mld EUR. Dodatkowo dwie największe międzyna-
rodowe agencje raitingowe – Standard and Poor i Moodys, 
obniżyły ostatnio ocenę zdolności kredytowej EDF z uwagi 
na nietrafioną decyzję dotyczącą inwestycji w Hinkley Po-
int (Wielka Brytania). Biorąc pod uwagę, iż we Francji całość 
kosztów likwidacji jednostek jądrowych leży po stronie EDF, 
podstawowym pytaniem francuskiego rządu jest czy ope-
rator zdoła ponieść konieczne koszty.

Źródło: energypost.eu, 15-03-2017
http://energypost.eu/how-much-will-it-really-cost-to- 

-decommission-the-aging-french-nuclear-fleet/

6 LAT PO KATASTROFIE W FUKUSHIMIE

11 marca minęło sześć lat od katastrowy w  japońskiej 
elektrowni jądrowej w  Fukushimie. Japonia nadal boryka 
się z  jej konsekwencjami. Uprzątnięcie pozostałości elek-
trowni stanowi bezprecedensowe wyzwanie techniczne. 
Ponad 100 tysięcy ludzi zostało ewakuowanych, jednak tyl-
ko około 13% z nich powróciło do domów (mimo że władze 
wskazały kilka stref bezpiecznych). Pod koniec 2016 r. rząd 
Japonii oszacował całkowite koszty związane z  katastrofą 
na 188 mld USD. 

W  2011 r. Japonia posiadała 54 pracujące reaktory ją-
drowe. Po katastrofie, 51 nienaruszonych reaktorów zo-
stało wyłączonych. W  2012 r. rząd zapowiedział, że zrezy-
gnuje z jednostek jądrowych do 2040 r., czyli do czasu, gdy 
upłynie 40-letni okres pozwoleń na eksploatację dla istnie-
jących instalacji. Tego samego roku, kolejny premier po-
informował, że Japonia nie poradzi sobie bez jądrowych 
źródeł wytwórczych. Trzy reaktory wznowiły pracę na za-

sadach nowych standardów bezpieczeństwa. Jeden z nich 
zamknięto w  wyniku protestów społecznych. Wnioski 
o wznowienie pracy następnych 21 instalacji są obecnie
rozpatrywane.

Istotnym wyzwaniem dla władz Japonii i sektora energe-
tyki jądrowej jest utrata zaufania publicznego. Sondaż prze-
prowadzony w 2015 r. przez pro-nuklearną agencję Atomic 
Energy Relations Organization wykazał, że 47,9% respon-
dentów było za stopniową rezygnacją z  energetyki jądro-
wej, 14,8% za natychmiastową rezygnacją. Jedynie 10,1% 
pytanych opowiedziało się za utrzymaniem status quo, 
a 1,7% za rozwojem tych źródeł.

Koszty usunięcia skutków katastrofy w  Fukushimie to 
około 1/5 rocznego budżetu Japonii. Około 40% tej kwoty 
pochłonie likwidacja uszkodzonych reaktorów, kolejne 40% 
to wydatki na odszkodowania, a pozostała suma przezna-
czona zostanie na usunięcie skażenia. Koszty w  70% mia-
łaby pokryć spółka Tepco – przedsiębiorstwo, do którego 
należała elektrownia, w  20% pozostałe firmy elektroener-
getyczne i w 10% rząd. Powyższa propozycja wzbudziła sil-
ną krytykę ekspertów i odbiorców energii. Żądają oni egze-
kucji wszystkich kosztów od Tepco. 

Źródło: energypost.eu, 22-03-2017
http://energypost.eu/six-years-after-fukushima-much-of-

-japan-has-lost-faith-in-nuclear-power/

EKSPANSJA ELEKTROWNI WĘGLOWYCH 
NA ZACHODNICH BAŁKANACH

Jak podaje obywatelska sieć CEE Bankwatch, w Bośni Her-
cegowinie, Kosowie, Macedonii, Czarnogórze i Serbii plano-
wana jest budowa co najmniej 9 nowych elektrowni na wę-
giel brunatny. Studia wykonalności nowych inwestycji nie 
uwzględniają wpływu cen za emisję CO2. W konsekwencji, 
kiedy kraje te wejdą do Unii Europejskiej, elektrownie prze-
staną być konkurencyjne i będą musiały zostać zamknięte. 
Ostatecznie koszty nietrafionych decyzji poniosą tamtejsi 
podatnicy.

