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Z  DZIAŁALNOŚCI  IZBY     

 Całe dorosłe życie jest Pan związany z energetyką. Skąd 
się wzięło nią zainteresowanie?

– Urodziłem się w  Białej Podlaskiej, ale niebawem rodzina 
przeniosła się na Ziemie Zachodnie. W Jeleniej Górze uczyłem 
się w Technikum Mechanicznym, w III klasie nauczyciel od ma-
szyn elektrycznych zorganizował wycieczkę do Elektrowni Tu-
rów. Zetknąłem się po raz pierwszy w życiu z energetyką zawo-
dową, która mnie zafascynowała. A  potem już poszło: studia 
i  dyplom mgr. inż. na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym 
Politechniki Wrocławskiej, pierwsza praca w nowopowstającej 
Elektrowni Kozienice (duża szansa, niemałe wyzwanie), zosta-
łem kierownikiem wydziału ds. ruchu, przygotowywałem do 
rozruchu blok, a budowano ich 8 po 200 MW. Budową zawia-
dywał dyrektor Józef Zieliński.

 Legendarna postać polskiej energetyki.
– Tak, zrobił to szybko i solidnie, a powątpiewano sugerując, 

że te bloki się wkrótce rozpadną, a pracują sprawnie od 45. lat. 
Okazuje się, że wówczas można było wykonać prace budowla-
ne profesjonalnie.

 Sprawdziłem: decyzję o  inwestycji podjęto w  kwietniu 
1968 r., a pierwszy blok ruszył w listopadzie 1972 r. Obec-
nie proces inwestycyjny sięga 10 lat.

– No właśnie, energetyka jest zbyt upolityczniona, nie po-
trafimy szybko budować, zarówno prace przygotowawcze (np. 
ustalenia środowiskowe), projektowe i  budowlane trwają za 
długo. Często na energetyce nie znają się decydenci, a to od-
bija się na jakości oferowanych usług dla ludności i w efekcie 
energia staje się coraz droższa. Decyzje w energetyce są skom-
plikowanym procesem, wymagają doświadczenia, cena inwe-
stycji jest ważna, ale nie powinna być priorytetem. Istotne są 
gwarancje, wiedza, referencje i zaufanie do wykonawcy. Istnie-
je tendencja do wybierania najtańszego realizatora inwestycji, 
a to niebezpieczne, czego dowodzi EC Stalowa Wola – hiszpań-
ski realizator (Abener Energia należący do koncernu Abengoa) 
bloku gazowo-parowego 449 MW zbankrutował. Finalizacja 
przedsięwzięcia będzie dużo więcej kosztować inwestorów, 
czyli Tauron Wytwarzanie, PGNiG Termikę. Koszt wszystkich 
przedsięwzięć elektroenergetycznych jest wyższy od planowa-
nych z powodu opóźnień.

 Wróćmy do Pana, pogłębia Pan wiedzę na rozlicznych 
kursach ekonomiczno-menedżerskich w  latach 70., 80. 
i  90., podejmując pracę na kierowniczych stanowiskach 
w  wielu przedsiębiorstwach sektora energetycznego. 
W końcu lat 70. trafia Pan do Turcji. Cenne doświadczenie?

– Zapewne, tam wszystko przeliczano na pieniądze, u  nas 
koszt budowy nie odgrywał istotnej roli, trzeba było zbudo-
wać, to się budowało.

Dobrze wspominam budowę w latach 80. El. Połaniec, byłem 
I  z-cą dyrektora ds. technicznych, udało mi się przekonać do 
współpracy liczne grono inżynierów i techników, powstała naj-
lepsza do dziś elektrownia z blokami 200 MW, z nowocześniej-
szymi turbinami niż te w Turowie. Następuje rok 1989, zmiana 
ustroju, jestem z-cą dyr. ds. technicznych w  Zespole Elektro-
ciepłowni „Warszawa”. Energetyka zakręcała koło, elektrownie 
nie były samodzielne w PRL-u, stanowiły część pięciu okręgów 
energetycznych, obecnie też nie są samodzielne, ale w 1990 r. 
się uniezależniły. Trudno było o wykonawców, dotąd energety-
ka sama organizowała ekipy remontowe, a one nierzadko prze-
stawały istnieć. Obecnie firm wykonawczych jest dużo, gorzej 
jest z firmami projektowymi, a one pełnią wielce istotną rolę. 
Dzisiaj nie kupujemy urządzeń z  jednego źródła – technolo-
gia Mitsubishi Hitachi jest w Kozienicach i Turowie, Siemensa 
w Jaworznie, GE Power w Opolu. To grozi większą zawodnością 
energetyki zawodowej. Niemniej zbudowaliśmy szybko i  do-
brze nowoczesny blok 858 MW w El. Bełchatów, pracuje zna-
komicie.

 W  jakich okolicznościach powstała IGEiOŚ, której jest 
Pan Dyrektorem Generalnym „od zawsze”, czyli od 25 lat. 
Jaki przyświecał jej cel?

– Rodził się samorząd gospodarczy, nowa rzeczywistość wy-
magała współpracy, integracji między inwestorami a  wyko-
nawcami inwestycji. I temu celowi miała przede wszystkim słu-
żyć Izba, której animatorami byli wraz ze mną m.in. Andrzej 
Dobrek, prezes ZE Dolna Odra i  Andrzej Skowroński, prezes 
Elektrimu. To bardzo ważna kwestia, jedynie wyspecjalizowa-
ne firmy potrafią porządnie zbudować elektrownię. Interes jest 
wspólny, inwestor chce by budować czy remontować obiekt 
jak najtaniej i dobrze jakościowo, a wykonawca jak najdrożej 
z zachowaniem reżimu jakościowego. Zależało nam, aby każ-
dy obiekt powstawał na wysokim poziomie zawodowym. Dzi-
siaj przedłuża się życie bloków klasy 200 MW dominujących 
w polskim systemie elektroenergetycznym, które były staran-
nie eksploatowane, są sprawne technicznie, trzeba dobudo-
wać wszystkie instalacje dotyczące ochrony środowiska. Ener-
getyka, co szalenie istotne, od lat 90. potrafiła się dostosować 
do wymogów środowiskowych. Izba powstawała w przekona-
niu, że aby je spełnić, elektrownie będą zobligowane do po-
ważnych inwestycji. Obecnie wszystkie mają urządzenia od-
siarczania spalin, odazotowania, palniki niskoemisyjne itd., 
będą miały instalacje wychwytujące rtęć.

Moją rolą jako dyrektora Izby jest tworzenie partnerskich 
stosunków między inwestorem a wykonawcą inwestycji. Żeby 

– Moją rolą jako dyrektora Izby jest tworzenie part-
nerskich stosunków między inwestorem a wyko-
nawcą inwestycji – mówi SŁAWOMIR KRYSTEK, 
Dyrektor Generalny IGEiOŚ, w rozmowie z Andrze-
jem Uznańskim.

25 lat Izby

dokończenie na str. 6
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strony się rozumiały i porozumiewały, to jest rynek, każdy ma 
interes, wszak urządzenia muszą być na wysokim poziomie. 
Można zadać pytanie, czy budowane bloki np. w Opolu będą 
w dobrej kondycji za 40 lat? Energetyka sięga po ostatnie re-
zerwy jeśli chodzi o wytwarzanie. Chce przedłużyć żywot blo-
ków 125 i  200 MW, tu winien zdecydować rachunek ekono-
miczny. Generalnym problemem energetyki jest dostarczenie 
tyle energii do systemu ile wynosi zapotrzebowanie. W prze-
ciwnym wypadku, występuje blackout, choć obecnie nam nie 
grozi, zdarzają się wyłączenia lokalne.

Izba stanowi szczególną platformę komunikacyjną. Nastę-
puje zmiana pokoleniowa kadry menedżerskiej w energetyce 
i firmach wykonawczych. Ludzie muszą się po prostu wzajem-
nie poznać, zobaczyć kto co potrafi. I my stwarzamy ku temu 
okazje.

 Unia Europejska zapowiada całkowitą eliminację ener-
getyki węglowej do 2050 r., minister energii Krzysztof 
Tchórzewski zakłada, że przy ogromnym wysiłku finanso-
wym Polska może dojść do 50%. Co dalej z polską energe-
tyką?

– To najtrudniejsze pytanie w tej materii. Odejście od węgla 
musi być stopniowe. Dzisiejszy poziom ok. 80% jest trochę za 
duży, ale zejście do 50% byłoby zbyt kosztowne. Kraj nie ma al-
ternatywy dla węgla, nie jesteśmy tak wielkim eksporterem, by 
mieć środki na zakup wielkich ilości gazu. Należy wykorzysty-
wać istniejące paliwa i technologie. Zgazowanie węgla nigdzie 
na świecie nie sprawdziło się do produkcji energii elektrycz-
nej, może służyć zakładom chemicznym, przykładem puław-
skie Azoty.

Powinniśmy inwestować w elektrociepłownie, bo one są je-
dyną uznaną technologią pozwalającą produkować energię 
elektryczną w skojarzeniu i emitować mniej niż 550 g CO2 na 
kWh (czego wymaga tzw. Pakiet Zimowy). Musi być akumu-
lator ciepła, aby produkcja energii elektrycznej była powiąza-
na z  systemem elektroenergetycznym, a  nie tylko ciepłowni-
czym w danym mieście (w aglomeracjach ciepło może służyć 
klimatyzacji). Elektrociepłownie mogą być małe np. o  mocy 
1–2 MW, budowane w  niewielkich miejscowościach. Powsta-
nie energetyka rozporoszona bazująca na węglu. Nie udało 
się ludzkości stworzyć technologii z bardzo wysoką sprawno-
ścią, jej poziom w blokach gazowych sięga 60%. W Polsce sta-
tystycznie (wszystkie źródła) sprawność wytwarzania wynosiła 
38% w 2015 r., uwzględniając straty sieciowe (8%), w gniazdku 
mamy ją na poziomie 25–30% w zależności od lokalizacji jed-
nostki wytwarzania. OZE nie zapewnią nam bezpieczeństwa 
energetycznego. Do regulacji systemu energetycznego są po-
trzebne jednostki, którymi można regulować moc np. węglo-
we, i są one niezbędne.

 W aktualnie budowanych blokach sprawność sięga 47%.
– To fakt medialny odpowiadający prawdzie o  ile blok pra-

cuje z mocą znamionową, co rzadko się zdarza, częściej – pra-
cuje na minimum. Nowoczesny blok w  El. Łagisza (460 MW) 
ma mniejszą sprawność niż stary w Kozienicach, gdy pracuje 
z  mocą 200 MW. Postęp jest trochę iluzoryczny, blok musiał-
by pracować non stop z mocą maksymalną. Bloki cieplne, wę-
glowe, atomowe czy wodne regulują system, jak wiatr wieje 
to „zjeżdżają”, osiągając sprawność na minimum technicznym, 
dlatego potrzebny jest rynek mocy, bo trzeba płacić za poten-
cjał. Energetyka jest rynkiem dwutorowym: moc i energia. Sys-
tem elektroenergetyczny wymaga (drugie prawo Kirchhof-
fa) dostarczania doń tyle energii ile jej zużywa. Słowem, albo 
produkcja własna, albo import. Dzisiaj 40% dochodów elek-
trowni powinno pochodzić z opłat stałych, czyli za moc, a 60% 
z opłat zmiennych wynikających z obciążenia (węgiel, instala-
cje ochrony środowiska itp.).

Człowiek chce czystego powietrza – to oczywiste. CO2 jest 
niezbędnym gazem dla roślinności, bez niej ona nie żyje. Daw-
niej sama przyroda była regulatorem, płonęły lasy, które po-
tem się odradzały. Polskie stanowisko jest słuszne, że duże ob-
szary leśne pochłaniają CO2.

 Lasy nie wchłoną 300 mln ton CO2, tyle wynosi nasza 
roczna emisja.

– Jeśli gazy cieplarniane emitują jednostki rozproszone, to 
one nie bardzo szkodzą w  jednym miejscu, ich uciążliwość 
też jest rozproszona. Kolosalnym problemem jest niska emi-
sja. Aglomeracja warszawska ma znacznie lepsze powietrze 
niż Kraków, otoczenie stolicy ogrzewane jest gazem, istot-
ne jest, o czym już wspominałem, aby powstawały elektrocie-
płownie o  małej mocy, służące niewielkim miejscowościom. 
W Danii grzeją gazem – w dzień jednostka pracuje, w nocy jest 
wyłączana, akumulator ciepła grzeje miasto. Godnym naśla-
dowania są nasze elektrociepłownie (Gorzów i  Zielona Góra) 
opalane gazem wysokozaazotowanym ze źródła lokalnego 
w Kostrzynie (nie nadaje się do sieci, jest relatywnie tani). Są 
ekonomiczne, czego nie można powiedzieć o blokach w Lubli-
nie i Rzeszowie, zasilanych gazem wysokometanowym, które 
były czasowo nierentowne. Zawsze będzie występowała kon-
trowersja, czy budować w dużych miastach bloki opalane ga-
zem czy spalać go w piecach domowych jak w Niemczech (gaz 
sieciowy, nie ma smogu).

 Powołanie do życia Ministerstwa Energii było dobrą de-
cyzją?

– Tak, ponieważ powstanie rynku mocy z poprzednią ekipą 
rządzącą było nierealne. Obecnie sprawujący władzę powinni 
większym zaufaniem darzyć zawodowców, dysponować eki-
pą doradców. Jeśli energia elektryczna ma być względnie ta-
nia i niezawodnie dostarczana, rząd musi stwarzać warunki do 
produkcji energii elektrycznej po rozsądnej cenie i bez zakłó-
ceń, gdyż tego domagają się odbiorcy.

 Jest Pan zamiłowanym myśliwym, to zarówno elitarne 
jak i kontrowersyjne hobby. Jakie wartości za sobą niesie?

– Poluję od 40. lat. W  ruchu mam kontakt z  przyrodą, co 
szczególnie ważne w mej profesji związanej z energetyką za-
wodową. Polowanie wymaga szczególnego skupienia nad tym 
co się robi, nie myślę o  różnych sprawach jak podczas prze-
chadzki, wyłączam się. Polowanie to akt humanitarny wbrew 
opiniom krytyków, zwierzyna nie wie, że zginie z rąk myśliwe-
go, a jak się zorientuje, że grozi jej niebezpieczeństwo to ucie-
ka. A hodowlane zwierzęta jadące do rzeźni są świadome fina-
łu. Człowiek zawsze polował, naturalny odruch, dużo później 
zajął się uprawą. Selekcjonowanie zwierząt, rolnictwo, leśnic-
two – sama przyroda nie da sobie rady, człowiek musi tylko 
mądrze jej pomagać. Problemem jest to, że ludzie z miast na 
ogół nie rozumieją przyrody, z jej naturalną brutalnością. Wy-
korzystują to tzw. ekolodzy.

 W Pana gabinecie wiszą liczne trofea, rzucają się w oczy 
trzy.

– Czaszka i rogi: żubra z Białorusi (Puszcza Białowieska), jele-
nia z okolic Ustki (poligon wojskowy Wizna) i kudu, czyli ssaka 
parzystokopytnego z  rodziny wołowatych (Namibia). Sporo 
podróżowałem po świecie zawodowo i jako myśliwy, poznawa-
łem różne tereny, polowałem na półkuli południowej (Afryka) 
i północnej (Kanada, USA, Syberia). I tak np. w Ameryce Północ-
nej mało zwierząt żyje w trudnych warunkach, są silne fizycz-
nie, poluje się raczej dla trofeów niż mięsa. A na syberyjskich 
bezkresach nie prowadzi się gospodarki leśnej i poluje się wła-
śnie dla mięsa. Jak w historii podczas polowań królewskich...

 Niech one będą pointą naszej rozmowy, za którą dzię-
kuję.

dokończenie ze str. 3
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 Podczas otwarcia bloku gazowo-parowego Elektrocie-
płowni Gorzów powiedział Pan, że ta inwestycja to ele-
ment modernizacji polskiej energetyki, która musi być 
oparta o nowoczesne i konkurencyjne technologie. Czyli?

– Oddany do eksploatacji na początku roku blok gazowo-
-parowy jest zasilany w  głównej mierze gazem zaazotowa-
nym z  lokalnych kopalni, o  cenach znacznie niższych w  sto-
sunku go gazu pochodzącego z  importu. Inwestycja pozwoli 
na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła po konkurencyj-
nych cenach. Nie wpłynie również na zwiększenie importu 
gazu. Dodatkowo blok ten wytwarza energię w wysokospraw-
nej kogeneracji, co przekłada się na niższą emisje szkodliwych 
substancji do otoczenia, w porównaniu do sytuacji, w której ta 
sama ilość ciepła i energii elektrycznej miała być wytworzona 
oddzielnie w ciepłowni i elektrowni.

Z kolei w odniesieniu do całej rodzimej energetyki chcę pod-
kreślić, że jej modernizacja już się rozpoczęła. Weszliśmy już 
w fazę budowy nowoczesnych i wysokosprawnych jednostek 
wytwórczych wykorzystujących węgiel, które stopniowo będą 
zastępować istniejące, wyeksploatowane. Jednocześnie, od lat 
trwa proces modernizacji istniejących jednostek wytwórczych, 
szczególnie pod kątem zwiększenia ich jednostkowych mocy 
i poprawy sprawności wytwarzania energii, ale też w kontek-
ście sprostania stale rosnącym wymaganiom środowiskowym. 

 Jakie jest podejście Polski do obecnej polityki klimatycz-
nej UE?

– Co do kwestii obecnej polityki klimatycznej UE, to chcę za-
znaczyć, że Polska – akceptując konieczność zrównoważonego 
rozwoju gospodarki, w tym energetyki – popiera i promuje ta-
kie tempo i sposób realizacji polityki klimatyczno-energetycz-
nej i środowiskowej, które nie mają negatywnego wpływu na 
wzrost gospodarczy i miejsca pracy oraz minimalizują ryzyko 
wzrostu cen energii dla konsumentów. Stoimy na stanowisku, 
że transformacja sektora energetycznego powinna przebiegać 
zgodnie z zasadą neutralności technologicznej i z uwzględnie-
niem specyfiki gospodarek państw członkowskich UE.

W ramach unijnej polityki klimatycznej, w kontekście sekto-
ra elektroenergetycznego, szczególnie istotnym tematem jest 
obecnie procedowana rewizja dyrektywy EU ETS. Jest to klu-
czowy akt prawny tworzący ramy polityki klimatyczno-energe-
tycznej UE do roku 2030. 

W  toku prac nad zmianą dyrektywy EU ETS sformułowali-
śmy szereg postulatów, których głównym celem jest uwzględ-
nienie złożonej sytuacji gospodarek państw członkowskich, 
w tym w szczególności faktu, że energetyka niektórych państw 
UE bazuje na krajowych surowcach energetycznych – tak jak 
Polska na węglu i  jest to istotny element ich bezpieczeństwa 
energetycznego.

Nowelizacja dyrektywy zawiera zapisy odnoszące się do 
dwóch istotnych dla Polski mechanizmów wsparcia inwestycji, 
których ramy funkcjonowania zostały zarysowane w  konklu-
zjach Rady Europejskiej z października 2014 r. Chodzi o zasady 
uruchamiania środków z Funduszu Modernizacyjnego i z przy-
działu bezpłatnych uprawnień do emisji dla elektroenergetyki 

(derogacji). Mechanizmy te będą ważnymi narzędziami wspie-
rającymi działania nakierowane na transformację naszej go-
spodarki, dlatego też konieczne jest przyjęcie takich rozstrzy-
gnięć legislacyjnych, aby osiągnąć maksymalną efektywność 
kosztową rozwiązań w  długim okresie, ograniczyć do mini-
mum ryzyko wzrostu cen energii dla konsumenta końcowe-
go, zapewnić bezpieczeństwo dostaw paliw i energii. Chcemy 
także, zapewnić optymalne wykorzystanie krajowych zasobów 
energetycznych oraz stopniowo i  technologicznie neutralnie 
dywersyfikować koszyk energetyczny.

 A  jak Pan ocenia możliwości wypełnienia przez Polskę 
ustaleń paryskiego szczytu COP?

– Zmiany klimatu to problem o wymiarze globalnym i tylko 
koordynacja rozwiązań na tym właśnie poziomie może w sku-
teczny sposób sprawić, że polityka w zakresie ochrony klimatu 
będzie realna. Porozumienie zawarte na szczycie COP21 w Pa-
ryżu 12 grudnia 2015 r. jest swego rodzaju klimatyczną umową 
międzynarodową. Należy pamiętać, że nie zawiera zobowią-
zań ilościowych poszczególnych państw w  zakresie redukcji 
emisji gazów cieplarnianych. Porozumienie dotyczy przede 
wszystkim zobowiązania, co do określonego modelu działa-
nia, ale zawiera też konsensus w zakresie weryfikacji co 5 lat 
wkładów stron konwencji w  walkę ze zmianami klimatu pod 
kątem skuteczności podejmowanych działań. Chodzi o działa-
nia zgłoszone w ramach tzw. kontrybucji narodowych (Inten-
ted Nationaly Determined Contributions – INDC).

W  polskim sektorze wytwarzania energii, w  którym ponad 
50% mocy stanowią jednostki ponad 30-letnie, do zrównowa-
żonego rozwoju energetyki i wypełnienia celów klimatycznych 
najbardziej przyczyniają się inwestycje w  nowoczesne wyso-
kosprawne i  niskoemisyjne bloki energetyczne, jak również 
prowadzenie działań na rzecz rozwoju innowacyjnych tech-
nologii niskoemisyjnych. Inwestycje w nowe wysokosprawne 
bloki pozwolą na zapewnienie odpowiedniego poziomu mocy 
w  krajowym systemie elektroenergetycznym i  jednocześnie 
przyczynią się do wypełnienia polskich zobowiązań klimatycz-
nych ze względu na znaczną różnicę pomiędzy sprawnościami 
nowych bloków a sprawnościami bloków, które w kolejnych la-
tach zostaną stopniowo wycofane z eksploatacji.