W  Europie Zachodniej przedsiębiorstwa energetyczne 
masowo zamykają elektrownie, które zużywają paliwa ko-
palne. W  2014 roku spółka Enel zapowiedziała, że 23 ga-
zowe i węglowe elektrownie we Włoszech, o łącznej mocy 
13 GW, zostaną zlikwidowane w okresie 5 lat. W Niemczech 
w 2016 r. Vattenfall sprzedała 8 GW elektrownię na węgiel 
brunatny czeskiemu holdingowi EPH. W 2014 r. spółka E.ON 
ogłosiła, że zamierza zrezygnować z 13 GW mocy elektrow-
ni gazowych i węglowych w Europie. 

Głównym czynnikiem wpływającym na eliminowanie 
elektrowni węglowych z  eksploatacji jest wzrost sprzeda-
ży energii ze źródeł odnawialnych, któremu towarzyszy 
bardzo niski poziom cen energii elektrycznej w większości 
państw europejskich. Mniejsze znaczenie miały opłaty za 
emisję CO2 w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emi-
sjami (ETS).

Planowane zachodniobałkańskie inwestycje mogą po-
dzielić los elektrowni w  UE. Zasady europejskiego rynku 
energii stosują się do elektroenergetyk tych krajów poprzez 
Traktat Europejskiej Wspólnoty Energetycznej z 2006 r. Ce-
lem Traktatu jest rozszerzenie europejskiego rynku energii 
na sąsiedztwo UE oraz zapewnienie stosowania przyjętych 
w niej reguł subsydiowania energetyki i niektórych standar-
dów środowiskowych. Europejski System Handlu Emisjami 
nie został przyjęty przez Wspólnotę Energetyczną, niemniej 
nowe państwa członkowskie będą obowiązane do jego sto-
sowania wraz z przystąpieniem do Unii.

Źródło: energypost.eu, 29-03-2017
http://energypost.eu/western-balkans-are-massively-

-expanding-coal-power-but-the-new-plants-may-have-to-
-be-closed-again-soon/
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Energetyka jądrowa na świecie
W 2016 r. odnotowano dalszy wzrost mocy EJ 
w skali światowej

W  2016 r. całkowita moc elektrowni jądrowych w  wy-
miarze globalnym wzrosła do poziomu 391,6 GWe netto 
z poziomu 382,2 GWe netto w 2015 r. W końcu 2016 r. na 
świecie pracowało 447 reaktorów energetycznych, w bu-
dowie znajdowało się 60 reaktorów o  mocy 64,5 GWe 
brutto. World Nuclear Association opublikowała swoją wi-
zję rozwoju energetyki jądrowej bazującą na prognozach 
Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Owa wizja, któ-
rą nazwano „Harmony”, wykorzystuje założenie uzyskania 
minimalnych szkód dla środowiska przy pełnym pokryciu 
przewidywanego zapotrzebowania na energię elektrycz-
ną, Aby to uzyskać udział energetyki jądrowej w  2050 r. 
powinien wynosić 25%, co będzie wymagać ok. 1000 GWe 
nowych mocy jądrowych.

Światowe Forum Gospodarcze: 
zmiany klimatyczne najpoważniejszym 
ryzykiem dla świata

Światowe Forum Gospodarcze (World Economic Forum) 
w  swoim ostatnio opublikowanym raporcie „Global Risks 
Report 2017” uznaje zmiany klimatu za najpoważniejszy 
czynnik zagrażający światu. Raport sporządzono na pod-
stawie opinii 750 światowej sławy ekspertów ze środowisk 
akademickich, biznesowych i  politycznych, którzy odno-
sili się do 30 globalnych zagrożeń. W tym świetle bardzo 
wzrasta znaczenie bezemisyjnej energetyki jądrowej.