 Jakby Pan rozwinął swoją deklarację, że przyszłość inno-
wacji w energetyce to również miasta i ich potrzeby, a od-
powiedzią na nie jest m.in. rozwój elektromobilności?

– Przyszłość innowacji w energetyce to rzeczywiście w dużej 
mierze miasta i ich rozwój. Tempo urbanizacji jest imponujące, 
jednak wraz z jej wzrostem, rosną też wyzwania. W 1950 r. tyl-
ko 30% światowej populacji mieszkało w miastach. Dzisiaj jest 
to 54%, a według prognoz ONZ (DESA) w 2050 r., dwie trzecie 
ludności świata, czyli ponad 6 mld ludzi zamieszka w mieście. 
To ogromne wyzwanie w dziedzinie budownictwa, transportu, 
ale i zarządzania energią. Rozwój elektromobilności przyczyni 
się do wykreowania odpowiedzi na te wyzwania.

Dlatego duże podmioty sektora energii już dziś analizu-
ją zmianę charakterystyki dostaw energii nie tylko ze wzglę-

– Polityka klimatyczna, niezależnie od szczebla podejmowanych ustaleń, musi uwzględniać specyfikę poszczególnych 
państw, potencjał ich zasobów energetycznych, możliwości finansowe i techniczne oraz uwarunkowania strategicz-
ne – mówi MICHAŁ KURTYKA, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii, w rozmowie z Jerzym Bojanowiczem. 

Wspieranie elektromobilności
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du na zmianę zachowań konsumentów, ale i z uwagi na regu-
lacje związane z rozwojem rynku elektromobilności w Polsce.

Rozwój transportu elektrycznego wymaga inwestycji w ob-
szarze infrastruktury miejskiej, a auta elektryczne w pierwszej 
kolejności upowszechniają się w  dużych miastach. Dzieje się 
tak również dlatego, że pojazd elektryczny jest jednocześnie 
magazynem energii i jako taki może mieć istotne znaczenie dla 
zarządzania energią w mieście.

Zarządzający nowoczesnymi metropoliami coraz częściej 
dostrzegają, że aby nowoczesne miasto mogło odpowiedzieć 
na oczekiwania mieszkańców – m.in. związane ze standardem 
życia i  ochroną środowiska – należy wprowadzić rozwiąza-
nia, które zmniejszą natężenie ruchu w centrach miast. Ponad-
to wzrost usług e-commerce powoduje, że na ulicach miast 
mamy do czynienia z dużą ilością samochodów firm logistycz-
nych codziennie dostarczających zamówienia do klientów. 
Pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi, w  tym e-auta, 
mogą stać się w tym kontekście atrakcyjną alternatywą dla tra-
dycyjnych środków transportu. 

 Czy w  ogóle stać nas na elektromobilność, bo to i  wy-
sokie koszty samochodów, brak infrastruktury – kto bę-
dzie „stawiał gniazdka”, nadchodzące problemy z dostawą 
energii elektrycznej itp.?

– Rozwój elektromobilności musi odbywać się we współpra-
cy państwa i  prywatnych firm. Państwo chce być katalizato-
rem zmian dla tego sektora i przekonać inwestorów, do tego 
że warto rozwijać się w tym kierunku. Planujemy uruchomie-
nie Funduszu Niskoemisyjnego, który będzie dysponował bu-
dżetem w wysokości 4 mld zł do 2026 r.

We współpracy z innymi ministerstwami i instytucjami uru-
chamiany także szeroki wachlarz programów wsparcia takich 
jak np. prowadzone przez NCBiR programy INNOMOTO i Bez-
emisyjny Transport Publiczny, których łączny budżet wyno-

si ok. 350 mln zł czy zainicjowane przez NFOŚiGW programy 
GEPARD (wspierający rozwój transportu niskoemisyjnego i po-
prawę jakości powietrza poprzez zakup autobusów elektrycz-
nych, infrastruktury ładowania i szkolenia kierowców) i WRUM 
(wsparcie rozwoju niskoemisyjnych usług transportowych). Na 
ich realizację Fundusz przeznaczy w ciągu 5. najbliższych lat  
3 mld zł. Również PARP angażuje się w rozwój tego obszaru – 
w  ramach programu Badania na rynek Agencja będzie miała 
do wydania ok. 50 mln zł. 

Również opracowywany przez nas projekt ustawy o elektro-
mobilności i  paliwach alternatywnych przewiduje szereg ko-
rzyści dla osób, które będą chciały zamienić auta o napędzie 
spalinowym na elektryczne. 

Ponadto chcemy dać impuls do tworzenia infrastruktury sta-
cji ładowania. Ustawa nakłada obowiązek wybudowania ogól-
nodostępnej infrastruktury, łącznie ma powstać ok. 6,5 tys. 
punktów ładowania. Można spodziewać się, że znaczna część 
EV będzie ładować się w  nocy, czyli w  momencie, w  którym 
energia elektryczna jest najtańsza i obecnie mamy do czynie-
nia z tzw. doliną nocną. 

Rozwój elektromobilności podniesie także możliwości ma-
gazynowania energii – akumulatory samochodowe umożliwią 
w  przyszłości traktowanie EV jako zasobników energii, które 
oddają energię w  momencie szczytowego zapotrzebowania. 
Z  punktu widzenia stabilności wytwarzania, rozwój elektro-
mobilności wpłynie korzystnie na zmniejszenie dekapitalizacji 
majątku wytwórczego przy zapewnieniu bezpieczeństwa do-
staw energii.

W  obszarze technologii sektora elektromobilności widać 
szybki postęp technologiczny, dlatego oczekujemy spadku 
cen pojazdów elektrycznych i  infrastruktury. Polska powin-
na stać się istotnym graczem na tym rynku zanim on w pełni 
się rozwinie i  największe podmioty będą mogły wykorzystać 
wszystkie posiadane przewagi konkurencyjne.

 Finansowanie innowacji jest obarczone ryzykiem, więc 
wymaga wypracowania specyficznych modeli bizneso-
wych. Czy jest nim nowy program Ministerstwa Energii  
– Clean Energy Hub? Na czym ma on polegać?

– Celem programu Clean Energy HUB jest wypracowanie 
oraz wdrożenie innowacji w  polskich podmiotach sektora 
energii oraz ich promocja zagraniczna. Program ma zrzeszać 
firmy z  sektora energetyki, wspierać je w  rozwoju innowacji 
i konkurencji na arenie międzynarodowej. Ponadto ma się on 
przyczynić do zmapowania potrzeb polskich przedsiębiorców 
z  sektora energetycznego i  ułatwić transfer polskich rozwią-
zań za granicę. Dzięki identyfikacji potrzeb naszych rodzimych 
spółek będziemy mogli skuteczniej łączyć je z mniejszymi pod-
miotami, a także promować na rynkach zagranicznych definiu-
jąc tym samym zróżnicowanie oferty polskiej na rynku global-
nym.

 Czy resort planuje jakieś działania odnośnie do sektora 
energetycznego?

– W  Ministerstwie Energii toczą się równolegle prace nad 
licznymi projektami dotyczącymi szeroko rozumianego sekto-
ra energii. Sądzę, że jednym z istotniejszych rozwiązań, nad ja-
kimi pracujemy w  tej chwili, jest rynek mocy. To rozwiązanie 
ma zapewnić odpowiednie warunki rynkowe do odtwarzania 
majątku wytwórczego polskiej energetyki oraz zapobiegać ne-
gatywnym skutkom planowanych na lata 2020–2030 znaczą-
cym wycofaniom źródeł wytwórczych, głównie z powodu wy-
eksploatowania bloków i zaostrzających się norm emisyjnych 
(konkluzje BAT).

W tej chwili ten projekt jest już po Radzie Ministrów i za chwi-
lę powinien trafić do Sejmu. Równolegle jest on także uzgad-
niany z przedstawicielami Komisji Europejskiej.

 Dziękuję za rozmowę.

MICHAŁ KURTYKA (1973 r.) 
jest absolwentem elitarnej 
paryskiej Ecole Polytechnique 
i Szkoły Głównej Handlowej. 
W 2012 r. na wydziale Nauk 
Ekonomicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego obronił 
pracę doktorską z zakresu 
restrukturyzacji polskich 
spółek energetycznych. 
Karierę zawodową rozpoczął 
w 1998 r. w Urzędzie Komitetu 
Integracji Europejskiej (UKIE), 
gdzie do 2000 r. w negocjacjach 
akcesyjnych odpowiadał za 
kwestie związane z energetyką 

i transportem. Następnie przez dwa lata pracował naukowo na 
Uniwersytecie Warszawskim. W 2002 r. przeniósł się do sektora 
prywatnego i został prezesem polskiej filii międzynarodowej 
firmy doradczej BPI Group – w 2012 r. został szefem jej rady 
nadzorczej. Równolegle, w latach 2006–2008, był członkiem 
i wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Gaz-Systemu. W 2011 r. 
założył spółkę Energy Design, zajmującą się długoterminową analizą 
rynku energii. 1 stycznia 2016 r. Prezes Rady Ministrów powołał go 
na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Energii. 
Michał Kurtyka odpowiada za sektor paliwowo-gazowy, 
innowacyjność i sprawy międzynarodowe. Uczestniczy w procesie 
negocjacji projektu Bramy Północnej, rozmów dotyczących kwestii 
solidarności energetycznej i tworzenia konkurencyjnego rynku 
w zakresie gazu ziemnego. Prezentuje również polskie stanowisko 
w rozmowach na temat kształtu europejskiego rynku energii 
elektrycznej w kontekście propozycji zawartych w Pakiecie 
Zimowym. Jest szefem Komitetu Sterującego Programu Rozwoju 
Elektromobilności, bierze czynny udział w dialogu z podmiotami 
sektora energii w zakresie rozwoju projektów innowacyjnych. 
Odpowiada także za relacje bilateralne z partnerami zagranicznymi.
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 Niektóre banki podjęły decyzje o odmowie finansowa-
nia gospodarki opartej na węglu. Jak Pan je ocenia?

– Musimy się liczyć z tym, że zarówno w Polsce, jak i w skali 
globalnej, pewne rodzaje działalności gospodarczej będą pod 
coraz mocniejszą presją, aby produkując bardzo ważne do-
bra, nie dewastować środowiska naturalnego. Należy liczyć się 
z stosowaniem z rosnącą częstotliwością mechanizmów natu-
ry ekonomicznej uwzględniających działania proekologiczne. 
Regulatorzy i nadzorcy mogą używać określonych instrumen-
tów o  charakterze fiskalnym, nadzorczym czy gwarancyjno-
-poręczeniowym, żeby zachęcać bądź zniechęcać instytucje fi-
nansowe do przeznaczania środków na projekty uznawane za 
nieproekologiczne, szkodliwe, niesłużące długookresowemu 
rozwojowi społeczeństw.

Polska jest w  bardzo trudnej sytuacji ponieważ nie mamy 
nadmiaru surowców, nie leżymy w  strefie przyrodniczo-geo-
graficznej z ogromnymi zasobami dostępu np. do energii sło-
necznej. Zarazem nasze zapotrzebowanie na energię jest duże. 
Trudno się dziwić, że skoro dysponujemy znaczącymi zasoba-
mi węgla naturalnym jest ciążenie do ich eksploatacji. Nie-
mniej koszty wydobycia węgla, zwłaszcza kamiennego, są na 
tyle wysokie, a negatywne oddziaływanie na przyrodę na tyle 
poważne, że trzeba budować alternatywę dla energetyki wę-
glowej. Nawet nie tyle chodzi o alternatywę co o  rozwój no-
wych źródeł energii, który powinien być priorytetem wobec 
rozwoju tradycyjnej energii opartej na surowcach kopalnych.

 Czy opowiada się Pan za zdecydowaną zmianą istnieją-
cego miksu energetycznego?

– Chodzi o proporcje. Polski sektor bankowy z ogromną na-
dzieją uczestniczył w  finansowaniu projektów OZE, widząc 
w  nich determinację rządu polskiego, zgodnie z  porozumie-
niami w  ramach UE, do zmiany tych proporcji. To, że niektó-
re uzgodnienia między władzami a inwestorami nie są dotrzy-

mywane może mieć negatywne konsekwencje dla instytucji 
finansowych (vide tzw. ustawa wiatrakowa). I  źle rokuje na 
przyszłość, bo podważa zaufanie do powziętych ustaleń i  re-
alizowanych strategii. Jakichś zasad, zwłaszcza przy średnio- 
i długoterminowym finansowaniu trzeba się trzymać. Jeśli się 
tego nie czyni i dochodzi do załamania czy wręcz groźby ban-
kructwa kilkuset inwestorów (mamy do czynienia z rozproszo-
nymi instalacjami różnej mocy), to ta sytuacja musi niepokoić. 
W konsekwencji przedsiębiorcy straciliby swoje inwestycje, ale 
także bankowe oszczędności obywateli użyte na te przedsię-
wzięcia byłyby narażone na niebezpieczeństwo (oczywiście 
katastrofą to nie grozi).

 Czy zatem kolejnych inwestycji w  farmy wiatrowe nie 
będzie?

– Zapewne będzie miała miejsce ogromna powściągliwość. 
Mam nadzieję, że w tej sprawie dojdzie do porozumienia, że 
znajdziemy rozłożone w  czasie wyjście z  tej sytuacji, dlatego 
że skompromitowanie programu budowy rozsądnego miksu 
energetycznego nie leży w  niczyim interesie. Musimy dysku-
tować o tym jak ma wyglądać produkcja energii i jej dostawy 
do Polski za 5., 10., 15. i 20. lat; niewątpliwie musi mieć miejsce 
wspólny wysiłek państwa, inwestorów i banków, które dyspo-
nują oszczędnościami milionów obywateli i  uczestniczą w  fi-
nansowaniu tych przedsięwzięć.

 Czy kredytowanie przez banki inwestycji w energetykę 
konwencjonalną nie jest obarczone poważnym ryzykiem? 
Bank handluje pieniędzmi, przyjmuje depozyty i na ich ba-
zie udziela kredytów, zarabiając na marży odsetkowej. Je-
śli będzie się kierował innymi czynnikami niż tylko chęć 
osiągnięcia zysku, może narazić na niebezpieczeństwo 
pieniądze nie tylko udziałowców, ale i deponentów.

– Banki uczestniczą także w realizacji programów rozwojo-
wych korzystając z tego, że ludzie powierzają swoje środki wie-
dząc, iż służą one finansowaniu racjonalnych zamierzeń. Oczy-
wiście deponenci muszą odzyskać oszczędności z odsetkami, 
a  inwestorzy, nabywcy akcji banku – zwrot z  kapitału. Jeśli 
mamy do czynienia z realizacją uzgodnionego programu roz-
wojowego to wszyscy są usatysfakcjonowani: obywatele mają 
lepsze warunki życia, politycy osiągają zamierzone cele, inwe-
storzy zyski. Wszyscy są wygrani, nie występuje uprzywilejo-
wanie jednej grupy interesariuszy czy wykorzystanie przez nią 
swojej pozycji. To istotne zwłaszcza w przypadku długotermi-
nowych programów.

 Czy mamy obecnie spójny program rozwoju energety-
ki, wszak w minionych latach ulegał on licznym przekształ-
ceniom?

– Przed dwoma laty sądziłem, że jesteśmy blisko przyjęcia 
wieloletniego planu rozwoju polskiej energetyki. Niestety, jeśli 
nawet można dostrzec pewne założenia, odpowiedź na pyta-
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– Powinniśmy odtwarzać i modernizować część mocy energetyki opartej na węglu, ale zarazem sukcesywnie 
z tego jej źródła wychodzić. Należy znacząco rozwijać zdywersyfikowaną energetykę odnawialną – mówi 
KRZYSZTOF PIETRASZKIEWICZ, Prezes Związku Banków Polskich, w rozmowie z Andrzejem Uznańskim.

Uzgodnijmy politykę 
energetyczną ponad podziałami
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nie czy mamy taki stabilny, klarowny program brzmi negatyw-
nie. Warunkiem jego powstania jest poważne porozumienie 
głównych sił politycznych w tej sprawie, która ma fundamen-
talne znaczenie dla wszystkich obywateli. Opowiadam się za 
skomponowaniem, w  ramach uzgodnienia strategicznego 
– z udziałem świata polityki, przedstawicieli czołowych partii 
i wysokiej klasy ekspertów – miksu energetycznego, który się-
gałby kilkudziesięcioletniej perspektywy. Jego wdrożenie bę-
dzie organizować pracę wielu inwestorów, także będzie mia-
ło istotny wpływ na podejmowanie decyzji bankowych. Jeżeli 
mamy niepewność co do strategii, stabilności ekonomicznej 
podmiotów wydobywających np. węgiel, to trudno się dzi-
wić, że z powodów ogólnych banki mają wątpliwości czy je fi-
nansować. A w naszej sytuacji jest tak: zmiana ekipy rządzącej, 
przekreślenie programu poprzedników nawet jeśli jest sen-
sowny a zamiast wprowadzenia drobnych korekt dokonuje się 
głębokich zmian.

Uzgodnienie polityki energetycznej ponad podziałami poli-
tycznymi ułatwi nam porozumienie z UE. Łatwiej byłoby zbu-
dować koalicję w Europie, która by przyjęła nasze dezyderaty 
z  większym zrozumieniem. Budując dobry program energe-
tyczny uwzględniający poważną część zaleceń płynących 
z Brukseli jesteśmy w stanie ustalić wspólne stanowisko. Wów-
czas mobilizując się do większego wysiłku proekologicznego 
moglibyśmy liczyć na większe finansowanie z Unii. Jeśli przed-
stawilibyśmy realne plany tego, co chcemy uczynić, na jaki we-
wnętrzny wysiłek nas stać a gdzie oczekujemy wsparcia, to jest 
ogromna szansa na restrukturyzację i  modernizację naszego 
systemu elektroenergetycznego.

Problem polega na tym, że mamy problem z dyskusją o pro-
gramach strategicznych w  kraju, w  różnych dziedzinach nie 
tylko związanych z energetyką, ale i systemem emerytalnym, 
budownictwem mieszkaniowym itd. Ta rzeczywistość stwarza 
duże niebezpieczeństwo dla stabilnego rozwoju naszego kra-
ju, bowiem wystąpienie blackoutów zarówno w okresie letnim, 
jak i zimowym oznaczać może kłopoty dla całych działów go-
spodarki i regionów.

 Energetycy twierdzą, że powtórzenie sytuacji z sierpnia 
2015 r. jest mało prawdopodobne.

– Myślę, że nie jest wykluczone nasilenie się problemów ze 
względu na postępujący rozwój gospodarki elektronicznej i di-
gitalizacji całych sfer życia, które pociągają za sobą koniecz-
ność uruchamiania klimatyzacji na ogromną skalę latem i sta-
bilizowania zimą. Z tego powodu potrzeby energetyczne będą 
rosły, ponadto wraz z postępem cywilizacyjnym i zwiększającą 
się zamożnością Polaków liczba używanych różnego rodzaju 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych ulegnie zwielokrot-
nieniu. A jeśli dołożymy do tego rządowy program elektromo-
bilności to mamy kolejny wzrost zużycia energii elektrycznej.

 Wracając do kwestii finansowania, kilka banków w świe-
cie jak ING czy JP Morgan energetyce węglowej powiedzia-
ło stanowcze nie. A  polityka klimatyczno-energetyczna 
Unii wywołuje obawy sektora bankowego dotyczące kre-
dytowania takich inwestycji.

– W  Polsce też będziemy musieli liczyć się z  tym, że wraz 
z  opowiedzeniem się społeczeństwa za ochroną środowiska 
naturalnego i  poprawą jakości życia, coraz więcej klientów 
banków będzie od nich wymagało odmowy finansowania dro-
gich, niebezpiecznych i uciążliwych dla środowiska projektów 
rozwojowych. To nie jest tak, że jeden czy drugi bank w świe-
cie wymyślił sobie, że nie będzie finansował jakiegoś posunię-
cia. Otóż to jego klienci, deponenci, ci którzy powierzyli mu 
swoje oszczędności i kapitały stwierdzili, że jeśli nie zmieni po-
lityki kredytowej to nie powierzą mu swoich środków. Bardzo 
wielu klientów żąda bankowych oświadczeń czy np. nie finan-
sują zbrojeń, brudnych technologii, firm zatrudniających nie-
legalnie młodocianych. Jeśli podmiot gospodarczy nie stosuje 

standardów a bank go finansuje, to musi liczyć się z tym, że nie 
tylko nadzór w danym kraju może podjąć kroki przeciwko nie-
mu, ale przede wszystkim klienci nie życzą sobie aby ich środ-
ki służyły celom uznawanym za niepożądane. Świadomość za-
grożeń ekologicznych w wielu państwach jest bardzo wysoka. 
W Polsce gdyby zapytać deponentów polskich banków czy so-
bie życzą wspierania szkodliwych technologii to odpowiedź 
byłaby kłopotliwa.

To jest jeden aspekt, a drugi jest czysto ekonomiczny. Jeże-
li bank widzi, że proces restrukturyzacji niektórych kopalń czy 
zakładów energetycznych trwa zbyt długo lub nie są podejmo-
wane działania modernizacyjne, że wydajność pracy jest niska, 
że przegrywają konkurencję z  innymi w kraju i za granicą, że 
można np. importować taniej węgiel i to wyższej jakości, to nie 
będzie finansował takich podmiotów. Rzecz jasna to nie ozna-
cza – chcę to wyraźnie podkreślić – że nie można realizować 
projektów o znaczeniu strategicznym, bo powinniśmy odtwa-
rzać i modernizować część mocy energetyki opartej na węglu, 
ale zarazem sukcesywnie z tego jej źródła wychodzić. Należy 
znacząco rozwijać odnawialną, zdywersyfikowaną pod wzglę-
dem źródeł i podjąć decyzję w kwestii energetyki jądrowej, bo 
ona będzie rzutować na przyszłość. Gdybyśmy z niej zrezygno-
wali to miks energetyczny przybierze odmienny kształt.

Moim marzeniem jest, żeby rozpatrując program energe-
tyczny osadzić go mocno w  obszarach: ochrony środowiska, 
utylizacji różnego rodzaju odpadów biologicznych i  słodkiej 
wody. Toteż sądzę, że możemy rozważać dwa rodzaje miksu 
energetycznego – z  i  bez energetyki jądrowej. W  pierwszym 
wariancie winien być oparty na węglu z  opcją odchodzenia 
od niego, zwłaszcza wysokoemisyjnego. W  drugim przypad-
ku to odejście należałoby spowolnić, niemniej silnie rozwijać 
energię odnawialną, zróżnicowaną na wiatrową, biogazownie 
i hydroenergetykę. Polska cierpi na rosnący niedobór słodkiej 
wody. Problem dostępu do niej, i  to dobrej jakości, wiąże się 
z wieloma zanieczyszczeniami. Do jego rozwiązania potrzebne 
są nie tylko elektrownie wodne, małe instalacje energetyczne, 
jazy i ujęcia, ale zarazem budowa systemu kilku tysięcy bioga-
zowni na terenie całego kraju, by skutecznie utylizować odpa-
dy komunalne.

 Mówi Pan o rozproszonej energetyce odnawialnej?
– Tak, wówczas osiągamy dwa cele: poprzez rozproszenie 

i redukcję zanieczyszczenia biologicznego danego terenu za-
spokajamy w części lokalne potrzeby energetyczne. Ponadto 
jest to doskonały teren do korzystnych inwestycji prywatnych, 
tworzenia miejsc pracy, bo biogazownie, lokalne hydroelek-
trownie przyczyniają się w  powiązaniu z  podwyższeniem za-
sobów słodkiej wody. Nie potrafimy zatrzymać wody, która 
jest dostępna, gdybyśmy mieli kilka tysięcy instalacji, problem 
słodkiej wody przestałby gwałtownie rosnąć. Biogazownie za-
gospodarowują odpady ze stołówek, szpitali etc., które trafiają 
na wysypiska i zanieczyszczają także obszary wodne.

Opowiadam się za intensywnym wycofywaniem się z ener-
getyki węglowej także dlatego, że chciałbym abyśmy nie wcho-
dzili w  strefę zagrożeń utworzenia komór gazowych nad na-
szymi miastami na skutek eksploatacji węgla i różnego rodzaju 
jego pochodnych. To co się wydarzyło w pierwszym kwartale 
br. roku w wielu miastach wymaga poważnego potraktowania.

 Ale główną przyczyną tego zjawiska jest tzw. niska emi-
sja będąca konsekwencją spalania marnej jakości węgla 
a nierzadko odpadów w domowych piecach.

– Nie możemy abstrahować od elektrowni i elektrociepłow-
ni, które także emitują zanieczyszczenia opadające w  posta-
ci kwaśnych deszczów. Mieszkam na stołecznym Ursynowie 
i  przy niekorzystnym układzie wiatrów na parapecie ląduje 
osad lub wyczuwalne są uciążliwe zanieczyszczenia gazowe.

 Dziękuję za rozmowę.



Grupa Powen-Wafapomp SA jest dzisiaj niekwestionowanym 
liderem na polskim rynku pomp przemysłowych, oraz systematycznie 
wzmacnia swoją pozycję na rynkach światowych. Gwarantujemy 
najwyższą światową jakość, dużą elastyczność działania oraz wysoką  
niezawodność oferowanych produktów. Jesteśmy liderem  innowa-
cyjności w zakresie rozwoju techniki pompowej. Oferujemy naszym 
partnerom nowoczesne, energooszczędne systemy i rozwiązania. 
W codziennych działaniach przyświeca nam idea tworzenia długoter-
minowej i partnerskiej relacji z naszymi klientami.

Grupa Powen-Wafapomp SA powstała w 2006 r. z połączenia trzech 
działających poprzednio niezależnie firm pompowych: Warszawskiej 
Fabryki Pomp, Fabryki Pomp Powen w  Zabrzu oraz Świdnickiej 
Fabryki Pomp. Każda z  fabryk, które weszły w  skład Grupy posiada 
długą historię i każda z nich dostarczała pompy dla polskiej energetyki. 
Posiadamy ponad 100 lat doświadczenia w technice pompowej i służ-
bie klienta.

Warszawska Fabryka Pomp pierwsze pompy zasilające kotły wypro-
dukowała jeszcze w okresie międzywojennym. W 1937 r. dostarczono 
prototypowy zespół z  pompą zasilającą W12PZ i  turbiną parową 
250  KM. Po drugiej wojnie światowej fabryka była podstawowym 
dostawcą pomp dla polskiej branży energetycznej, rozwijając się 
wraz z nią. WFP dostarczała, m.in. pompy do budowanych kolejnych 
generacji bloków energetycznych o mocy 120, 200i 360 MW. Wszyst-
kie bloki 200 MW, do dziś stanowiące podstawę polskiego systemu 
energetycznego, wyposażone są w pompy zasilające, pompy konden-
satu, pompy wody chłodzącej i pompy pomocnicze dostarczone przez 
Warszawską Fabrykę Pomp. Fabryka Pomp Powen dostarczała m.in. 
pompy bagrowe do elektrowni wyposażonych w  instalacje mokrej 
odstawy popiołu. Z kolei Świdnicka Fabryka pomp dostarczała pompy 
zasilające do mniejszych kotłów oraz pompy ciepłownicze.

Od momentu połączenia nadal oferujemy pełen asortyment urządzeń 
produkowanych poprzednio przez fabryki, jakie weszły w jej skład, stale 
go modernizując i uzupełniając o nowe produkty zgodnie z potrzebami 
rynku. Urządzenia pompowe, ich niezawodność i sprawność działania 
są kluczowe w  wielu instalacjach przemysłowych. Służby serwisowe 

Grupy Powen-Wafapomp SA są zawsze do dyspozycji naszych klientów. 
Mobilne zespoły serwisowe działają na terenie całej Polski, ale także 
realizują zadania w różnych zakątkach świata. Dzięki profesjonalnemu 
wyszkoleniu i wyposażeniu zapewniamy wysoką jakość usług. Zapew-
niamy także dostawy oryginalnych części zamiennych. 

Firma, tak jak na przestrzeni całej swojej historii, jest dostawcą 
pomp dla inwestycji realizowanych w branży energetycznej. W ostat-
nich latach dostarczyliśmy m.in. pompy zasilające, wody chłodzącej 
i kondensatu do bloku parowo-gazowego w EC Stalowa Wola, pompy 
wody chłodzącej do bloku we Włocławku, pompy zasilające dla bloków 
w EC Tychy i EC Zofiówka, a także pompy do układów kondensatu dla 
bloków 1000 MW w Elektrowni Opole. 

Oprócz budowy nowych bloków energetycznych w  polskiej ener-
getyce trwa proces rehabilitacji i  modernizacji istniejących mocy 
wytwórczych, w  którym bierzemy aktywny udział. Nasze pompy 
dostarczone dla energetyki cechują się trwałością i posiadają rezerwy 
konstrukcyjne, co wykorzystywane jest podczas modernizacji bloków 
energetycznych mającej na celu wydłużenie okresu ich eksploatacji 
i rzadko w związku z tym zachodzi konieczność wymiany pomp. Wy-
stępuje natomiast potrzeba dostosowania ich do nowych parametrów. 
Modernizacja bloków 200 MW, jaka miała miejsce na przełomie XX 
i XXI wieku wiązała się ze zwiększeniem ich mocy do poziomu 230 MW, 
co w większości przypadków uzyskano przy zastosowaniu dotychcza-
sowych pomp zasilających oraz innych pomp o zasadniczym znaczeniu 
dla procesu generacji energii. Modernizacje i  remonty prowadzone 
przez GPW obejmowały w wielu przypadkach wprowadzanie nowych 
rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych, dotyczących głównie 
układów przepływowych. Dzięki temu dostosowywano parametry 
do aktualnych wymagań i  uzyskiwano poprawę sprawności energe-
tycznej. Pompy po modernizacji, pomimo zbliżonego wyglądu ze-
wnętrznego, są często maszynami nowszej generacji o podwyższonych  
parametrach.

Jednym z  problemów stojących przed polską gospodarką jest ko-
nieczność ograniczenia energochłonności, co w przypadku energetyki 
oznacza przede wszystkim redukcję zużycia energii na potrzeby własne.  

Grupa Powen-Wafapomp SA 
w polskiej energetyce – wczoraj, dziś i jutro.

Projekt  budowanego w Zabrzu Centrum Badawczo-Rozwojowego Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA



Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w technice pompowej, oferuje-
my usługi inżynierskie obejmujące analizy układów pompowych pod 
kątem obniżenia energochłonności. W wyniku tego przeprowadzane 
są modernizacje obejmujące poprawę doboru pomp do aktualnych 
wymagań, ulepszenie ich konstrukcji, a  przede wszystkim wprowa-
dzanie bardziej efektywnych metod regulacji parametrów, co w  re-
zultacie prowadzi do znaczących oszczędności energii na potrzeby 
własne. Dzisiaj nie jesteśmy już producentem pomp, jesteśmy firmą 
inżynierską, która zajmuje się rozwiązywaniem problemów naszych 
klientów. Naszych klientów traktujemy jako partnerów biznesowych, 
którym oferujemy i  dostarczamy optymalne rozwiązania w  oparciu 
o naszą wiedzę ekspercką z zakresu techniki pompowej. Nasi klienci 
mają zapewnione pełne wsparcie techniczne w zakresie projektowania 
instalacji oraz doboru urządzeń, a także mogą liczyć na profesjonalne 
wsparcie naszych ekspertów technicznych podczas całego cyklu życia 
produktu.

Spółka podejmuje się także realizacji inwestycji opartych o dostawę 
układów pompowych w formule „pod klucz”. Firma zbudowała m.in. 
pompownię wody zasilającej w Elektrowni Szczecin, zrealizowała kom-
pleksowo modernizacje układów pomp wody zasilającej w EC Żerań 
i EC Siekierki wprowadzając regulację parametrów przy zastosowaniu 
przemienników częstotliwości, a  także przeprowadziła modernizacje 
pomp wody chłodzącej w EC Krakówi EC Wrocław. 

Grupa Powen-Wafapomp SA zamierza nadal pełnić rolę podstawo-
wego dostawcy pomp dla polskiej energetyki, ale przede wszystkie rolę 
eksperta aktywnie uczestniczącego w rozwoju i modernizacji polskiej 
energetyki. W  tym celu w  firmie prowadzone są szeroko zakrojone 
prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie produktów 
i  rozwiązań spełniających nowe wymagania branży. Zaprojektowano 
nowe pompy zasilające, a  w  typoszeregu pomp diagonalnych sto-
sowanych jako pompy wody chłodzącej powstały nowe jednostki 
o  podwyższonej sprawności i  parametrach odpowiadających aktual-
nym wymaganiom, w tym wymaganiom parametrowych pomp wody 
chłodzącej do bloków 1000 MW. Zmodyfikowano pompy zasilające 
pod kątem wymagań parametrowych dla bloków parowo-gazowych. 

Prace badawczo-rozwojowe, mające na celu optymalizację konstrukcji 
pomp, prowadzone są z  wykorzystaniem numerycznych metod obli-
czeniowych i badań modelowych.

W  związku z  rozwojem spółki podyktowanym rosnącymi potrze-
bami polskiej energetyki na terenie zakładu w  Zabrzu budowana 
jest nowa stacja prób wyposażona w zbiornik o pojemności 1200 m3 
i  zasilanie elektryczne o  mocy 5 MW. Umożliwi to badanie nowych 
projektowanych pomp, a  także badanie wszystkich produkowanych 
pomp na pełnych parametrach bez konieczności redukcji prędkości 
obrotowej. Stacjami prób o  takich parametrach dysponują obecnie 
jedynie nieliczne światowe firmy pompowe. Możliwość badania pomp 
na rzeczywistych parametrach da użytkownikowi pewność, że otrzyma 
maszyny o gwarantowanych parametrach. Ponadto, badania na pełnej 
prędkości obrotowej i  pełnej mocy pozwalają na sprawdzenie przed 
dostawą pewności ruchowej pomp, co ograniczy ryzyko wystąpienia 
problemów w  trakcie rozruchu na obiekcie. Ponadto nowa stacja 
prób otworzy przede wszystkim nowe możliwości prowadzenia badań 
rozwojowych nad właściwościami ssawnymi pomp, ich dynamiką 
i  akustyką, co pozwoli w  jeszcze większym stopniu dostosować pro-
dukty do aktualnych wymagań branży energetycznej. Projekt ten jest 
współfinansowany przez Unię Europejską w  ramach działania 2.1. 
Wsparcie inwestycji w  infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.

Inwestycje w  badania i  rozwój, a  w  szczególności w  rozbudowę 
infrastruktury badawczej prowadzone przez firmę znajdują obiek-
tywne uznanie. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Grupa Powen- 
-Wafapomp SA w niezależnym rankingu najbardziej innowacyjnych 
firm prowadzonym przez dziennik „Rzeczpospolita” od kilku lat zaj-
muje miejsce w pierwszej dziesiątce pośród wszystkich polskich firm. 
Połączenie stuletniej tradycji i doświadczenia w zakresie techniki pom-
powej z innowacyjnością powoduje, że Grupa Powen-Wafapomp SA  
będzie w  nadchodzącej przyszłości, podobnie jak na przestrzeni 
całej swojej historii, wiarygodnym partnerem dla polskiej energetyki 
pomagającym podjąć czekające branżę wyzwania z zakresu techniki 
pompowej.

Grupa Powen-Wafapomp SA 
w polskiej energetyce – wczoraj, dziś i jutro.
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    DYSKUSJA  REDAKCYJNA Marian Babiuch
– Prezes Zarządu

EC „Zielona Góra” S.A.,
Wiceprezes IGEiOŚ

oraz Prezes
Polskiego

Towarzystwa
Elektrociepłowni

Zawodowych

Obecnie wytwarzanie energii elektrycznej w  kraju 
w około 79% odbywa się nadal w oparciu o węgiel, w tym 
węgiel brunatny w około 32%. W bieżącej polityce władz 
widzi się w zasadzie tylko węgiel kamienny, aczkolwiek 
nie w skali, która byłaby niezbędna i skuteczna. Węgiel 
brunatny praktycznie nie jest widoczny w  dokumen-
tach oficjalnych władz centralnych, ani zresztą w  me-
diach, co jest pochodną zainteresowania władz. Jedynie 
media lokalne od czasu do czasu poruszają tę problema-
tykę, ale w skali odnoszącej się do zagadnień w miejscu 
eksploatacji złóż węgla brunatnego lub sygnalizowa-
nych zamierzeń przyszłościowych administracji lokal-
nej, które mogą wzbudzać niepokój wyborców lub orga-
nizacji ekologicznych. Jednocześnie, perspektywa ok 20 
lat, w której dojdzie do wyczerpania eksploatowanych 
obecnie odkrywek oraz brak zdecydowanych działań 
w  zakresie przygotowania do eksploatacji potencjal-
nych złóż w rejonie Legnicy i Gubina wyraźnie stwarza 
zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. 
Jest to związane ze znaczeniem elektrowni na węgiel 
brunatny jako źródeł stabilizujących funkcjonowanie 
systemu, zwłaszcza wobec perspektywy dużego rozwo-
ju niesterowalnych OZE i niejasnych zamierzeń polity-
ków w zakresie energetyki jądrowej.

Niestety, polityka Unii Europejskiej nie sprzyja rozwo-
jowi źródeł energii elektrycznej na węglu brunatnym. 
Drastyczne zapowiedzi dekarbonizacji energetyki, to 
groźna perspektywa dla Polski. Czy należy się z tym po-
godzić czy też próbować wykazywać racjonalność wy-
korzystania dostępnych złóż węgla brunatnego, aby nie 
dopuścić do zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ener-
gii? Zwłaszcza w  świetle danych o  małej skuteczności 
działań zalecanych przez paryską konferencję klima-

tyczną, które cytował prezydent Trump w swojej wypo-
wiedzi o odstąpieniu USA od realizacji ustaleń tej kon-
ferencji.

Mając powyższe na uwadze Izba Gospodarcza Ener-
getyki i  Ochrony Środowiska postanowiła zorganizo-
wać dyskusję o problemach węgla brunatnego w Polsce, 
aby zainspirować decydentów do podjęcia tej tematyki 
w  ramach przygotowań nowej polityki energetycznej 
Polski. Dyskusja odbyła się pod hasłem „Węgiel brunat-
ny – szansa dla energetyki krajowej?”.

W dyskusji udział wzięli:
–  Marian Babiuch – Prezes Zarządu EC „Zielona Góra”

S.A., Wiceprezes IGEiOŚ oraz Prezes Polskiego Towa-
rzystwa Elektrociepłowni Zawodowych,

–  Andrzej Bik – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Ko-
palni Węgla Brunatnego Sieniawa sp. z o.o.,

–  Jarosław Czyż – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju PAK 
Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A.,

–  Robert Gromadzki – Gromadzki Doradztwo Konsul-
ting,

–  Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz – Kierownik
Katedry Górnictwa Odkrywkowego w AGH w Krako-
wie,

–  Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski – Politechnika
Warszawska,

–  Stanisław Poręba – ERNST & YOUNG,
–  Marian Rainczuk – Dyrektor Oddziału PGE GiEK S.A.

Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów,
–  Jadwiga Sobańska – Burmistrz Złoczewa.

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

Niżej autoryzowany zapis tej dyskusji.

Węgiel brunatny 
– szansa dla energetyki krajowej?
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Do tej pory nie przygotowano nowej polityki energe-
tycznej Polski i  w  związku z  tym nie wiadomo, w  ja-
kim stopniu zamierza się wykorzystać rodzime zaso-
by węgla brunatnego. Jakie argumenty powinny być 
uwzględnione w  nowej polityce, aby sprawa węgla 
brunatnego stała się klarowna zarówno dla społeczeń-
stwa, jak i potencjalnych inwestorów?

– Z. Kasztelewicz:  – Branża węgla brunatnego od prze-
łomu polityczno-gospodarczego z 1989 r., nie dostała z bu-
dżetu państwa ani złotówki. Mało kto wie i mało kto to ar-
tykułuje. W przeciwieństwie do branży węgla kamiennego, 
dotychczas niejednokrotnie subsydiowanej i w przyszłości 
zapewne nie da się tego uniknąć, technologia wydobywa-
nia węgla kamiennego metodą podziemną niesie bowiem 
za sobą ogromne zagrożenie i wysokie koszty. Miesiąc temu 
byłem w Kazachstanie w jednej z kopalń. Widziałem pokła-
dy węgla kamiennego eksploatowane metodą odkrywko-
wą  – wydobycie 60 mln ton rocznie, koszt wydobycia jed-
nej tony węgla 5–6 euro. Jak możemy się z  nimi równać 
ekonomicznie?

W Polsce z węgla brunatnego produkowane jest 33–34% 
najtańszej energii elektrycznej. Jest ona o  20–30% tańsza 
niż produkowana z węgla kamiennego. W porównaniu z in-
nymi źródłami energii elektrycznej ten rozziew kosztów na 
korzyść węgla brunatnego jest jeszcze większy. Warto też 
przypomnieć, że w 2016 r. 7% energii elektrycznej pocho-
dziło ze źródeł wiatrowych, 1,5% z wodnych i 2,5% z gazo-
wych.

Jak wygląda sytuacja z obecnie eksploatowanymi złoża-
mi węgla brunatnego w  Polsce? Za rok kopalni Adamów 
nie będzie. Kopalnia Konin ma dwa złoża, które się koń-
czą za 3 lata. Istnieje potrzeba uruchomienia nowych. Je-
żeli do września nie zapadną w tej sprawie stosowne decy-
zje, to także kopalni Konin nie będzie. Kopalnia Bełchatów 
walczy o złoże Złoczew i chyba perspektywy w tym wzglę-
dzie są dobre. Z kolei kopalnia Turów walczy o złoże Gubin. 
Wszyscy chcą, natomiast gminy na tamtejszym terenie mó-
wią „nie”. Mamy złoże Oczkowice  – około 1 mld ton węgla 
brunatnego lepszego niż w Bełchatowie. Mamy złoża koło 
Legnicy  – 14 mld ton węgla brunatnego. W tym ostatnim 
przypadku istnieje ruch oddolny, miejscowa społeczność 
jest przychylna eksploatacji węgla brunatnego. Bierze się 
to, nie wdając się w szczegóły, z jej obawy o przyszłość tam-
tejszego Zagłębia Miedziowego. A nie zapominajmy, że na 
rzecz polskiej miedzi pracuje około 50 tys. osób.

Od lat walczę o  właściwy stosunek władz kraju do wę-
gla brunatnego. Uczestniczyłem w  opracowywaniu Poli-

tyki energetycznej w  latach 2008–2009 i  2014–2015. Rok 
temu byłem współautorem listu do Pani Premier w sprawie 
tzw. „okrągłego stołu dla węgla brunatnego”. Miesiąc temu 
znów napisałem list otwarty do Pani Premier i  paru mini-
strów apelując o podjęcie działań w celu rozwiązania palą-
cych problemów branży odkrywkowej węgla brunatnego, 
a w tym ułatwień w uzyskiwaniu koncesji na wydobywanie 
węgla brunatnego. Od lat proszę o ustalenie złóż strategicz-
nych węgla brunatnego w Polsce. Od lat apeluję o uprosz-
czenie procedur uzyskiwania koncesji na wydobywanie wę-
gla brunatnego itd. itp.