Wycofywanie amerykańskich 
elektrowni jądrowych z eksploatacji 
poważnym zagrożeniem dla celów 
polityki klimatycznej USA

W  ostatnim raporcie ekonomistów z  amerykańskie-
go ośrodka konsultingowego Brattle zwraca się uwagę 
na poważne zagrożenie dla celów polityki klimatycznej 
związane z  przedwczesnym wycofywaniem elektrow-
ni jądrowych z  eksploatacji z  powodów rynkowych. Od-
stawienie EJ o mocy 1000 MW to zwiększenie emisji CO2 
o 4,3–4,7 mln ton CO2. Te względy spowodowały noweli-
zację przepisów dotyczących mechanizmów rynku ener-
gii elektrycznej w  stanach Nowy Jork i  Illinois. Jednak 
agresywna konkurencja elektrowni na tani gaz łupkowy 
i dotowanych z funduszów federalnych elektrowni wiatro-
wych spowodowała decyzje koncernu Enterenergy o  za-
kończeniu eksploatacji EJ Palisades w  stanie Michigan 
w 2018 r. zamiast w planowanym terminie w 2031 r. Nie 
jest więc do końca rozwiązany problem funkcjonowania 
EJ na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej.

Wsparcie ze środków publicznych kluczowe 
dla inwestycji jądrowych

W  czasie warsztatów zorganizowanych przez Agencję 
Energii Jądrowej (Nuclear Energy Agency) omawiano pro-
blem wysokich nakładów inwestycyjnych na budowę elek-

trowni jądrowych, co jest jednym z  głównych czynników 
hamujących rozwój energetyki jądrowej. Wskazano, że za-
gadnienie to staje się mniej ostre, jeśli w finansowanie bu-
dowy EJ zostaną zaangażowani interesariusze (stakehol-
ders), którym powinno się zagwarantować uczciwe zyski 
z zainwestowanego kapitału. Taka struktura finansowania 
została przyjęta m. in. dla budowy EJ Olkiluoto w Finlan-
dii i została zaakceptowana przez Komisję Europejską. Tego 
rodzaju struktura finansowania musi być jednak uzupełnio-
na stosownymi gwarancjami rządowymi, przede wszyst-
kim w zakresie stabilności polityki energetycznej państwa.

Prezydent Japońskiego Forum Przemysłu 
Atomowego apeluje o szybsze wznawianie 
eksploatacji EJ

Akio Takahashi, prezydent Japońskiego Forum Prze-
mysłu Atomowego (Japan Atomic Industry Forum) w spe-
cjalnym oświadczeniu zaapelował o  szybsze wznawia-
nie eksploatacji EJ odstawionych po Fukushimie. Obecnie 
EJ w  Japonii wytwarzają 1,1% energii elektrycznej, gdyż 
wznowiono eksploatację tylko trzech EJ: Sendai 1, SendaI 
2 i  Ikata 3. Ponowne uruchomienie eksploatacji EJ musi 
być poprzedzone pełną analizą bezpieczeństwa jądrowe-
go wg nowych przepisów, które weszły w życie po Fuku-
shimie. Jest to podstawowa przyczyna powolnego tempa 
przywracania energetyki jądrowej w Japonii.

Blok jądrowy z pierwszym koreańskim 
reaktorem AP1400 oddany do komercyjnej 
eksploatacji

W grudniu 2016 r. koreańczycy przekazali do komercyj-
nej eksploatacji blok jądrowy z pierwszym rodzimym re-
aktorem typu AP1400 (unowocześniony reaktor wodny ci-
śnieniowy APWR). Dwa bloki z tymi reaktorami są w Korei 
w budowie. Mają być uruchomione odpowiednio w 2017 
i 2018 r. Dwa dalsze bloki są planowane do uruchomienia 
w dalszej perspektywie. Cztery bloki tego typu są budowa-
ne w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ich oddanie do 
eksploatacji nastąpi do 2020 r.

W Rosji wycofano z eksploatacji najstarszy 
w świecie reaktor energetyczny z reaktorem 
WWER 440 

W grudniu 2016 r. w EJ Nowoworoneż wycofano z eks-
ploatacji pierwszy blok jądrowy z  reaktorem WWER 440. 
W  EJ Nowoworoneż reaktor ten uruchomiono w  1971 r. 
W ciągu całego okresu eksploatacji wytworzył on ponad 
118 TWh energii elektrycznej. Reaktory WWER 440 były 
również uruchomione w  Bułgarii EJ (Kozłoduj), Czecho-
słowacji EJ (Jasłowskie Bohunice), na Węgrzech (EJ Paks), 
byłej NRD (EJ Nord) i  i  w  Finlandii (EJ Loviisa). Dwa blo-
ki z  reaktorami tego typu miały być również uruchomio-
ne w  Polsce w  EJ Żarnowiec, ale jej budowę przerwano 
w 1990 r.

Materiał opracowany na podstawie World Nuclear News

dr Mirosław Duda, ARE