Dzień przed naszą dyskusją od jednego z wiceministrów 
otrzymałem pismo, że w ciągu trzech lat powstanie w Polsce 
polityka surowcowa. Za późno. My się wszyscy powinniśmy 
zastanowić nad przyszłością energetyczną Polski do 2050 r. 
i wybrać ile i jakiej energetyki powinniśmy mieć. Chciałbym 
jednak zwrócić uwagę, że wszystkie kraje posiadające wła-
sne zasoby energetyczne, wykorzystują najpierw je.

 – M. Rainczuk:  – Kopalnia Bełchatów składa się z dwóch 
wyrobisk  – jedno to wyrobisko Bełchatów, natomiast dru-
gie to wyrobisko Szczerców. Wyrobisko Bełchatów jest prak-
tycznie na ukończeniu. Tam zostało około 50 mln ton wę-
gla wysokiej jakości. Wprawdzie koncesja jest do 2020 r., ale 
myślę, że do 2026 r. używalibyśmy tego węgla do „uśrednia-
nia” gorszego, pochodzącego z wyrobiska Szczerców. W su-
mie cała Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów ma jesz-
cze około 650 mln ton węgla, którego, zgodnie z planem, 
powinno wystarczyć do 2038 r. Praktyka ostatnich lat po-
kazuje, że wydobycie węgla jest większe niż planowaliśmy, 
a  więc i  starczyć go może na krócej niż przewidywaliśmy. 
Pierwotnie przewidywaliśmy, że pięć lat przed wyeksplo-
atowaniem złóż, a więc około 2033 r., produkcja węgla spa-
dłaby o około 70%. Przy większym wydobyciu węgla może 
się to stać o 5 lat szybciej, a więc około 2029 r. Wtedy, by 
kontynuować w  Bełchatowie produkcję energii elektrycz-
nej na obecnym poziomie, musielibyśmy mieć przygoto-
wane do wydobycia złoże w  Złoczewie. A  przygotowanie 
złoża do wydobycia to około 10 lat. Zatem znajdujemy się 
w ostatnim momencie przed podjęciem ostatecznych de-
cyzji w  tej sprawie. Reasumując, bez złoża Złoczew, Elek-
trownia Bełchatów przestanie działać w 2038 r., a kilka lat 
wcześniej jej produkcja spadnie o 70%. Przy zwiększonym 
wydobyciu węgla, jak ma to miejsce obecnie, spadek pro-
dukcji o 70% nastąpi jeszcze wcześniej. Przy uruchomieniu 
złoża Złoczew Elektrownia w Bełchatowie działałaby 30 lat 
dłużej, przy mocy o połowę mniejszej niż obecnie. Podjęli-
śmy już pewne działania zmierzające do uruchomienia zło-
ża Złoczew.
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Z  kolei wydobycie węgla w  Turowie będzie trwało do 

2040–2044.
– Z. Kasztelewicz:  – ...ale koncesję na wydobycie węgla

Turów ma tylko do 2020 r. W dodatku „ma na głowie” Cze-
chów, którzy protestują przeciwko dalszemu wydobyciu 
węgla w Turowie, bo to ponoć „psuje” im środowisko. Turów 
musi się więc starać o przedłużenie koncesji na wydobycie. 
Błędem było wydawanie koncesji nie do wyczerpania złoża, 
tylko na jakiś czas.

– J. Czyż:  – W Koninie zrobiliśmy wiele z myślą o przy-
szłości. Zmodernizowaliśmy urządzenia wytwórcze, zainwe-
stowaliśmy w ochronę środowiska m.in. pompownie. Zro-
biliśmy więc swoje. Barierą w dogadaniu się z samorządem 
lokalnym jest uzyskanie przez niego pieniędzy z NFOŚiGW, 
który stawia przeszkody. Przepychanki trwają od wielu lat. 
Wiadomo, że tam gdzie się kopie węgiel, występują szkody 
górnicze. W budżecie kopalni są określone środki, codzien-
nością jest wypłacanie odszkodowań.

Kopalnia Adamów ma potencjał wydobywczy w  Od-
krywce Adamów do 2020 r. i do tego czasu jest koncesja. 
W  związku z  tym, że 1 stycznia 2018 r. zostanie wyłączo-
na Elektrownia Adamów o mocy 600 MW, w samym środ-
ku Polski zostanie wyłączona elektrownia, która mogła by 
być znakomitym regulatorem systemu. Jednak pomimo 
to Kopalnia Adamów nie zostanie zamknięta jednocze-
śnie z elektrownią, ale jeszcze przez około 1,5 roku będzie-
my kopać węgiel i dowozić go do Elektrowni Konin. Trans-

portem samochodowym, bo to niedaleko. W ten sposób do 
wyczerpania koncesji pozyskamy około milion ton. I tak za-
kończy się tam górnictwo i energetyka, chyba że ktoś ze-
chce wykorzystać istniejącą infrastrukturę na innym pali-
wie np. gazie.

Jeżeli chodzi o kopalnię Konin, to zawsze była ona kopal-
nią wieloodkrywkową, i  zawsze działo się tak, że gdy wy-
czerpywała się jedna, powstawała następna. W  ten spo-
sób powstało ich 10. Odkrywka Ościsłowska miała być 11., 
w miejsce dwóch kończących się. Ta nowa odkrywka miała-
by pokryć zapotrzebowanie na węgiel dwóch zmodernizo-
wanych bloków w Elektrowni Pątnów I  (ok. 3 mln ton wę-
gla rocznie). Natomiast odkrywka, na którą mamy koncesję 
do 2030 r. (2,5 mln ton węgla rocznie) zaspokoiłaby zapo-
trzebowanie bloku Pątnowa II. Istniejąca i nowa odkrywka 
umożliwiłaby funkcjonowanie elektrowni do 2035 r. My zro-
biliśmy wszystko, aby nowa odkrywka powstała. Natomiast 
działania urzędnicze, którym w międzyczasie towarzyszyły 
zmiany przepisów, trwają. 

– A. Bik:  – Kopalnia Węgla Brunatnego Sieniawa jest,
w odróżnieniu od tych kopalń, o których mówiono tu wcze-
śniej, kopalnią małą. Tam gdzie jest eksploatacja węgla, 
tam jest i ingerencja w środowisko. Dlatego tak ważna jest 
współpraca zarówno z  lokalną społecznością jak i  służba-
mi ochrony środowiska. Po zakończeniu eksploatacji, pro-
wadzona jest rekultywacja, której nie musimy się wstydzić. 
Często zwracamy środowisko w  lepszym stanie niż przed 
rozpoczęciem eksploatacji, nadając obszarom górniczym 
nowe walory użytkowe np. rekreacyjne. O tym trzeba infor-
mować społeczeństwo. Również o tym , że gminy na terenie 
których odbywa się wydobycie węgla brunatnego, należą 
do najbogatszych w Polsce. Społeczności gdzie pracują ko-
palnie i elektrownie wiedzą o korzyściach, jakie płyną z eks-
ploatacji węgla brunatnego. Gorzej jest ze świadomością 
wszystkich aspektów działalności wśród tych społeczności, 
które są niejako przed rozpoczęciem eksploatacji węgla na 
danym terenie. Pełne, prawdziwe światło o  funkcjonowa-
niu górnictwa odkrywkowego powinno być przekazywane 
społecznościom żyjącym w  obszarach występowania złóż 
strategicznych, jak choćby mieszkańcom Gubina, Brodów 
czy Legnicy. 

Kopalnia Sieniawa ma koncesję do 2063 r., w złożach po-
siada około 17 mln ton węgla. Paradoks polega na tym, że 
gdy inne kopalnie zabiegają o uzyskanie koncesji, konce-
sja w Sieniawie jest zagrożona z powodu przygotowywa-
nia przepisów dotyczących jakości paliw stałych. My dzia-
łamy głównie w  obszarze rynku komunalno-bytowego. 
Na rynku tym już kilkanaście lat temu wdrożyliśmy bar-
dzo dobrą technologię spalania odpowiednio selekcjono-
wanych sortymentów węgla brunatnego, które przygoto-
wujemy w  specjalny sposób. W  automatycznych kotłach 
używanych na tym rynku, emisja pyłów i  innych gazów 
jest na poziomie wymagań stawianych dla Świadectwa 
badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego”. Powie-
trze w województwie lubuskim, gdzie koncentrujemy na-
szą działalność, należy do najczystszych w  Polsce. Czy to 
mało? Żąda się całkowitego zakazania spalania węgla bru-
natnego w  sektorze komunalno-bytowym. Jednocześnie, 
planowane jest dopuszczenie do obrotu mokrej biomasy, 
która jest kilkukrotnie bardziej emisyjna niż paliwo zuży-
wane w  technologii jaką wdrożyliśmy. Biomasa ma ładną 
nazwę medialną, natomiast węgiel brunatny budzi złe sko-
jarzenia.

– Z. Kasztelewicz:  – Z  tych dotychczasowych wypo-
wiedzi wynika, że uzyskaniu koncesji na eksploatację wę-
gla brunatnego towarzyszy droga cierniowa. Ministerstwo 
Energii jest zgodne z naszym środowiskiem, że tak dalej być 
nie może, że ten stan rzeczy trzeba zmienić. Rzecz w tym, 
że koncesji nie udziela Ministerstwo Energii, lecz Minister-

Jarosław Czyż 
– Wiceprezes Zarządu 

ds. Rozwoju PAK Kopalni 
Węgla Brunatnego 

Konin S.A.

Robert Gromadzki 
– Gromadzki Doradztwo 

Konsulting
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stwo Środowiska i parę innych resortów. Istniejący stan rze-
czy może doprowadzić do tego, że polskim elektrowniom 
opalanym węglem brunatnym zabraknie paliwa. 

– M. Rainczuk:  – W 2008 r. rozpocząłem pracę jeszcze
w BOT. Były to początki Szczercowa, który rodził się w bó-
lach. Gdyby go nie było, to dziś odkrywka Bełchatów byłaby 
już wyeksploatowana. 

– Z. Kasztelewicz:  – Mamy wszystkie atuty by eksplo-
atować węgiel brunatny – złoża, kadrę, doświadczenie, za-
plecze naukowe i 100 tys. miejsc pracy. Czy mamy to zmar-
nować?

Warto byśmy w tym miejscu usłyszeli głos przedstawi-
ciela samorządu terytorialnego. Jak rzecz cała wyglą-
da z jego punktu widzenia.

– J. Sobańska:  – W 2010 r. na spotkaniu w Bełchatowie
powiedziałam, że „Złoczew czeka”. Czeka, z  moim udzia-
łem, już 7 lat odnotowując wzloty i upadki. Wzloty, bo mo-
mentami wydawało się , że sprawa pozytywnego załatwie-
nia problemów odkrywki jest blisko. Upadki, bo niedawno 
zostałam zmrożona wypowiedzią ministra Piotrowskiego 
na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, który na te-
mat odkrywki wypowiadał się enigmatycznie i raczej pesy-
mistycznie. Samorządy myślą ekonomicznie. Nasza gmina 
jest gminą biedną. Także okoliczne samorządy nie mogą re-
alizować wielu inwestycji, bo nie mają pieniędzy na wkład 

własny. A ludzie oczekują, że będą drogi, praca, będzie roz-
budowywana infrastruktura. My, jako samorząd Złoczewa, 
nie tylko czekamy na uruchomienie odkrywki. Już wiele lat 
temu przewidzieliśmy, że Bełchatów może sięgnąć po nasze 
złoże. Zrealizowaliśmy projekt Złoczewski Obszar Funkcjo-
nalny, którego jądrem jest Złoczewska Strefa Inwestycyjna. 
W naszej gminie, pod Złoczewem, mamy 200 ha gruntów, 
gdzie ludzie bardzo chętnie tę ziemię sprzedadzą. Jest to 
200 ha idealnego terenu pod inwestycje. To się łączy z uru-
chomieniem odkrywki, czemu towarzyszyłoby urucho-
mienie biznesu okołokopalnianego. Chodzi o  rozwój i  to 
zrównoważony rozwój. Z  radością usłyszałam z ust przed-
stawiciela rządu, że do programu uruchomienia odkrywek 
zostaną wpisane nie tylko elementy bezpieczeństwa ener-
getycznego, ale także społeczne i gospodarcze. Dla nasze-
go regionu województwa łódzkiego jest to o  tyle ważne, 
że jest on opóźniony gospodarczo w stosunku do innych. 
W naszej gminie ziemie są bardzo słabe, stąd niewielki opór 
albo jego brak przed jej sprzedażą, bo na tych ziemiach 
nie ma następców. Ludzie mówią:  – Gdy pojawią się miej-
sca pracy, to może nasze dzieci wrócą, wnuki też będą mia-
ły pracę. Nieuruchomienie Odkrywki Złoczew, to zahamo-
wanie rozwoju w Bełchatowie i brak rozwoju w Złoczewie. 
Skutki zaś odwrotności tej sytuacji są oczywiste.

Mam świadomość, że nie wszyscy nasi mieszkańcy są 
w  pełni przekonani o  słuszności uruchomienia odkrywki 
w  Złoczewie. Niepewność, oczekiwanie, przedłużanie się 
decyzji środowiskowych powiększają grono wątpiących. 
Tym bardziej, że pojawiają się „lotne brygady uświadamia-
czy”, że odkrywka to zła rzecz. Najbardziej podatni na takie 
argumenty są przeważnie ludzie, którzy niewiele mają do 
stracenia. Natomiast ludzie dynamiczni, lokalni przedsię-
biorcy oczekują od samorządu działań prorozwojowych. 
Jednocześnie, domagają się informacji co, kiedy się wy-
darzy i  czy się wydarzy. Bo muszą jakoś zaplanować swo-
ją przyszłość. Powołaliśmy stowarzyszenie „Tak dla Kopalni 
Złoczew”. Poczytuję sobie za wielki sukces, że nie tylko te 
samorządy, na terenie których będzie odkrywka, ale także 
okoliczne zgłosiły akces do stowarzyszenia, upatrując im-
pulsów rozwojowych w  tym przedsięwzięciu również dla 
siebie. 

Opory władz przed rozwojem górnictwa węgla brunat-
nego motywowane są przewidywanymi oporami sa-
morządów lokalnych. Wypowiedź Pani Burmistrz sama 
w sobie budująca, z drugiej strony rysuje rzeczywistość 
w zupełnie innym świetle niż widzą ją władze.

– R. Gromadzki:  – W  2011 r. zostało podpisane poro-
zumienie „Tak dla odkrywki”, którego sygnatariuszami były 
samorządy gminy Gubin i  gminy Brody, a  także okolicz-
nych gmin. W 2013 r. Rada Gminy Brody uchwaliła uchwa-
łę intencyjną o przystąpieniu do planu zagospodarowania 
przestrzennego. Wójt jednak nie realizuje tej uchwały. Rada 
Gminy zaskarżyła te działania, a  raczej brak działań Wójta 
do Wojewody lubuskiego. A ten w tej sprawie nie podejmu-
je żadnych działań. W związku z tym pewne ruchy związa-
ne z planistyką nie zostały wykonane. Na terenie obydwu 
gmin działają dwa stowarzyszenia utworzone przez miesz-
kańców, które wspierają powstanie odkrywki.

– M. Rainczuk:  – W złożu w Bełchatowie od przyszłego
roku rozpoczynamy wydobycie wapienia. Złoże w Złocze-
wie jest podobnie zbudowane i można by tam wydobywać 
go 3–6 mln ton rocznie. W Bełchatowie będziemy wydoby-
wali rocznie ok. 1,2 mln ton wapienia, który mógłby mieć 
wiele różnych zastosowań.

W  optymalnej strukturze paliwowej sektora wytwa-
rzania energii elektrycznej w  Polsce do 2030 r. i  rów-

Prof. dr hab. inż. Janusz 
Lewandowski 

– Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. Zbigniew 
Kasztelewicz 

– Kierownik Katedry 
Górnictwa Odkrywkowego 

w AGH w Krakowie

Stanisław
Poręba

– ERNST & YOUNG
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nież do 2050 r., uwzględniającej zarówno dostępność 
nośników energii pierwotnej, jak i koszty energii oraz 
bezpieczeństwo działania systemu energetycznego, 
źródła na węgiel brunatny nie znikają przy założeniu 
poziomów cen uprawnień do emisji CO2 wg prognoz 
Komisji Europejskiej. Będą one konkurować z  elek-
trowniami jądrowymi, które borykają się z  podobny-
mi problemami rozwojowymi. Jakie powinny być speł-
nione warunki, aby ta technologia wytwarzania nie 
zniknęła przed wyczerpaniem zasobów tego paliwa 
w Polsce?

 – S. Poręba:  – W mojej firmie robiliśmy kilka analiz zwią-
zanych z  miksem energetycznym oraz próbę znalezienia 
optymalnych celów redukcji emisji CO2 w perspektywie do 
2050 r. I z analiz tych wynikało, że udział węgla w produkcji 
energii elektrycznej może pozostać na bardzo istotnym po-
ziomie. Jeżeli przyjmiemy za bazowy rok 1990, to dziś od-
notowujemy znaczną nadwyżkę redukcji emisji. Jeżeli do 
2030 r. zredukujemy je o dwadzieścia parę procent, to bę-
dziemy w  zgodzie ze zobowiązaniami międzynarodowy-
mi. Gdyby na lata 2040–2050 polityka klimatyczna została 
bardziej zracjonalizowana, to węgiel zachowałby w polskim 
miksie energetycznym istotną pozycję.

W  tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na znacze-
nie polityki energetycznej, które spowodowała napięcia 
w  perspektywie dalszego wykorzystania węgla brunat-
nego. W  2014 r. ukazało się kilka publikacji związanych 
z  opracowaniem nowej polityki energetycznej, z  których 
wynikało, że w  2035 r. na węglu brunatnym będzie pro-
dukowane tylko 8–10 TWh energii elektrycznej. W  przy-
bliżeniu oznacza to wydobycie 8–10 mln ton węgla i  na 
tym poziomie pozostaniemy do 2050 r. Czyli wyczerpuje-
my eksploatowane złoża i na tym koniec. Publikacja takich 
prognoz powoduje napięcia w perspektywie dalszego wy-
korzystania węgla brunatnego i  jest to wykorzystywane 
przez przeciwników nowych odkrywek, w  tym organiza-
cje ekologiczne. 

Skąd to się wzięło? Sądzę, że wtedy była głęboka wiara 
w to, że już na początku lat 20. pojawi się energetyka jądro-
wa. Już wiemy, że tak nie będzie. Ale nie ma nowej polityki 
energetycznej, choćby w formie prowizorium, które poka-
zywałoby jaki chcemy mieć miks energetyczny. To głównie 
stąd biorą się te wszystkie kłopoty lokalne z węglem bru-
natnym, o których wcześniej była mowa. 

Nie ma wątpliwości, że w warunkach polskich węgiel bru-
natny wygrywa ekonomicznie z węglem kamiennym. Choć 
trudno się zgodzić, że węgiel brunatny nie dostał żadnych 

dotacji Były one jednak nieporównanie mniejsze niż te, któ-
re dostał węgiel kamienny.

– M. Babiuch:  – Rodzi się pytanie:  – jak zaspokoimy
zapotrzebowanie Polski na energię elektryczną w  trzech 
okresach – krótkoterminowym do roku 2025, średnioter-
minowym do roku 2035 i długookresowym do roku 2050? 
Odpowiedzi na to pytanie warunkują trzy determinanty. 
Pierwsza – wzrastające zapotrzebowanie kraju na energię 
elektryczną i nie ma co liczyć, aby ta tendencja uległa od-
wróceniu. Druga – konieczność wycofania z eksploatacji kil-
kunastu tysięcy MW „złomów” funkcjonujących w  Polskiej 
energetyce. I  wreszcie, trzecia, którą dziś Państwo uświa-
domiliście mi – zanikające złoża węgla brunatnego w eks-
ploatacji i co dalej? Ano dalej to trzeba przygotować czym 
prędzej nowe złoża do eksploatacji bo jak tu usłyszałem, 
potrwa to 10–15 lat. My rozmawiając o  energetyce czę-
sto liczymy jedynie megawaty, natomiast nie rozpatruje-
my problemów energetyki w kategorii czasu. Coraz częściej 
pojawiają się głosy, że w 2022 r. zabraknie nam energii elek-
trycznej. Przecież, zważywszy jak długo przebiegają proce-
sy inwestycyjne w energetyce, to jest niemal „już”. O tym ile 
czasu potrzeba na przygotowanie nowych odkrywek węgla 
brunatnego, była tu mowa. Proszę zobaczyć jak długo po-
wstają elektrownie jądrowe w innych krajach – to niekiedy 
20 lat. Stosunkowo najszybciej mogłoby u nas powstać, bo 
w ciągu 5 lat, 7,5–10 tys. MW mocy w układzie kogeneracyj-
nym. Dziś nie mamy już czasu na tworzenie wielkiej polity-
ki energetycznej zapisanej na setkach stron. Dziś jest nam 
potrzebna czym prędzej syntetyczna doktryna pokazująca 
co nam grozi i kiedy, i jakie decyzje należy podjąć, aby tych 
zagrożeń uniknąć, albo przynajmniej złagodzić ich skutki. 

– J. Lewandowski: – Mam alergię na słowo „polityka”,
dlatego uważam, że warto byłoby raczej mówić o doktry-
nie energetycznej. Jeśli patrzeć na różne scenariusze mik-
su energetycznego w Polsce, to w perspektywie roku 2050 
około 30–50% krajowej elektroenergetyki będzie bazowało 
na węglu. I teraz paradoks sytuacji polega na tym, że węgiel 
brunatny jest, natomiast węgla kamiennego nie ma, bądź 
jest 1–1,5 km pod ziemią. Tymczasem, zwarte środowisko 
związane z węglem kamiennym, o olbrzymim oddziaływa-
niu politycznym, potrafi utrzymywać stan zagrożenia i wy-
muszać różne działania na politykach na rzecz tej branży. 
Natomiast środowisko ludzi związanych z węglem brunat-
nym nie ma żadnej siły przebicia. Jak ten stan rzeczy zmie-
nić? – nie wiem. Może sprawy elektroenergetyki należałoby 
odebrać politykom, przestać tworzyć politykę energetycz-
ną, rozwiązywanie problemów branży oddać fachowcom, 
którzy stworzyliby doktrynę energetyczną.

Marian Rainczuk 
– Dyrektor Oddziału 
PGE GiEK S.A. 
Oddział Kopalnia Węgla 
Brunatnego Bełchatów

Stanisław 
Poręba 

– ERNST & YOUNG
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– S. Krystek: – Z każdej wypowiedzi, które tu wcześniej

padły, przebijają racje trudne do podważenia. Tylko dlacze-
go nie zostają one skonsumowane? Dlaczego przykrywa-
ją je argumenty dyletantów, oszołomów, manipulatorów, 
pseudonaukowców, które bez trudu trafiają do przekona-
nia większości społeczeństwa? W naszej Izbie mamy pełną 
świadomość istniejącego stanu rzeczy, wiemy, że w sposób 
bardziej dynamiczny powinniśmy propagować argumenty 
fachowców, środowiska. Ale na to potrzeba środków. Ale 
skąd je wziąć, skoro duża energetyka ma to gdzieś. A spo-
łeczeństwo nie posiada nawet wiedzy elementarnej, jak 
choćby tej, że spalin z pojedynczego komina w gospodar-
stwie domowym nie da się oczyścić, a jak powstanie elek-
trociepłownia to można to zrobić. O wiedzy bardziej fine-
zyjnej, skomplikowanej na temat elektroenergetyki i  jej 
uwarunkowań środowiskowych – nie wspomnę. Rekulty-
wujemy wyrobiska po wyeksploatowaniu pokładów wę-
gla brunatnego, o  czym mówił Pan Prezes Bik, zwracając 
je społecznie (tereny rekreacyjne) i  środowiskowo bar-
dziej atrakcyjne niż przed podjęciem eksploatacji. Nie na-
głaśniamy tego. Dlaczego? Elektrownia Kozienice miała 
ponoć stanowić zagrożenie dla Puszczy Kozienickiej. Na-
ukowcy prowadzący w  niej badania od 50. lat mówią, że 
czuje się ona obecnie lepiej niż przed pobudowaniem elek-
trowni. A jakie przemiany społeczne zaszły w tym rejonie? 
Znów nie mówimy o tym. Elektroenergetyka musi zainwe-
stować w edukację.

Obok organów UE poważnymi przeciwnikami węgla 
brunatnego są ekolodzy krajowi. Jakie argumenty po-
winny być przedstawione ekologom, aby przekonać 
ich do tej technologii? Czy możliwa jest rzetelna dysku-
sja na ten temat?

– A. Bik: – Główną przyczyną smogu w Polsce generowa-
nego przez tzw. niską emisję jest spalanie kilku milionów 
ton mułów i flotokoncentratów, czyli odpadów po produk-
cyjnych z węgla kamiennego oraz spalanie śmieci i mokre-
go drewna. Dodatkowo, spalanie to odbywa się w nieefek-
tywnych, niskosprawnych małych kotłach. 

– R. Gromadzki: – Padło tu wcześniej zdanie, że środo-
wisko węgla brunatnego, elektroenergetyka muszą zain-
westować w  edukację społeczeństwa, bo prowadzą ją na 
skalę niedostateczną, albo wręcz wcale. W tej sytuacji war-
to przyjrzeć się poczynaniom organizacji przeciwników wę-
gla brunatnego. Ich działalności przyglądam się od kilku lat, 
zwłaszcza na terenie województwa lubuskiego. To „prze-
ciwnik” doskonale zorganizowany, o  międzynarodowych 
powiązaniach, niezwykle profesjonalny w  swej destruk-
cyjnej działalności, manipulacji. W  demonstracji przeciw-
ko odkrywce w Gubinie, jaką zorganizowano, uczestniczyło 
7,5 tys. osób, 5 tys. stanowili Niemcy, a 200 osób pochodzi-
ło z gmin Brody i Gubin, które zamieszkuje kilkanaście tysię-
cy osób. Z tym przeciwnikiem nie da się wygrać byle czym.

Jakie stanowisko powinien prezentować rząd RP na 
forum UE w sprawie węgla brunatnego?

– Z. Kasztelewicz: – Trzeba argumentować, że zasoby
energetyczne mamy jakie mamy i je w pierwszej kolejności 
musimy zagospodarować.

Powtarzane jest jak mantra, że siedzimy na węglu ka-
miennym, a  nagle okazuje się, że tego węgla nie ma 
i rząd dopuszcza jego import z Rosji.

– Z. Kasztelewicz: – Nie chcę wypowiadać się w sposób,
który antagonizowałby środowiska związane z węglem bru-
natnym i kamiennym. Jeżeli mówiliśmy tu i słusznie, o edu-
kacji społeczeństwa, to najpierw należałoby zacząć od edu-
kacji polityków. Robię to na przestrzeni lat wysyłając do 
rządu, parlamentu czy europarlamentu już chyba dziesiątki 
pism, w których naświetlam problemy związane z węglem 
brunatnym. Niestety, politycy okazują się oporni na wiedzę. 
Niemcy na Łużycach wydobywają 90 mln ton węgla brunat-
nego, a protestują przeciwko jego wydobyciu w Polsce.

– M. Babiuch: – W dyskusjach z UE musimy z naciskiem
podkreślać, że docelowe pokrycie zapotrzebowania Polski 
na energię elektryczną nie jest możliwe bez wykorzysta-
nia naszych zasobów paliw jakie posiadamy. Nas nie stać, 
w perspektywie kilkudziesięciu lat, na zrezygnowanie z wę-
gla kamiennego i brunatnego. Chyba, że Polacy chcą mieć 
wyłączenia prądu.

– S. Poręba: – Prowadząc rozmowy z UE nie powinniśmy
tego robić w osamotnieniu lecz próbować stworzyć pewną 
koalicję. Nie możemy także tworzyć wrażenia, że wszystko 
co nam się proponuje jest złe. W Pakiecie Klimatycznym jest 
bowiem wiele dobrych rozwiązań i one powinny być reali-
zowane, przynosząc nam wiele korzyści. W  UE mamy jed-
nak do czynienia z wieloma „wrzutkami” różnych lobbystów 
oraz nadgorliwych neofitów klimatycznych. Trzeba sobie 
z  nimi radzić przedstawiając twarde argumenty oraz wła-
sne, profesjonalne analizy. Wówczas można uzyskać efekt 
w postaci racjonalnych regulacji. Po stronie niemieckiej jest 
nie tylko wielu zielonych, którzy „zasilają” naszych. Jest tam 
także wielu ludzi widzących potrzebę racjonalizacji polity-
ki klimatycznej, gotowych wesprzeć nasze postulaty, dzia-

Sławomir
Krystek

– Dyrektor
Generalny Izby

Dr Mirosław Duda 
– ARE

Jadwiga Sobańska 
– Burmistrz Złoczewa
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łania. Na dziś olbrzymie nakłady ponoszone przez Niemcy 
na zmianę technologii energetycznych nie przynoszą wy-
raźnych efektów, a emisja gazów cieplarnianych nie spada.

– J. Lewandowski: – Odpowiedź na pytanie: jak postępo-
wać z UE jest prosta – znaleźć sobie silnego koalicjanta. I on 
jest przez granicę. Produkcja energii elektrycznej z  węgla 
brunatnego jest w Niemczech trzy razy większa niż w Pol-
sce. Węgiel w niemieckiej doktrynie energetycznej nie zni-
ka lecz zostaje. Kiedyś na pewnej konferencji przedstawicie-
le Niemiec chwalili się nowymi odkrywkami, jak to będą je 
uruchamiać. Z prezentacji wynikało, że one będą „żyły” jesz-
cze po roku 2050. Wówczas zadałem pytanie: jak to się ma 
do polityki zakładającej zero emisji CO2 w 2050 r. z produkcji 

energii elektrycznej? Reakcja Niemca, który był inżynierem 
była nader interesująca. Powiedział, że politycy robią swoje, 
a oni swoje – mają produkować prąd. 

– Z. Kasztelewicz: – Nasz kraj wydobywa około 60 mln
ton węgla brunatnego, a Niemcy trzy razy więcej bo około 
180 mln ton. My spalamy w swojej energetyce 40 mln ton 
węgla kamiennego, a Niemcy mają swojego 6 mln ton i ku-
pują 55 mln ton, czyli w energetyce spalają więcej węgla ka-
miennego niż Polska i mają ponad 20 elektrowni opalanych 
węglem kamiennym. Nasz kraj emituje około 300 mln ton 
CO2, nasi sąsiedzi ponad 800 mln ton CO2, a w Europie pa-
nuje opinia, że największym trucicielem jest Polska!!!

 – S. Krystek:  – Niemcy opalają niską emisję gazem a wy-
soką węglem i dlatego mają czystsze powietrze niż my.

– M. Babiuch:  – W Polsce mamy 5 mln indywidualnych
palenisk na paliwo stałe, odpowiadających w ponad 50% za 
smog, który wytyka nam UE. Zbudujmy więc program ich 
likwidacji i grzejmy np. akumulacyjnie prądem, dociążając, 
szczególnie w  dolinie nocnej, duże, wysokosprawne elek-
trownie konwencjonalne. Bez trudu można policzyć, ile to 
będzie kosztowało i co to da.

– Z. Kasztelewicz: – Na zakończenie dyskusji zwrócił się
z apelem do Właściciela ZE PAK S.A. i Rządu RP o kompromis 
w dyskusji nad przyszłością branży energetycznej w Koni-
nie. Bez kompromisu – za trzy lata zabraknie na mapie ener-
getycznej 7% produkowanej w kraju energii elektrycznej 
i kilka tysięcy tak potrzebnych miejsc pracy w tym regionie.

Z tej dyskusji wypływa jasny wniosek. To nie samorzą-
dy, społeczności lokalne ograniczają możliwość pozy-
skania węgla brunatnego dla elektroenergetyki lecz 
brak jasnych i zdecydowanych działań polityków.

Dziękujemy za rozmowę.

Sławomir 
Krystek 

– Dyrektor 
Generalny Izby

Mostostal Kraków S.A. jest specjalistyczną firmą budowlaną świadczącą usługi w zakresie 
produkcji i montażu konstrukcji stalowych oraz montażu mechanicznego maszyn i urządzeń 
przemysłowych. Firma jest spółką Grupy Budimex i od lat działa z sukcesem w najważniej-
szych sektorach branży: energetycznej, cementowej, chemicznej, mostowej, obiektów ku-
baturowych, obiektów użyteczności publicznej, hutnictwa.

Mostostal Kraków 
– Solidność i Nowoczesność

Mostostal Kraków S.A.
ul. Ujastek 7, 30-969 Kraków
tel.: +48 12 680 25 00  
fax +48 12 680 26 00
e-mail: biuro@mostostal.com.pl
www.mostostal.com.pl
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    KSZTAŁCENIE  KADR  DLA  ELEKTROENERGETYKI

 Na jakich wydziałach/kierunkach Politechniki Opolskiej 
mogą się kształcić przyszli energetycy (kim mogą być)? Ich 
krótka historia (kiedy powstały).

– Politechnika Opolska należy do młodszej generacji szkół 
wyższych w Polsce. Jest jedyną uczelnią z Opolszczyzny, która 
znalazła się wśród najlepszych pięćdziesięciu uczelni wyższych 
w  kraju (Ranking Uczelni Akademickich 2016 wg „Perspek-
tyw”). Na studiach stacjonarnych i  niestacjonarnych kształci-
my ponad 6 tys. studentów. Uczelnia zatrudnia ponad 900 pra-
cowników, w tym ponad 500 nauczycieli akademickich.

W  lutym 2014 r. jako rektor miałem zaszczyt odebrać z  rąk 
prezesa PGE symboliczne „Polecenie Rozpoczęcia Prac”. Pod-
czas, gdy pod Opolem wbijano pierwszą łopatę na budowie 
o  niespotykanej dotąd skali, Politechnikę Opolską opuszczali 
kolejni absolwenci elektrotechniki, których kształcimy już od 
50 lat. 

Politechnika Opolska w  naturalny sposób związana jest 
z  przemysłem energetycznym i  wspiera jego kadry zarówno 
prowadząc edukację na konkretnych kierunkach, jak również 
szkoląc już czynnych pracowników tej branży, co gwarantuje 
m.in. umowa podpisana z Elektrownią Opole. 

O lokalnym zapotrzebowaniu na kształcenie na kierunkach 
energetycznych przemawia fakt dużego potencjału Opolsz-
czyzny w dziedzinie przemysłu energetycznego i szeroko po-
jętej energetyki, a  także rolnictwa jako potencjalnego źródła 
zasobów do produkcji energii odnawialnej. Na terenie Opol-
szczyzny znajdują się liczne zakłady przemysłu energetyczne-
go, obok wspomnianej już PGE Elektrowni Opole S.A. jest to 
również Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A., a  także wiele 
innych przedsiębiorstw prowadzących swoją działalność na lo-
kalnym rynku energetycznym, szczególnie w  regionie Opola 
i Kędzierzyna-Koźla.

Przyszli energetycy mogą kształcić się na trzech podsta-
wowych kierunkach. Są to wspomniana już elektrotechnika - 
najstarszy, pionierski kierunek na politechnice, technologie 
energetyki odnawialnej – od 2014 r. (Wydział Elektrotechniki, 
Automatyki i Informatyki) oraz energetyka – od 2011 r. na Wy-
dziale Mechanicznym.

Ofertę tę uzupełniają studia podyplomowe: Świadectwa 
Charakterystyki Energetycznej i  Audyt Energetyczny Budyn-
ków (Wydział Mechaniczny) oraz Budownictwo w Energetyce 
– studia podyplomowe na Wydziale Budownictwa i Architek-
tury. Te ostatnie powstały w  2015 r. w  odpowiedzi na zapo-
trzebowanie rozbudowującej się elektrowni, a  wśród wykła-
dowców są osoby bezpośrednio odpowiedzialne za proces 
powstawania nowych bloków. 

Zarówno studentom, jak i pracownikom Politechniki Opol-
skiej stwarzamy możliwość spotkań z  praktykami energe-
tyki, którzy dzielą się wiedzą i  doświadczeniem podczas wy-
kładów otwartych. W tym roku, wraz z budującą elektrownię 
,,Opole” firmą Elemont zorganizowaliśmy wydarzenie pt. „Bu-
dowa współczesnych bloków energetycznych”, na które złoży-
ły się prelekcje dyrektorów firm Elemont, PKN Orlen i POLIMEX 
Opole.

Wiedzę o energetyce popularyzujemy również na skierowa-
nym do wszystkich mieszkańców regionu Opolskim Festiwalu 
Nauki, na Dziecięcej Politechnice Opolskiej oraz adresowanej 
do seniorów – Akademii Młodych Serc, aby tworzyć nie tylko 
kadry dla tej gałęzi przemysłu, ale też jej pozytywny, społeczny 
obraz. Przecież każdy z nas jest odbiorcą energii!

– Nasza uczelnia działa w  regionie o  szczególnym 
znaczeniu dla branży energetycznej. To właśnie 
tu realizowana jest największa tego typu inwesty-
cja w  Europie – rozbudowa Elektrowni Opole, któ-
rej orędownikiem była Politechnika Opolska – mówi 
Jego Magnificencja prof. MAREK TUKIENDORF, 
rektor Politechniki Opolskiej, w rozmowie z Jerzym 
Bojanowiczem.

Prof. dr hab. inż. MAREK TUKIENDORF (1964), rektor Politechniki Opolskiej 
w kadencjach 2012–2016, 2016–2020, wiceprzewodniczący Konferencji 
Rektorów Polskich Uczelni Technicznych oraz przewodniczący Komisji 
ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich 

Szkół Polskich, jest absolwentem opolskiej uczelni technicznej (dyplom 
magistra inżyniera mechaniki uzyskał w 1988 r.), związany z nią zawodowo 

od początku swojej kariery. Stopień doktora uzyskał na Politechnice 
Łódzkiej, doktora habilitowanego na Akademii Rolniczej w Lublinie. Tytuł 

profesora otrzymał w 2009 r., jako jeden z młodszych naukowców w Polsce. 
Na Politechnice Opolskiej pełnił wiele ważnych funkcji: kierował Katedrą 

Techniki Rolniczej i Leśnej, przez dwie kadencje (w latach 2005–2012) 
był prorektorem ds. nauki, a w 2012 r. objął stanowisko rektora uczelni. 

W ciągu sprawowania funkcji rektora i – wcześniej – prorektora, zasłynął 
z pozyskiwania partnerów współpracy międzynarodowej (zwłaszcza z Azji) 

i gospodarczej, oraz konsekwentnego realizowania „Złotego Trójkąta 
Współpracy – nauka-samorząd-biznes". Wśród najważniejszych inicjatyw, które 

przeprowadzono w tym czasie na politechnice wymienić należy utworzenie 
Instytutu Konfucjusza i udział w projekcie „One Road, One Belt", porozumienie 

z portugalskim zrzeszeniem politechnik CCISP, umowa z europejskim klastrem 
MERGE, organizacja polsko-niemieckiej konferencji Bridge i uruchomienie 

7. wydziału uczelni w Kędzierzynie-Koźlu. Pod jego kierunkiem na politechnice 
przeprowadzono wiele, wielomilionowych inwestycji, w wyniku których 

zmodernizowano i wyposażono zaplecze dydaktyczne, windując je na europejski 
poziom (budynki 1, 2, 3 w II kampusie, CeNaBIz, DS Zygzak, laboratoria Wydziału 

Inżynierii Produkcji i Logistyki oraz Wydziału Wychowania Fizycznego 
i Fizjoterapii). Za swoją działalność na rzecz rozwoju środowiska akademickiego 

trzykrotnie nagradzany był Laurami Umiejętności i Kompetencji (Srebrnym, 
Złotym, oraz Platynowym). Wśród wielu odznaczeń warto wymienić 

Medal Komisji Edukacji Narodowej, przyznawany przez uniwersytet w Brnie 
Medal im. G. Mendla oraz tytuł Zasłużony Obywatel Miasta Opola.

Nie tylko dla Opolszczyzny
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Ponadto Wydział Inżynierii Produkcji i  Logistyki, choć nie 
prowadzi kierunków stricte energetycznych, zaangażowany 
jest w organizację – wraz z Wydziałem Elektrotechniki, Auto-
matyki i  Informatyki – Międzynarodowej Konferencji Nauko-
wo-Technicznej Forum Energetyków GRE, której celem jest 
wymiana doświadczeń przedstawicieli przemysłu i nauki, pre-
zentacja osiągnięć i  tendencji rozwojowych energetyki, pro-
mocja ofert ze strony nauki oraz przemysłu w zakresie eksplo-
atacji, ze szczególnym uwzględnieniem postępu w technologii 
budowy i eksploatacji systemów energetycznych.

Mówiąc o konferencjach nie sposób nie wspomnieć o pol-
sko-portugalskim szczycie energetycznym, którego politech-
nika – wraz z  Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Tech-
nicznych – była organizatorem w  kwietniu 2014 r. Spotkanie 
najważniejszych przedstawicieli nauki, przemysłu i  dyploma-
cji Polski i Portugalii, posłużyło dyskusji o wspólnych przedsię-
wzięciach mających zapewnić bezpieczeństwo energetyczne 
w naszej części świata.

 Jakie jest zainteresowanie tymi kierunkami: ilu kan-
dydatów było na jedno miejsce w  roku akademickim 
2016/2017?

– Zainteresowanie nimi od lat utrzymuje się na podobnym 
poziomie, co – przy spowodowanym demografią zmniejszeniu 
ogólnej liczby kandydatów na studia – jest dobrym znakiem. 

W tym roku akademickim studia stacjonarne I stopnia pod-
jęło 27 chętnych na elektrotechnice oraz 20 na technologiach 
energetyki odnawialnej. Stanowi to ok. 15% wszystkich stu-
dentów pierwszego roku na Wydziale Elektrotechniki, Au-
tomatyki i  Informatyki. Z  kolei studia na energetyce podjęło 
24  studentów – 20% wszystkich nowoprzyjętych na Wydział 
Mechaniczny. Limity studiów podyplomowych określono na-
tomiast na 20.

 Czy śledzicie losy absolwentów: czy szybko znaleźli pra-
cę zgodną z wykształceniem?

– Z  racji przemysłowego charakteru Opolszczyzny absol-
wenci energetycznych kierunków Politechniki Opolskiej raczej 
nie mają problemu ze znalezieniem pracy. 

Wielu naszych studentów już w  czasie studiów podejmuje 
pracę w zawodzie i wykorzystuje swoje doświadczenie w pra-
cy dyplomowej, jak było w przypadku Roberta Samsela, absol-
wenta elektrotechniki i operatora sieci trakcyjnej w PKP Ener-
getyka, którego dyplom z  elektroenergetyki kolejowej został 
nagrodzony w ogólnopolskim konkursie SEP na najlepszą pra-
cę magisterską.

 A jakie prace badawczo-rozwojowe związane z energe-
tyką realizuje Politechnika?

– Politechnika Opolska realizuje prace badawcze oraz roz-
wojowe dla wiodących podmiotów, takich jak PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonalna, TAURON, Polskie Sieci Elektro-

energetyczne. Nasi naukowcy prowadzą badania, których wy-
niki zgłaszamy do ochrony patentowej. Rezultaty prac B+R 
oferowane są podmiotom gospodarczym z całej Polski i nie na-
rzekamy na brak zainteresowania naszą ofertą. Uczelnia reali-
zuje rocznie kilkadziesiąt prac zleconych dla przemysłu.

Na przykład Wydział Elektrotechniki, Automatyki i  Informa-
tyki od lutego 2016 r. realizuje projekt finansowany przez Na-
rodowe Centrum Nauki: „Numeryczna i doświadczalna analiza 
niskoczęstotliwościowych zjawisk akustycznych generowa-
nych podczas pracy turbin wiatrowych”, który zakończy w lu-
tym 2019 r. Podstawowym celem poznawczym projektu jest 
zbadanie zjawiska powstawania i propagacji fal akustycznych 
niskiej częstotliwości, emitowanych podczas pracy turbin wia-
trowych dużej mocy. W ramach realizacji zadań zostanie opra-
cowany i  zaimplementowany multifizyczny model elektrow-
ni wiatrowej, umożliwiający wykonywanie komputerowych 
symulacji numerycznych i analiz dotyczących generacji i pro-
pagacji sygnałów akustycznych emitowanych przez turbiny 
wiatrowe dużej mocy, różnych typów i rozwiązań konstrukcyj-
nych. Uwzględniony zostanie zarówno hałas mechaniczny jak 
również szum aerodynamiczny, generowane pracą obracają-
cych się łopat, a także geometria źródła fal akustycznych.

Badania finansowane są również z  grantów Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju dla przedsiębiorców, w których Poli-
technika występuje w roli partnera lub podwykonawcy.

Na naszej Uczelni funkcjonuje Dział Współpracy i Rozwoju, 
w skład którego wchodzi biuro Współpracy i Transferu Techno-
logii zajmujące się komercjalizacją wyników prac B+R i oferu-
jące różnorodne sposoby transferu rozwiązań dla przemysłu, 
w tym dla branży energetycznej.

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

– Na to pytanie nie można odpowiedź wprost. Na pewno 
nie obawiam się, że zabraknie kompetentnych pracowników 
do pracy w zmodernizowanej elektrowni Opole czy kolejnych 
takich zakładach, jeśli będą powstawały. Dzięki naszej aktyw-
nej działalności i współpracy z biznesem w różnych obszarach, 
jesteśmy w stanie dostosowywać ścieżki kształcenia pod kon-
kretne potrzeby. Myślę o potrzebach gospodarczych naszego 
bliższego, ale też nieco dalszego otoczenia. I nie jest tu wcale 
potrzebna radykalna zmiana systemu.

Jeśli uczelnia jest otwarta na rozmowę o planach przedsię-
biorców, stawianych przez nich wymaganiach, oczekiwaniach, 
możemy korzystać z całej palety rozwiązań, które już realizuje-
my. Firmy mają u nas wykłady otwarte, przygotowują labora-
toria, by młodzi ludzie już u nas przygotowywali się do pracy, 
organizowane są targi, biznes stanowi większość w Konwencie 
Politechniki Opolskiej, czyli ciele doradczym.

 Dziękuję za rozmowę.
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    WSPÓŁPRACA  ENERGETYCZNA:  BIAŁORUŚ – POLSKA

 Czy i jak w ostatnich 5–10 latach zmieniało się zapotrzebo-
wanie przemysłu i Białorusinów na energię elektryczną? Jakie 
są perspektywy na najbliższe lata?

– Białoruski system energetyczny stanowi ciągle rozwijający się 
wysokotechnologiczny kompleks, który obejmuje regionalne sys-
temy energetyczne sterowane przez scentralizowany operacyjny 
zarząd. Dzisiaj łączna moc elektrowni białoruskich pozwala w peł-
ni zaspokoić potrzeby kraju na energię elektryczną. W ciągu ostat-
nich 10 lat roczna przeciętna produkcja energii elektrycznej wyno-
si 32,5 mld kWh, a roczne zużycie – 37 mld kWh.

Zużycie energii elektrycznej w  2016 r. prawie się nie zmieniło 
w porównaniu do 2006 r. na tle wzrostu PKB we wskazanym okre-
sie o 33%, co świadczy o skutecznej polityce w zakresie jej oszczę-
dzania. W strukturze zużycia udział przemysłu wynosi ok. 40%, lud-
ność – 18%, transport – ponad 5%, rolnictwo – ponad 4%, handel 
– ok. 3%.

 Jaki jest obecnie mix energetyczny Białorusi?
– Długofalowy mix energetyczny będzie ukształtowany po od-

daniu do użytku elektrowni atomowej, której pierwszy blok za-

cznie pracować w  2019 r., a  drugi w  2020 r., zaprzestaniu impor-
tu energii elektrycznej i wzroście produkcji energii z odnawialnych 
źródeł (OZE). Na początku 2017 r. łączna moc systemu energetycz-
nego Białorusi wyniosła 9853,7 MW, w tym: 42 elektrociepłownie, 
głównie opalane gazem ziemnym (ok. 90%) o mocy 8991 MW, sta-
cje wykorzystujące nieodnawialne źródła energii o mocy 676,5 MW 
oraz OZE – 186,2 MW (elektrownie wodne – 33,63 MW, wiatraki – 
70,4 MW, elektrownie słoneczne – 50,9 MW, elektrownie wykorzy-
stujące drewno i biomasę – 6,6 MW).

 Pod względem zasobów torfu ocenianych na ok. 4 mld t 
(ok. 9000 torfowisk o łącznej powierzchni ok. 2,4 mln ha), Bia-
łoruś zajmuje 10. miejsce na świecie. Jak to przekłada się na 
produkcję energii z biogazu?

– Rzeczywiście, mamy duże zasoby torfu. Ogólna powierzch-
nia złóż wynosi 99,1 tys. ha i  do 2030 r. planuje się wydobyć 
ok. 302 mln t torfu. Ministerstwo Energetyki nadzoruje 24 kopal-
nie torfu, z których 22 specjalizują się w jego przetwórstwie. W su-
mie zatrudniają ok. 3,8 tys. osób. Mamy 8 mini-elektrociepłow-
ni, o łącznej mocy 54,5 MW. Udział torfu w miksie energetycznym 
wynosi 2–3%. Wykorzystanie tego surowca pozwala na zastąpie-
nie 456 mln m3 gazu ziemnego rocznie. Od 2008 r. Białoruś budu-
je elektrownie biogazowe. Dziś pracuje 18 bloków o łącznej mocy 
26,5 MW. Największa biogazownia o mocy 4,8 MW jest w zakładzie 
rolniczym Raswiet w obwodzie Mochylewskim.

 W  maju 2011 r. uruchomiono pierwszą turbinę wiatrową, 
a  Rada Ministrów Republiki Białorusi zatwierdziła Narodowy 
Program Rozwoju Miejscowych i Odnawialnych Źródeł Energii 
na lata 2011−2015. Jak pan ocenia jego realizację?

– W produkcji energii elektrycznej wykorzystuje się lokalne pali-
wo, w tym OZE (biomasa, biogaz, energia wodna, wiatrowa i ener-
gia słoneczna). Na początku 2017 r. na Białorusi było zarejestro-
wanych ok. 700 instalacji OZE produkujących energię elektryczną 
i  cieplną o  łącznej mocy ponad 1,2 tys. MW. Według szacunków 
państwowego przedsiębiorstwa Belenergo faktyczna produkcja 
energii elektrycznej z OZE w 2016 r. wyniosła 128,4 mln kWh, a pro-
gnoza na 2017 r. to 307,9 mln kWh. W miksie energia elektryczna 
z OZE ma 1% udział, a cieplna – 8,5%.

W  ramach krajowego programu rozwoju lokalnych i  odna-
wialnych źródeł energii w  latach 2011–2015 do użytku oddano 
50 wiatraków o łącznej mocy 41,6 MW. Istotne jest to, że 96% pro-
dukowanej przez nie energii trafia do państwowego miksu ener-
getycznego. Działa 45 hydroelektrowni o  łącznej mocy 32,8 MW, 
z  czego 23 (26,3  MW) wchodzą w  skład Belenergo. Największą 
jest Grodnienskaja o  mocy 17 MW, która funkcjonuje od 2012 r. 
W 2017 r. będą oddane 2 elektrownie na rzece Dźwina: Witebskaja 
(40 MW) i Połockaja (22 MW).

Energię słoneczną wykorzystujemy od 2011 r. Dziś funkcjonuje 
40 elektrowni słonecznych o łącznej mocy 50,5 MW. W najbliższym 

– Odnotowujemy duże zainteresowanie polskich firm energetycznych współpracą z Białorusią w zakresie budowy 
nowych i modernizacji istniejących obiektów i infrastruktury energetycznej oraz angażowania białoruskich specja-
listów (podwykonawców) do realizacji w Polsce inwestycji w zakresie budownictwa energetycznego. Znalezienie ob-
szarów współpracy ułatwiają, organizowane przez Ambasadę, branżowe spotkania robocze z udziałem przedsiębior-
ców i przedstawicieli z Białorusi i z Polski, podczas których prezentowane są potencjał i możliwości różnych branż 
i firm oraz networking na poziomie kierowniczym i eksperckim – mówi Jego Ekscelencja ALEKSANDR AVERYANOV, 
Ambasador Republiki Białoruskiej, w rozmowie z Jerzym Bojanowiczem. 

Zapraszamy do współpracy

ALEKSANDR AVERYANOV (1955 r.) jest 
absolwentem Białoruskiego Instytutu 
Politechnicznego – specjalność „Systemy 
elektryczne” (1977), Mińskiego Państwowego 
Uniwersytetu Lingwistycznego – wydział 
specjalistyczny języków obcych dla 
pracowników administracji państwowej 
(1997) oraz Akademii Zarządzania 
przy Prezydencie Republiki Białoruś 
– specjalność „Gospodarka światowa 
i międzynarodowe stosunki ekonomiczne” 
(2000). W latach 1977–93 pracował na różnych 
stanowiskach inżynierskich w instytucie 

Biełenergosiećprojekt, a następnie był zastępcą kierownika 
Działu Rozwoju Perspektywicznego w Ministerstwie Energetyki 
Republiki Białoruś (1993–94), zastępcą kierownika Departamentu, 
kierownikiem Departamentu Zagranicznej Działalności 
Gospodarczej i Współpracy Międzynarodowej, kierownikiem 
Głównego Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Handlu 
w Aparacie Rady Ministrów Republiki Białoruś (1994–2004), 
zastępcą kierownika Departamentu Rosji i Państwa Związkowego 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś (2004). 
W latach 2004–2009 był kierownikiem Służby Handlowo- 
-Ekonomicznej Ambasady Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej 
Polskiej, a następnie zastępcą dyrektora Departamentu, 
dyrektorem Departamentu Zagranicznej Działalności Gospodarczej 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś. 
3 grudnia 2013 r. został mianowany Ambasadorem Nadzwyczajnym 
i Pełnomocnym Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej 
– stanowisko piastuje od 11 lutego 2014 r.
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czasie będą oddane do użytku farmy fotowoltaiczne w obwodzie 
Homelskim (54 MW) i Mochylewskim (109 MW).

W  2020 r. łączna moc elektrowni OZE ma wynieść 798 MW 
(6% miksu), z których 655,6 MW wygenerują źródła znajdujące się 
w posiadaniu osób prawnych i indywidualnych przedsiębiorców.

 Na jakim etapie jest budowa Białoruskiej Elektrowni Jądro-
wej, w obwodzie grodzieńskim, w mieście Ostrowiec, odległym 
o 50 km od Wilna, przeciwko której protestują władze w Wilnie?

– Podjęta w 2008 r. decyzja dotycząca budowy elektrowni ato-
mowej wynikała z niedoboru własnych surowców paliwowo-ener-
getycznych oraz konieczności dywersyfikacji dostaw surowców 
energetycznych i zastąpienia importowanego gazu ziemnego. Jej 
budowa odbywa się wg rosyjskiego projektu „Elektrownia atomo-
wa 2006”, który przewiduje dwa bloki energetyczne z  reaktorami 
typu WWER o łącznej mocy 2400 MW. Projekt w pełni odpowiada 
standardom Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) 
i  Międzynarodowej grupy EUR (European Utility Requirements) 
– elektrownia nie ulegnie zniszczeniu nawet po trzęsieniu ziemi 
o mocy 8° wg skali Richtera, powodzi, huraganu lub eksplozji.

W 2016 r. przeprowadzono stres-testy wg standardów europej-
skich, opartych na specyfikacjach opracowanych przez Komisję 
Europejską i ENSREG. W najbliższym czasie zostaną przeprowadzo-
ne prace przygotowawcze do realizacji misji dotyczącej bezpie-
czeństwa eksploatacyjnego (Pre-OSART) i oceny narodowej infra-
struktury energetyki atomowej (INIR).

Obecnie prowadzone są prace budowlane na 119 z 131 obiektów 
i budynków obu bloków energetycznych. Białoruskie firmy budow-
lane wykonały ok. 80% wszystkich robót budowlanych. W tym roku 
przewiduje się doprowadzenie na plac budowy wody technicznej, 
zakończenie budowy głównej rozdzielni 330 kV, montaż obudowy 
reaktora, turbiny, wytwornicy pary oraz spawanie głównego obie-
gowego rurociągu. Na budowie elektrowni, która zostanie oddana 
do eksploatacji w 2020 r., pracuje ponad 8 tys. pracowników.

 W 2011 r. 50% udziałów operatora białoruskich gazociągów, 
spółki Biełtransgaz zakupił Gazprom. Czy jego działalność nie 
ingeruje w gospodarkę Białorusi?

– Rozwój długoterminowej, obopólnie korzystnej, współpracy 
pomiędzy Republiką Białoruską i  Federacją Rosyjską, m.in. w  za-
kresie ilości, terminów i  kosztów usług transportu gazu ziemne-
go przez terytorium Republiki Białoruś, określono w bilateralnych 
porozumieniach z  rosyjskimi partnerami. Zgodnie z  podpisany-
mi umowami strona rosyjska gwarantuje dostawy przez Gazprom 
gazu na Białoruś w ilościach wystarczających do zaspokojenia na-
szych wewnętrznych potrzeb. Nadzór nad realizacją zobowiązań 
wynikających z umowy o warunkach kupna-sprzedaży akcji i dal-
szej działalności spółki Biełtransgaz sprawują energetyczne resor-
ty obu krajów. 

 Jakie jest zdanie rządu odnośnie do ustaleń paryskiej Konfe-
rencji Stron Ramowej Konwencji Klimatycznej – COP21?

– Zgodnie z  Dekretem Prezydenta Republiki z  20 września 
2016 r. Białoruś została Stroną Paryskiej Umowy. Zobowiązała się 
do zmniejszenia do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych o  28% 
w porównaniu z 1990 r., czyli nie przekroczenie poziomu 96,1 mln t 
CO2 w  2030 r. Białoruski rząd zatwierdził plan działań w  zakresie 
realizacji postanowień Umowy Paryskiej do Konwencji Ramowej 
Narodów Zjednoczonych w  sprawie zmian klimatu, przewidują-
cy przygotowanie w  odpowiednim czasie projektu aktu prawne-
go w  sprawie zatwierdzenia „Strategii rozwoju długoterminowe-
go Republiki Białoruś” bazującej na niskim poziomie emisji gazów 
cieplarnianych do 2050 r. Za wykonanie zobowiązań wynikających 
z Umowy Paryskiej odpowiada nasze Ministerstwo Zasobów Natu-
ralnych i Ochrony Środowiska.

 W  2010 r. Kulczyk Holding oraz białoruskie przedsiębior-
stwo Grodnoenergo podpisały – zakończyło się to fiaskiem – 
porozumienie o  budowie elektrowni w  miejscowości Zelwa. 

Jak Pan Ambasador ocenia białorusko-polską współpracę 
w zakresie szeroko pojętej energetyki i czy widzi możliwość jej 
zwiększenia? 

– Rzeczywiście, tamten projekt nie wypalił. Nie znaczy, to że Bia-
łoruś nie jest zainteresowana przyjacielskimi i  dobrosąsiedzkimi 
relacjami z Polską i ich rozwojem we wszystkich dziedzinach. Pro-
wadzimy działania na rzecz aktywizacji białorusko-polskiej współ-
pracy w  branży energetycznej. Jednym z  jej perspektywicznych 
kierunków jest ewentualny udział polskich firm w realizacji na Bia-
łorusi projektów inwestycyjnych w tym sektorze. Jesteśmy też zain-
teresowani wznowieniem eksportu energii elektrycznej do Polski, 
a  także gotowi do rozpatrzenia propozycji strony polskiej. Biało-
ruś i  Polska mają dwa połączenia energetyczne: Roś – Białystok 
(220 kV) i Brześć-2 – Wólka-Dobryńska (110 kV). Do 1 lipca 2004 r. 
przez połączenie Roś – Białystok energia elektryczna była dostar-
czana do tzw. wyspy energetycznej w Białymstoku. Po przystąpie-
niu Polski do Unii Europejskiej dostawy przerwano z powodu nie-
pewności zasilania odbiorców wg schematu „wyspa”. Natomiast 
w latach 2001–2008 energia elektryczna była przesyłana połącze-
niem Brześć-2 – Wólka-Dobryńska bezpośrednio z bloków nr 5 i 6 
o mocy 120–140 MW z Bieriezowskiej GRES. W 2009 r. dostawy zo-
stały wstrzymane z powodu niekonkurencyjnej ceny energii.

Handel energią elektryczną może być wznowiony na obu połą-
czeniach, na warunkach odpowiadających interesom i  możliwo-
ściom obu stron, ale wcześniej trzeba zbudować odpowiednią in-
frastrukturę energetyczną, tzw. wstawkę prądu stałego HVDC. 
Prezydent Aleksander Łukaszenka niejednokrotnie podkreślał, że 
Białoruś zawsze jest otwarta na konstruktywną współpracę mię-
dzynarodową. Zwiększeniu współpracy energetycznej sprzyja, 
powołana w  2008  r., Białorusko-Polska Grupa Robocza na szcze-
blu wiceministrów właściwych ds. energetyki. Odbyły się jej czte-
ry posiedzenia – ostatnie 20–21.11.2014 r. w białoruskim Brześciu. 
Dyskutowano m.in. o współpracy w zakresie energii elektrycznej, 
o  efektywności energetycznej, odnawialnych źródłach energii, 
o ropie i gazie oraz o działaniach w obszarze górnictwa i przemy-
słu maszyn górniczych.

Podczas IV posiedzenia Wspólnej Białorusko-Polskiej Komisji 
ds.  Współpracy Gospodarczej (Mińsk, 24.10.2016 r.) strona polska 
poparła nasze stanowisko w sprawie potrzeby uzgodnienia projek-
tu „Porozumienia pomiędzy Ministerstwem Energetyki Republiki 
Białoruś a Ministerstwem Energii Rzeczypospolitej Polskiej w zakre-
sie rozwoju transgranicznych połączeń elektrycznych”. W listopadzie 
2016 r. Ministerstwo Energetyki Białorusi skierowało do polskiego 
Ministerstwa Energii prośbę o spotkanie na szczeblu wiceministrów 
w celu omówienia wspomnianych kwestii. W styczniu 2017 r. prośbę 
ponowiliśmy, ale do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

11 maja 2017 r. z  inicjatywy białoruskiej misji dyplomatycznej 
w  Polsce, w  Ambasadzie odbyło się kolejne spotkanie dotyczące 
rozwoju białorusko-polskiej współpracy w  dziedzinie energetyki, 
w którym wzięło udział ok. 80 osób. Obok reprezentantów Polsko-
-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, Izby Handlowa-Prze-
mysłowej „Polska-Azja” i  Regionalnej Izby Gospodarczej w  Ka-
towicach obecni byli przedstawiciele polskich przedsiębiorstw 
energetycznych, specjalizujących się w  budowie, naprawie, kon-
serwacji i  serwisie obiektów energetycznych, a ze strony białoru-
skiej – przedstawiciele państwowego zjednoczenia produkcyjnego 
Belenergo i podległych mu firm oraz firmy konsultingowej „Revera”. 
W  trakcie imprezy odbyła się prezentacje potencjału białoruskiej 
i  polskiej branży energetycznej oraz omawiano warunki udziału 
białoruskich specjalistów w  realizacji projektów na terenie Polski 
i inwestycji polskich firm na Białorusi.

 Dziękuję za rozmowę.



Na terenie Elektrociepłowni Żerań w Warszawie budowany jest obecnie 
blok gazowo-parowy. Nowy blok o mocy elektrycznej 490 MW netto będzie 
najnowocześniejszym obiektem tego typu w Polsce. Zamawiający, spół-
ka PGNiG TERMIKA S.A., oraz konsorcjum spółek Mitsubishi Hitachi 
Power Systems Europe GmbH, Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd, 
Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Ltd i Polimex-Mostostal 
S.A. podpisały kontrakt na dostawę i montaż instalacji, obejmujący rów-
nież długoterminową umowę serwisową w zakresie turbiny. Jest to pierw-
sze duże zamówienie tego typu realizowane przez MHPS w Polsce. Przeka-
zanie bloku do eksploatacji planowane jest na rok 2020.

Budowa nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań jest 
postrzegana nie tylko jako ważna inwestycja w polskim sektorze ener-
getycznym, niezbędna dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego aglo-
meracji warszawskiej. Jak twierdzi Wojciech Dąbrowski, Prezes PGNiG 
TERMIKA S.A., wysokowydajne i nowoczesne technologie gazowe zastoso-
wane w nowym bloku umożliwią spełnienie najostrzejszych europejskich 
kryteriów ochrony środowiska, tj. wymagań dyrektywy w sprawie emisji 
przemysłowych oraz BAT. Inwestycja w sposób odczuwalny wpłynie zatem 
na poprawę jakości powietrza w stolicy, zwiększając komfort życia lokal-
nej społeczności.

Po zakończeniu budowy kotły węglowe zostaną wycofane z użytku, 
a nowa jednostka wytwórcza umożliwi zwiększenie produkcji energii elek-
trycznej w elektrociepłowni o ok. 80%. Parametry bloku pozwolą na utrzy-
manie mocy wytwórczej na poziomie zapewniającym dostawy ciepła do 
warszawskiego systemu ciepłowniczego przy zachowaniu konkurencyjności 
cen ciepła dla mieszkańców Warszawy.

Koncepcja projektu systemu ciepłowniczego
Wytwarzana moc ciepłownicza będzie wynosić maksymalnie ok. 326 MW.
Nowy blok zostanie wyposażony w jedną turbinę gazową MHPS M701F, 

jeden kocioł odzyskowy oraz dodatkowy wymiennik ciepła na potrze-
by produkcji wody grzewczej do sieci ciepłowniczej, jedną turbinę parową 
upustowo-przeciwprężną z rozmieszczonym osiowo wymiennikiem podtur-
binowym i instalacją kotła rozruchowego. Turbina gazowa M701F repre-

zentuje najnowszą generację odnoszących sukcesy na rynku turbin gazo-
wych MHPS klasy F, które wykorzystują najnowocześniejszą technologię.

Przed wejściem do komór spalania turbiny gazowej, gaz ziemny zosta-
je wstępnie podgrzany na dwóch stopniach. Na pierwszym stopniu zimny 
gaz ziemny zostaje podgrzany gorącą wodą. Celem takiego wstępnego pod-
grzania jest zapobieżenie spadkowi temperatury gazu poniżej punktu rosy 
spowodowanemu przez dławienie ciśnienia gazu (efekt Joule'a-Thomso-
na). Na drugim stopniu gaz ziemny zostaje podgrzany gorącą wodą w pod-
grzewaczu, a następnie odprowadzony za walczakiem SP w celu zwiększe-
nia sprawności bloku.

Gazy wylotowe z turbiny gazowej M701F doprowadzane są do kotła od-
zyskowego, który wyposażony jest w trójstopniowy system ciśnieniowy słu-
żący do produkcji pary wysokiego (WP), średniego (SP) i niskiego ciśnie-
nia (NP). Kocioł odzyskowy jest kotłem walczakowym. W skład każdego 
stopnia ciśnieniowego wchodzą powierzchnie ogrzewalne podgrzewacza 
wody, parownika z walczakiem oraz przegrzewacza. Dzięki wymienniko-
wi ciepłowniczemu umieszczonemu po stronie zimnej kotła odzyskowe-
go można uzyskać temperaturę spalin o wartości 80°C. Ciepło z chłod-
nicy turbiny gazowej wykorzystywane jest w obiegu wodno-parowym za 
pośrednictwem wymiennika ciepła w rurociągu wody zasilającej, na obej-
ściu podgrzewacza WP.

Projekt kotła odzyskowego uwzględnia również opcję późniejszego mon-
tażu instalacji odazotowania metodą selektywnej redukcji katalitycznej 
(SCR) oraz instalacji redukcji CO.

Wytworzona para WP, SP i NP jest doprowadzana do turbiny parowej. 
Turbina parowa ma budowę dwukadłubową, upustowo-przeciwprężną. 
Wyposażona jest w króciec upustowy pary technologicznej. W celu osią-
gnięcia najwyższej sprawności wewnętrznych stopni łopatek, wewnętrzny 
przepływ pary przez turbinę parową przed opuszczeniem turbiny i przej-
ściem do podgrzewacza ciepłowniczego, lub do wymiennika podturbinowe-
go, dzieli się na dwa pojedyncze strumienie kierunkowe.

Regulację temperatury zasilania sieci ciepłowniczej można uzyskać za 
pomocą wymiennika podturbinowego i wymiennika ciepłowniczego pracu-
jącego na obejściu po stronie wody. W przypadku zbyt wysokiego ciśnie-

ŻERAŃ   ważna inwestycja w polskim 
sektorze energetycznym



nia na upuście, skutkującego zbyt wysoką temperaturą wody ciepłowniczej, 
otwierane jest obejście po stronie wody i temperatura zasilania sieci cie-
płowniczej jest regulowana poprzez mieszanie gorącej wody z zimną wodą 
z układu obejściowego.

W przypadku, gdy turbina parowa jest wyłączona z eksploatacji, pod-
grzewacz ciepłowniczy i wymiennik podturbinowy są zasilane parą SP i NP 
z oddzielnych stacji obejściowych. Para WP przepływa poprzez stację obej-
ściową do szyny zimnej. Zawory zwrotne zapewniają bezpieczne zamknię-
cie ciągów upustowych, chroniąc przed przepływem wstecznym pary do 
turbiny parowej.

Turbina parowa przeciwprężna może również wytwarzać energię elek-
tryczną w trybie czysto kondensacyjnym. W tym celu podgrzewacz cie-
płowniczy i wymiennik podturbinowy pełnią również funkcję skraplacza, 
pracując w trybie tak zwanej czystej pseudokondensacji. Mimo budowy 
przeciwprężnej, wydajność netto pracy w trybie czystej kondensacji jest 
bardzo wysoka i osiąga ponad 58,5%. Wykorzystanie paliwa netto na bar-
dzo wysokim poziomie wynosi więcej niż 90%, co można uzyskać wyłącz-
nie poprzez pracę w wyżej wymienionych specjalnych trybach, zoptymali-
zowanych do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła grzewczego.

W okresie letnim oraz w przypadku pracy ze zredukowanym udziałem 
sieci ciepłowniczej nadmiar ciepła w sieci ciepłowniczej jest odprowadzany 
do otoczenia poprzez chłodzoną wodą rzeczną chłodnicę główną. Chłod-
nica główna umieszczona jest pomiędzy wlotem a wylotem sieci ciepłow-
niczej i będzie odstawiana, jeżeli zajdzie konieczność pracy w trybie pełnej 
sieci ciepłowniczej, na przykład podczas eksploatacji w okresie zimowym.

Podsumowując: Blok został zaprojektowany jako blok kogeneracyjny 
składający się z typowych i sprawdzonych urządzeń obejmujących turbi-
nę parową bez części kondensacyjnej wykorzystującej duże stopnie NP, co 
skutkuje prostą i niezawodną konstrukcją całego bloku.

Zalety tej koncepcji są następujące:
►  Koncepcja oparta na turbinie gazowej typu 

M701F charakteryzuje się wysoką sprawno-
ścią elektryczną oraz znakomitym współ-
czynnikiem wykorzystania paliwa netto.

►  Wysoka moc wytwarzana w sieci ciepłow-
niczej pozwala na optymalizację koncep-

cji pracy instalacji z wykorzystaniem turbiny parowej o zaawansowanej 
konstrukcji, zapewniając najwyższą wydajność spełniającą wymagania 
pracy w skojarzeniu Elektrociepłowni Żerań.

►  W porównaniu do kondensacyjnej turbiny parowej, straty wentylacyjne 
stopnia łopatek w części niskoprężnej turbiny parowej są mocno ograni-
czone, co przekłada się na wyższą sprawność w trybie kogeneracji i wyż-
szą moc ciepłowniczą.

►  Do chłodzenia stopnia łopatek części niskoprężnej turbiny parowej nie 
jest wymagana para chłodząca, co skutkuje zwiększeniem maksymalnej 
osiągalnej mocy ciepłowniczej (ok. 20 MWt) oraz wysokim współczynni-
kiem wykorzystania paliwa netto.

►  Koncepcja ta uwzględnia montaż w przyszłości instalacji odazotowania 
metodą SCR oraz instalacji redukcji CO na kotle odzyskowym.
W wyniku opracowanych szczegółowych studiów wykonalności zastoso-

wane zostało rozwiązanie z turbiną parową przeciwprężną (blok gazowo-
-parowy z turbiną parową). Taka koncepcja projektowa bloku umożliwia 
najbardziej ekonomiczną pracę instalacji przy wysokim, przyjaznym dla 
środowiska współczynniku wykorzystania paliwa.

Mimo że blok został zaprojektowany do wielogodzinnej pracy w trybie 
wytwarzania ciepła, w celu uzyskania jak najlepszych wyników eksploata-
cji pod względem ekonomicznym konieczna jest jej wysoka sprawność elek-
tryczna netto. Konstrukcja turbiny parowej, w tym długość łopatek ostat-
niego stopnia, została zoptymalizowana w kilku analizach ekonomicznych 
z uwzględnieniem reżimu eksploatacyjnego, przewidywanych godzin eks-
ploatacji oraz produkcji ciepła. W oparciu o taką koncepcję turbiny parowej 
wypracowano optymalne pod względem ekonomicznym rozwiązanie o do-
skonałej sprawności bloku w cyklu skojarzonym, przy uniknięciu strat wen-
tylacyjnych zbyt dużych stopni łopatek części NP turbiny parowej i braku 
konieczności wykorzystania pary chłodzącej do chłodzenia stopnia łopatek 

części NP, co skutkuje zwiększeniem wytwa-
rzanej mocy cieplnej sieci ciepłowniczej.

Taka koncepcja bloku spełnia oczekiwania 
Zamawiającego związane z wykorzystaniem 
paliwa, sprawnością bloku w trybie czysto kon-
densacyjnym oraz kosztami inwestycji w stop-
niu przewyższającym oczekiwania.
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    PREZENTACJE

PGNiG TERMIKA, należąca do Grupy Kapitałowej Polskiego Gór-
nictwa Naftowego i Gazownictwa PGNiG, jest największym w Pol-
sce producentem ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. 

Ważna inwestycja 
– Wreszcie rozpoczęta, po wieloletnich przegotowaniach, budo-

wa nowego bloku była konieczna ze względu na wymianę wyeksplo-
atowanych kotłów wodnych. Ma istotne znaczenie dla wzmocnienia 
bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji warszawskiej. A dzięki 
zastosowaniu wysokosprawnych, najnowocześniejszych technolo-
gii gazowych, nowy blok pozwoli nam spełnić najostrzejsze europej-
skie kryteria ochrony środowiska, tj. wymagania Dyrektywy ws. Emi-
sji Przemysłowych oraz wymogi BAT. Wzrośnie też jakość powietrza 
w Warszawie – mówi o rozpoczętej inwestycji Wojciech Dąbrow-
ski, Prezes PGNiG TERMIKA S.A.

EC Żerań, modernizowana w  celu dostosowania jej do speł-
niania norm emisyjnych IED, została uruchomiona w 1954 r. i jest 
drugim co do wielkości źródłem ciepła dla Warszawy – dyspo-
nuje mocą 1580 MWt i  386 MWe. Podstawowymi jednostkami 
wytwórczymi są 2 kotły fluidalne, 5 kotłów parowych, 4 kotły 
wodne i 8 turbozespołów ciepłowniczych, w tym jeden przeciw-
prężny. Kotły fluidalne mają nowe filtry workowe (ograniczenie 
emisji pyłu) i  zmodernizowany układ podawania kamienia wa-
piennego (ograniczenie emisji tlenków siarki). W  planach jest 
również retrofit części ciśnieniowej i  urządzeń pomocniczych 
obu kotłów. 

Dzięki nowemu blokowi, który zastąpi bloki współpracujące 
z 5 kotłami parowo-pyłowymi, o mocy brutto 497 MWe i maksy-
malnej 326 MWt produkcja energii elektrycznej zwiększy się o ok. 
80%, do ponad 6 TWh rocznie.

Wraz z kontraktem została zawarta 6-letnia umowa na świad-
czenie usługi serwisowej. Jej koszt nie jest ujęty w budżecie inwe-
stycyjnym projektu. 

Wbicie łopaty zaplanowane jest we wrześniu. W 2019 r. zosta-
ną przeprowadzone testy, a  w  następnym blok oddany do eks-
ploatacji. 

Dywersyfikacja paliw 
Należące do zatrudniającej 1060 osób PGNiG TERMIKA war-

szawskie zakłady produkują 11% całego wytwarzanego w  Pol-
sce ciepła, które dociera do 70% mieszkańców Warszawy i  60% 
mieszkańców okolic. W  sumie wytwarzają rocznie ok. 4,4 TWh 
energii elektrycznej i 11,3 TWh ciepła w kogeneracji.

– Naszym głównym paliwem jest węgiel, którego rocznie zużywa-
my ponad 2 mln t, ale dywersyfikujemy go: mamy kocioł na Siekier-
kach opalany biomasą, a  budowany blok gazowy będzie zużywał 
ok. 550 mln m3 gazu ziemnego rocznie – ok. 4% krajowego zużycia 
tego paliwa.

Inwestycja ta wpisuje się w  strategię Grupy Kapitałowej PGNiG, 
która zakłada utrzymanie pozycji wiodącego dostawcy gazu na pol-
skim rynku. Decyzja o budowie bloku gazowo-parowego bierze rów-
nież pod uwagę zmieniające się międzynarodowe realia zaopatry-
wania Polski w  paliwo, jak plany budowy przez PGNiG rurociągu 
norweskiego, a zwłaszcza uruchomienie terminalu LPG w Świnouj-
ściu. Nie bez znaczenia jest też zniesienie przez prezydenta Donalda 
Trumpa zakazu eksportu tego surowca z USA i rozpoczęcie dostaw 
do Polski – tłumaczy prezes.

W ramach dywersyfikacji paliw w EC Siekierki w 2015 r. prze-
budowano węglowy kocioł parowy OP-230 na opalany biomasą, 
a w sierpniu 2016 r. przekazano go do eksploatacji. Biomasę do-
starcza kilkunastu kontrahentów krajowych i zagranicznych.

Kocioł spełnia limity emisji wymagane dyrektywą IED: emisja 
tlenków siarki zmniejszyła się o 97%, związków azotu o 64%, pyłu 
o 86%, a CO2 o 225 000 t. Inwestycja zwiększyła udział OZE w kra-
jowej energetyce o 125 tys. TWh/rok, a wyprodukowanego w ko-
generacji ciepła o 1900 TJ.

Śladowa zawartość popiołu w paliwie biomasowym zmniejszy-
ła o 10 000 t/rocznie produkcję odpadów popiołowych. Niemniej 
w maju 2014 r., na mocy umowy inwestycyjnej pomiędzy PGNiG 
TERMIKA S.A. (70% udziałów), a Lafarge Cement S.A. (30%), zawią-

WOJCIECH DĄBROWSKI jest absolwentem 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego. Ukończył również studia 
podyplomowe na Politechnice Warszawskiej 
na Wydziale Mechanicznym Energetyki 
i Lotnictwa w zakresie Eksploatacji Elektrowni 
i Elektrociepłowni parowych, gazowych 
i parowo-gazowych. W zakresie zarządzania 
ukończył kurs MBA w Akademii Leona 
Koźmińskiego oraz jest absolwentem Wydziału 
Zarządzania w Administracji Publicznej na 
Uniwersytecie Warszawskim. Pracował 
w administracji samorządowej, rządowej oraz 

jako doradca inwestycyjny i prawny, m.in. w zakresie pozyskiwania środków 
z UE. Kierował zespołami podczas realizacji projektów inwestycyjnych. 
Ma doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji inwestycji liniowych, 
kubaturowych i układów technologicznych w energetyce. Od 2011 r. pełnił 
funkcję wiceprezesa Zarządu Spółki Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie 
sp. z o.o. W styczniu 2016 r. został Prezesem Zarządu PGNiG TERMIKA S.A.

29 czerwca 2017 r. PGNiG TERMIKA S.A. oraz konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Gmbh, Mitsu-
bishi Hitachi Power Systems Ltd, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Ltd i Polimex-Mostostal S.A. podpisa-
ły umowę na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie. Przetarg na jedną 
z najważniejszych inwestycji energetycznych w kraju, wartości 1,6 mld zł brutto, rozstrzygnięto 17 maja br. 

W zgodzie z normami IED
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zano spółkę Zakład Separacji Popiołów Siekierki sp. z o.o. Przed-
miotem jego działalności będzie – wykorzystując opatentowaną 
technologię elektrostatycznej separacji materiałów mineralnych 
– separacja 190 tys. t popiołów lotnych rocznie powstających
w  Elektrociepłowni Siekierki. Instalacja zostanie uruchomiona
w tym sezonie grzewczym.

– Tzw. high carbon, czyli popiół z zawartością powyżej 5% części 
palnych będzie zawracany do kotła i dopalany, a popiół gorszej ja-
kości będzie z zakładu wywożony. W Ciepłowni Kawęczyn i EC Prusz-
ków już 100% odpadów paleniskowych jest zagospodarowywa-
nych. Żużel i popiół (fluidalny i konwencjonalny) są odbierane przez 
firmy zewnętrzne. Większość odpadów jest wykorzystywana przy 
budowie dróg – popiół z Siekierek, w ramach podpisanej już umowy, 
będzie wykorzystany do budowy wschodniej obwodnicy Warszawy 
– wyjaśnia prezes. 

– Prowadzimy też prace studialne dotyczące usytuowania na te-
renie EC Siekierki kotła multipaliwowego, spalającego miał węglowy 
i RDF. Nieustannie się modernizujemy, spełniając najwyższe wymogi 
norm ochrony środowiska. 

Siekierki, Kawęczyn, Wola i Pruszków 
Największą elektrociepłownią w  Polsce i  drugą co do wielko-

ści w  Europie jest pracująca od 1961 r. EC Siekierki: 2068 MWt 
i 622 MWe, która ogrzewa 55% warszawskich budynków.

Ma nowoczesne instalacje: mokrego odsiarczania spalin MIOS 
i odazotowania spalin SCR. Wszystkie kotły węglowe wyposażo-
ne są w wysokosprawne elektrofiltry, które utrzymują emisję pyłu 
na poziomie ok. 50% wielkości dopuszczalnej polskimi normami 
ochrony powietrza.

Działa w niej największy w Polsce akumulator ciepła o pojem-
ności 30 400 m3 wody sieciowej: zbiornik gorącej wody o średni-
cy 30 m i wysokości 47 m, który w przypadku awarii może przez 
kilka godzin zasilać ciepłem kilkadziesiąt tysięcy mieszkań. – Co-
dziennie jest wykorzystywany do optymalizacji produkcji. Uelastycz-
nia cały zakład, gdyż pozwala na równomierną pracę, co poprawi-
ło stabilność dostaw i  komfort świadczonych usług. Daje też nam 
dodatkowe zyski, bo zmniejsza ilość spalanego w kotłach paliwa – 
mówi prezes.

 Ciepłownia Kawęczyn, uruchomiona w 1983 r., to trzeci co do 
wielkości zakład PGNiG TERMIKA o mocy 465 MWt. – Włączamy 
ją – zgodnie z podpisaną z Veolia Energia umową – kiedy tempera-
tura na zewnątrz spadnie poniżej –2°C. Zabezpiecza dostawy ciepła 
po prawej stronie Wisły. Niezbędne jednak będą nakłady inwestycje,  
by dostosować ją do wymagań dyrektyw IED – zdradza Wojciech 
Dąbrowski.

Uruchomiona w 1973 r. Ciepłownia Wola po modernizacji w la-
tach 2014–2015 r. ma moc 348 MWt. To drugie szczytowe źródło 
ciepła dla Warszawy, jest uruchamiane gdy temperatura spadnie 
poniżej –10°C. Spełnia dyrektywy UE dla źródeł szczytowych ist-
niejących pracujących w ciągu roku do 1500 godz.

Ciepłownię Wola i  EC Siekierki włączono do grupy zakładów 
o  zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysło-
wej ZZR. – Zawsze mieliśmy do czynienia z  substancjami niebez-
piecznymi, ale musieliśmy dostosować się do nowych wymogów
prawnych. W EC Siekierki przeprowadziliśmy gruntowną przebudowę 
zbiorników i  w  obu zakładach zastąpiliśmy ciężki olej opałowy lek-
kim, który jest bardziej przyjazny dla środowiska – wyjaśnia prezes.

Najstarszym zakładem jest EC Pruszków – zniszczona podczas 
II wojny światowej w 80%, w grudniu 1945 r. wznowiła pracę dys-
ponując mocą 8 MW, która po zakończonej w 1953 r. odbudowie 
wzrosła do 38 MW. Obecnie jest to 150 MWe i 186 MWt. Ciepło do-
starczane jest mieszkańcom Pruszkowa i okolic własną siecią cie-
płowniczą długości 70 km, a energia elektryczna trafia do krajo-
wego systemu elektroenergetycznego.

– Zostanie gruntownie zmodernizowana i  dostosowana do IED,
na co mamy czas do 2022 r. Jesteśmy w przeddzień otwarcia prze-
targów na budowę nowego kotła o  mocy 13 MW oraz ogłoszenia 
przetargu na zmianę nawęglania, bo obecnie spalamy groszek, co 

jest nieefektywne ekonomicznie – po przebudowie kotły będą mogły 
spalać miał. Zostaną też wstawione nowe WR-y – deklaruje prezes.

Chodzi o remonty kotłów nr 10 i 11 oraz urządzeń układu cie-
płowniczego, nawęglania i odżużlania, turbozespołu i generatora 
TZ- 6 oraz modernizację kotła wodnego typu WR25 nr K-13 wraz 
z  budową instalacji ochrony środowiska i  układu magazynowa-
nia popiołu.

Nie tylko Mazowsze 
W strukturach PGNiG TERMIKA S.A. są jeszcze PGNiG TERMIKA 

Energetyka Rozproszona sp. z  o.o., Przedsiębiorstwo Ener- 
getyki Cieplnej S.A. i PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysło-
wa S.A. 

PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z  o.o. (dawniej 
NYSAGAZ sp. z o.o.) wytwarza, przesyła i dystrybuuje ciepło oraz 
wytwarza energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji. To 
33 zakłady na gaz na terenie województw warmińsko-mazurskie-
go, dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, 
pomorskiego, zachodniopomorskiego, podkarpackiego i kujaw-
sko-pomorskiego, o łącznej mocy 18,28 MWt i 166 kWe. Rocznie 
sprzedaje ok. 100 000 GJ ciepła i ok. 26 MW energii elektrycznej 
(gazowe agregaty kogeneracyjne mają moc ok. 500 kWe). Re-
alizuje też działania związane z pozyskiwaniem nowych projek-
tów inwestycyjnych w  kotłownie gazowe i  układy kogeneracyj-
ne. Obecnie realizuje dwa projekty związane z budową gazowych 
układów kogeneracyjnych małej mocy. 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Jastrzębie S.A., kupione 
w 2016 r., ma 6 elektrociepłowni o łącznej mocy 442 MWt. Ciepło 
dystrybuuje w gminach Jastrzębie-Zdrój, Czerwionka-Leszczyny, 
Knurów, Racibórz, Kuźnia Raciborska, Pawłowice, Rybnik, Wodzi-
sław-Śląski i Żory. Długość sieci ciepłowniczych wynosi 288 km, 
a średnia sprzedaż ciepła to ok. 1 800 000 GJ (w ciepłym 2014 r. – 
ok. 2 430 000 GJ).

Do PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa, która zajmuje się 
wytwarzaniem ciepła, energii elektrycznej, chłodu i  sprężonego 
powietrza, należą EC: Częstochowa, Suszec, Moszczenica, Pnió-
wek i  Zofiówka. Jest największym w  Polsce producentem ener-
gii elektrycznej pochodzącej z gazu z odmetanowania pokładów 
węgla i rekordzistą w redukcji metanu do atmosfery – rocznie za-
gospodarowuje ponad 70 mln m3 metanu i ogranicza emisję CO2 
o ponad 900 tys. t. Łączna moc zainstalowana w silnikach gazo-
wych zasilanych tym paliwem wynosi 29 MWe.

* * *EC Siekierki i EC Żerań zapewniają 80% zapotrzebowania War-
szawy w  energię elektryczną, łącznie wytwarzają ok.  3,8  TWh 
rocznie, którą odbiera Innogy Polska (dawniej RWE Polska). 

– Mamy też podpisaną umowę z PSE i jesteśmy przygotowani na 
produkcję energii elektrycznej na ich „wezwanie”. W 2016 r. mieliśmy 
rekordową dyspozycyjność bloków, które pracowały niemalże non 
stop – mówi Wojciech Dąbrowski, Prezes PGNiG TERMIKA S.A., 
która w Grupie PGNiG pod względem przychodów ustępuje Pol-
skiej Spółce Gazownictwa.

W 2016 r. PGNiG Termika miała rekordowe wyniki finansowe – 
230 mln zł netto (w  2015 r. ok. 150 mln zł), ale przed spółką są 
kilkumiliardowe inwestycje. W styczniu 2018 r. zostanie najwięk-
szym udziałowcem utworzonej w  2016 r. Polskiej Grupy Górni-
czej, zwiększając swój udział w kapitale zakładowym z 17,1% do 
20,4%.

Jerzy Bojanowicz
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Dzisiejsze, zbliżające się do 30-lecia przedsiębiorstwo ERBUD 
S.A. to grupa kapitałowa działająca w kilku segmentach: budow-
nictwie kubaturowym, inżynieryjno-drogowym, przemysłowym 
i  inżynierii oraz serwisie dla przemysłu i  energetyki. Należy do 
jednej z  pięciu największych grup budowlanych w  Polsce, za-
trudniając blisko 2 tys. osób. Od 2007 r. spółka jest obecna na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Gdyby pokusić się o  przedstawienie historii firmy w  telegra-
ficznym skrócie, to trzeba by wskazać na umiejętność wykorzy-
stania przez jej założycieli szansy, jaką stwarzała transformacja 
ustrojowa oraz pasję tworzenia. ERBUD dokumentuje takie ce-
chy prowadzenia biznesu jak odwaga w  podejmowaniu nie-
jednokrotnie trudnych decyzji, uczenie się na błędach, filozofia 
stałego doskonalenia się, racjonalna organizacja pracy, powięk-
szanie kompetencji, wykorzystanie doświadczenia płynącego 
z zagranicznych kontraktów, dbałość o pracowników przynoszą-
ca efekt w postaci identyfikacji z miejscem zatrudnienia, a zatem 
i  minimalną fluktuacją. A  także partnerskie relacje z  klientami, 
kooperantami i dostawcami w biznesie.

Firma nie toleruje kompromisów w  dziedzinie BHP, korzysta 
z najlepszych światowych praktyk ze świetnymi rezultatami, któ-
rych potwierdzeniem są m.in. liczne miejsca na podium, w tym 
wiele pierwszych, w  konkursach „Buduj bezpiecznie” Okręgo-
wych Inspektoratów Pracy.

Grupa Kapitałowa ERBUD 
Strukturę organizacyjną Grupy ERBUD tworzy pięć oddziałów 

spółki matki ERBUD S.A. (Warszawa, Toruń, Rzeszów, Wrocław, 
Kraków) i cztery Biura Techniczne (Szczecin, Poznań, Gdańsk, Ka-
towice) oraz spółki Grupy Kapitałowej:
•  GWI GmbH – działa w Niemczech i Belgii, wykonuje stany suro-

we i generalne wykonawstwo obiektów kubaturowych, prowa-
dzi działalność w  segmencie inżynieryjnym i  energetycznym: 
inżynieria lądowa i budowa elektrowni;

•  ERBUD International sp. z o.o. – prowadzi działalność w Pol-
sce i kilku krajach Unii Europejskiej, m.in. w Niemczech, Francji 
i Belgii, jako podwykonawca specjalizujący się w robotach stanu 
surowego (realizacja obiektów użyteczności publicznej, handlo-
wych, mieszkaniowych i budownictwa specjalistycznego, prze-
mysłowego: hale, fabryki, oczyszczalnie ścieków, elektrownie);

•  PBDI S.A. – działa w sektorze budownictwa inżynieryjno-dro-
gowego, wykonując prace związane z  budową, moderniza-
cją i  remontami dróg i  autostrad, prowadzi także prace elek-
troenergetyczne, obejmujące również projekt i budowę stacji 
elektroenergetycznych i linii kablowych średniego i wysokiego 
napięcia, przy budowie farm wiatrowych;

•  ERBUD Rzeszów sp. z o.o. – realizuje kontrakty w systemie ge-
neralnego wykonawstwa i wykonuje prace projektowe, specja-
lizując się w modernizacji i budowie nowych obiektów służby 
zdrowia i infrastruktury miejskiej;

•  Grupa ERBUD Industry, do której należą:
–  ERBUD Industry sp. z o.o. – zajmuje się projektami z obsza-

ru inżynierii, realizuje zlecenia w różnych sektorach przemy-
słu i energetyki;

–  ERBUD Industry Centrum sp. z o.o. (Oddziały w Łodzi, Po-
znaniu, Wieruszowie, Grajewie i Warszawie) – świadczy usłu-
gi serwisowe urządzeń i instalacji w ciepłownictwie, energe-
tyce, przemyśle chemicznym. Sprawuje nadzór techniczny 
i inwestorski, obsługuje spalarnie, biogazownie, budowę ga-
zociągów;

–  ERBUD Industry Pomorze sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 
i Toruniu – świadczy usługi serwisowe w energetyce i prze-
myśle, wykonując remonty i  modernizacje kotłów przemy-
słowych, turbin, elektrofiltrów, rurociągów, sieci przemysło-
wych, konstrukcji stalowych, maszyn i  urządzeń, instalacji 
i urządzeń elektrycznych;

–  ERBUD Industry Południe sp. z o.o. (Oddziały w Będzinie 
i Rybniku) – świadczy usługi serwisowo-remontowe i  inwe-
stycje dla energetyki zawodowej, ciepłownictwa i hutnictwa.

Energetyka 
Ekspansję w  sektor energetyczny zainicjowało przejęcie 

w  2009 r. katowickiej spółki JF Inwestycje, na bazie której po-
wstała ERBUD Energetyka, jeden z  zalążków dzisiejszej Grupy  
ERBUD Industry. Rozwój usług serwisowych dla przemysłu zo-
stał zapoczątkowany wraz z przejęciem w 2012 r. łódzkiej firmy  
Engorem (od 2014 r. ERBUD Industry Centrum), zapewniają-

Spółka ERBUD powstała w 1990 r. w Toruniu z kapitałem zakładowym wynoszącym tysiąc złotych, a pierwszą reali-
zacją była budowa biurowca w Niemczech. Eryk Jan Grzeszczak, jej nieżyjący założyciel (zmarł w 2009 r.) i jego syn 
Dariusz, który po roku od jej powstania stał się udziałowcem, zapewne nie sądzili, że w ciągu już pierwszych dwóch 
dekad z rodzinnej małej firmy rozwinie się w giełdową spółkę z rocznymi obrotami sięgającymi 2 mld zł.

Rosnąca rola 
energetyki rozproszonej

PAWEŁ SMOLEŃ, Członek Zarządu 
ds. Przemysłu i Energetyki 
w ERBUD S.A., Prezes ERBUD 
Industry sp. z o.o. Przewodniczący 
Rady Nadzorczej think tanku 
Forum Energii. Wcześniej Partner 
odpowiedzialny za energetykę 
w Deloitte (2014–2015) 
i Arthur Andersen (1992–2001). 
W latach 2013–2015 Prezydent 
Europejskiego Stowarzyszenia 
Węgla Kamiennego i Brunatnego 
EURACOAL w Brukseli, wcześniej 
Prezes Związku Pracodawców 

Prywatnych Energetyki przy Konfederacji Lewiatan, członek 
kierownictwa wielu organizacji branżowych. Pracował na 
stanowisku Wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych w PGE 
(2012–2013). W latach 2001–2012 w Grupie Vattenfall, gdzie 
był m.in. Dyrektorem Strategii i Rozwoju Grupy Vattenfall 
Niemcy, Dyrektorem ds. Zarządzania Aktywami Produkcyjnymi 
całej Grupy Vattenfall oraz Prezesem Vattenfall Heat Poland 
(Elektrociepłownie Warszawskie).



Pompownia wody sieciowej uruchomiona w EC 
w 2016 r. Umożliwia pracę sieci ciepłowniczej 
w rozdzieleniu na dwa układy o różnych 
przepływach i ciśnieniach

Elektrociepłownia „Zielona Góra” jest jednym z  więk-
szych przedsiębiorstw energetycznych w  województwie 
lubuskim, wytwarzającym w  bloku gazowo-parowym 
energię elektryczną dla krajowego rynku energii oraz 
ciepło sieciowe dla miasta Zielona Góra. Spółka jest też 
dystrybutorem i  jedynym dostawcą ciepła do miejskiego 
systemu ciepłowniczego. Udział Elektrociepłowni w rynku 
ciepła w Zielonej Górze wynosi 44 %. Z dostarczanego cie-
pła korzysta ok. 80 tys. mieszkańców miasta.

Zakład zbudowano ponad 40 lat temu, by pokryć zapo-
trzebowanie na ciepło dynamicznie rozbudowującego się 
miasta. Dzięki nowej elektrociepłowni wyłączono kilka-
dziesiąt lokalnych kotłowni, co przyczyniło się do poprawy 
stanu środowiska naturalnego. W  2012 r. Elektrociepłow-
nia „Zielona Góra” całkowicie zrezygnowała ze spalania wę-
gla, wykorzystując w produkcji ciepła lokalny gaz ziemny. 

Spółka każdego roku rozbudowuje i modernizuje miej-
ski system ciepłowniczy, którego długość wynosi obecnie 
118 km. Stosuje rury preizolowane pozwalające skutecznie 
ograniczać straty na przesyle (długość nowych ciepłocią-
gów to 66 km). Jednocześnie Elektrociepłownia inwestuje 
w telemetrię, pozwalającą na stały monitoring pracy sys-
temu ciepłowniczego poprzez ciągły odczyt najważniej-
szych parametrów czynnika grzewczego w  wybranych 
punktach sieci i we wszystkich węzłach cieplnych, a także 
w gazowych kotłowniach lokalnych. 

Wdrożyła również informatyczny system wsparcia pod-
stawowych procesów sprzedaży ciepła i  usług okołocie-
płowniczych, który usprawnił proces obsługi odbiorców 
oraz umożliwia obsługę większej ilości klientów, np. po-
przez szybszą i pewną dostawę e-faktur do klienta. 

Jednym z  priorytetów Spółki jest likwidacja lokalnych 
kotłowni. Elektrociepłownia posiada 14 własnych kotłowni 
gazowych rozproszonych po całym mieście. Do programu 
likwidacji kotłowni włączyła również innych uczestników 
rynku ciepła, aby móc przyłączyć jak najwięcej obiektów 
do miejskiej sieci ciepłowniczej i przyczynić się tym samym 
do likwidacji niskiej emisji, szczególnie w  centrum Zielo-
nej Góry.

Obecnie Elektrociepłownia „Zielona Góra” przygotowuje 
się do realizacji przedsięwzięć związanych z rozwojem sys-
temu ciepłowniczego zapisanych w Strategii Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funk-
cjonalnego (ZIT). W  ramach realizacji celów Strategii ZIT 
dotyczących ochrony powietrza i  rozwoju wysokospraw-

nych źródeł kogeneracyjnych (dotacja 39  mln  zł), Spółka 
ma w planach realizację następujących projektów:
•  modernizacja wyeksploatowanych odcinków sieci cie-

płowniczej – przebudowa kanałowych sieci ciepłowni-
czych na ciepłociągi preizolowane, co spowoduje reduk-
cję strat na przesyle,

•  przebudowa grupowych węzłów cieplnych na kompak-
towe węzły dwufunkcyjne z  modułami ciepłej wody 
użytkowej (likwidacja sieci niskoparametrowych i  wę-
złów grupowych, a w  to miejsce wybudowanie indywi-
dualnych węzłów c.o. i przyłączy wysokoparametrowych,

•  likwidacja kotłowni lokalnych i  zamiana ich na węzły 
cieplne – likwidacja wyeksploatowanych kotłowni wę-
glowych, olejowych, gazowych i zastąpienie ich kompak-
towymi węzłami cieplnymi,

•  budowa sieci ciepłowniczych oraz przyłączy w obszarach 
miasta nieuzbrojonych w sieć ciepłowniczą.
Poza inwestycjami związanymi z  ZIT, Spółka buduje 

przyłącza i  węzły cieplne w  budynkach znajdujących się 
w  zasięgu sieci ciepłowniczej. Oferuje odbiorcom rozbu-
dowę jednofunkcyjnych węzłów cieplnych o moduł przy-
gotowania ciepłej wody użytkowej. Usługi rozszerza np. 
o produkcję chłodu z ciepła sieciowego, która stosowana 
jest w  dwóch obiektach miejskich. Swoją ofertę Elektro-
ciepłownia kieruje głównie do zarządców obiektów uży-
teczności publicznej. Spółka stawia też na kompleksowość 
obsługi, zapewnia serwisowanie, konserwowanie instalacji 
wewnętrznych w zakresie ogrzewania, wentylacji i klima-
tyzacji.

Elektrociepłownia „Zielona Góra” to przykład nowocze-
snego wytwórcy energii z  centralnym systemem ogrze-
wania, który swoimi działaniami w zakresie doskonalenia 
i kompleksowości usługi, stosującego nowatorskie rozwią-
zania, korzystającego również ze środków unijnych, umac-
nia się w roli lidera rynku ciepła w Zielonej Górze.

Lider na lokalnym rynku ciepła

www.ec.zgora.pl

Napędzany ciepłem sieciowym agregat 
chłodniczy adsorbcyjny o mocy chłodniczej 
50 kW wytwarzający wodę lodową 
do chłodzenia pomieszczeń w Centrum 
Przyrodniczym w Zielonej Górze

Obsługiwany przez Elektrociepłownię 
nowoczesny węzeł ciepłowniczy w Centrum 
Rekreacyjno-Sportowym w Zielonej Górze
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cej obsługę serwisową elektrociepłowni Dalkia w  Łodzi (obec-
nie Veolia). Zespół serwisowy powiększył się w  2014 r. o  nowy 
oddział w  Poznaniu. W  tym samym roku ERBUD Industry prze-
jął dwa podmioty z  segmentu energetycznego, NGK Ojrzyński 
i EnergoServ Pomorze, działające w obszarze modernizacji i re-
montów dla energetyki. W 2015 r. spółka przejęła wybrane ak-
tywa od Polimeksu-Mostostalu. W  ramach budowy silnej mar-
ki podmioty przejmowane przez ERBUD Industry są włączane 
w struktury Grupy i następuje proces unifikacji ich nazewnictwa. 
Obecne zatrudnienie sięga 800 osób.

– Pięć lat temu ERBUD zdecydował się na stworzenie nowej linii 
biznesowej związanej z przemysłem i energetyką (firmy ERBUD In-
dustry), podzielonej na dwie części – serwisowanie i remonty urzą-
dzeń przemysłowych, w znacznej mierze energetycznych (zatrudnia 
ok. 700 osób) i inżynierię (ok. 100 pracowników), która zajmuje się 
budowlami zaawansowanymi technologicznie. Sztandarowe przy-
kłady takich projektów to instalacje oczyszczania spalin, czyli oda-
zotowanie, odsiarczanie, odpylanie, słowem budowa całych ciągów 
technologicznych w  elektrowniach, elektrociepłowniach i  insta-
lacjach przemysłowych. W  tym się specjalizujemy – mówi Paweł 
Smoleń, Członek Zarządu ERBUD S.A. ds. przemysłu i energetyki.

Coraz większą część struktury portfela zamówień generują re-
alizacje w  segmencie inżynieryjno-energetycznym. Wskażmy 
na wybrane realizacje. – W  Elektrowni Kozienice, we współpracy 
z  Mitsubishi Hitachi Power System wykonaliśmy roboty budowla-
no-montażowe instalacji odazotowania spalin dla kotłów K2 i K1, 
obecnie w konsorcjum z Yara Environmental Technologies podob-
ną instalację dla dwóch kotłów przepływowych budujemy „pod 
klucz” dla Elektrowni Pomorzany. Oddaliśmy niedawno do użyt-
ku zbudowaną w  formule projektuj i  buduj, jako generalny wyko-
nawca, ciepłownię z kotłem WR-25 w Elektrociepłowni Miechowice 
(Bytom), a w nowopowstającej Elektrociepłowni Zabrze wykonuje-
my prace dotyczące budynków i budowli pomocniczych. Wykona-
liśmy kompleksowe roboty budowlane dla instalacji mokrego od-
siarczania spalin w Elektrowni Rybnik i przeprowadziliśmy w 2016 r. 
przegląd i  remont okresowy po pierwszym roku eksploatacji Spa-
larni Odpadów Komunalnych w Koninie, którą ERBUD zrealizował 
(duży kontrakt o wartości ponad 100 mln zł) i oddał do eksploatacji 
w 2015 r. Naszym dziełem jest montaż turbozespołu firmy Siemens, 
we współpracy z  Rafako, w  Nowej Elektrociepłowni w  Zakładach 
Azotowych Kędzierzyn. Obecnie wykonujemy duże zlecenie w Elek-
trowni Turów – modernizacja przemiałowni kamienia wapiennego 
– informuje Paweł Smoleń.

W niektórych elektrowniach i elektrociepłowniach ERBUD In-
dustry ma stałe kontrakty serwisowe na codzienną obsługę 
(przykładem elektrociepłownie w Łodzi), przy czym ich pracow-
nicy także wykonują większe remonty czy modernizacje instala-
cji. Firmy podwykonawcze są zatrudniane głównie w  obszarze 
inżynierii, którego natura to zarządzanie projektami, a projekt to 
wspólna praca nawet kilkudziesięciu przedsiębiorstw.

Jak zauważa Paweł Smoleń, każdy kontrakt ma swoją specyfi-
kę i ekonomikę. – W przetargach uczestniczymy w roli generalne-
go wykonawcy lub członka konsorcjum, w formule projektuj i bu-
duj, a  także w  charakterze podwykonawcy. Branża energetyczna 
i przemysłowa są bardzo konkurencyjne – jest to rynek klienta, któ-
ry może wybierać w całym spektrum firm polskich i zagranicznych, 
może kupować krajowe bądź importowane urządzenia o  różnym 
stopniu technologicznego zaawansowania i ceny. Każdy kontrakt 
w sektorze energetycznym, i to nas różni od zagranicy, poprzedza 
przetarg gdzie największą rolę odgrywa cena. W krajach europej-
skich usługi serwisowe polegają bardziej na długoterminowych re-
lacjach dostawcy z  odbiorcą, które są weryfikowane przez rynek 
od strony cenowo-kosztowej, a  relacje budowane są na zaufaniu 
stron.

Koniunktura 
ERBUD daje sobie dobrze radę na rynku, który jest ostatnimi 

laty trudny, zarówno w Polsce jak i Europie skutkiem globalnych 

trendów, które sprawiły, że pod wielkim znakiem zapytania sta-
nęła przyszłość tak energetyki konwencjonalnej jak i tempo roz-
woju nowych technologii energetycznych, słowem nie całkiem 
wiadomo w co się będzie inwestowało a co będzie likwidowane 
i kiedy. Oto co mówi Paweł Smoleń – zachwiania decyzyjne mają 
miejsce w całej Europie, np. Niemcy wychodzą z atomu, stawiając 
na OZE. Nikt obecnie nie wie jak będzie wyglądała energetyka w Eu-
ropie w 2030 r. Dyskusja dotyczy tego, w co się będzie inwestowa-
ło w najbliższych 20–30 latach. Otóż nowe technologie dotyczące 
energetyki rozproszonej, mało i średnio-skalowej nie tylko obejmu-
jące tę odnawialną, ale węglową czy gazową stają się coraz bar-
dziej dostępne i tanie, zatem klient przemysłowy z małych i średnich 
przedsiębiorstw, a także z gospodarstw domowych ma wybór, któ-
ry 20 lat temu nie istniał. W Polsce trwa dyskusja co do roli energety-
ki konwencjonalnej. Ona pozostanie, bo jest kręgosłupem, ale trud-
no jest określić jej parametry, ekonomikę. Blok energetyczny aby był 
rentowny musi działać na pełnych mocach w odpowiednio długim 
czasie, jeśli działa tylko w 30–50% rocznie, to się nie zwróci. Dotąd 
w energetyce konwencjonalnej inwestycje planowano na 30 lat ru-
chu, a często wychodziło nawet 70, w praktyce – wciąż pracują elek-
trociepłownie z blokami z  lat 50. Z punktu widzenia bilansu mocy 
nowe bloki są potrzebne, zwłaszcza w dniach deficytu (gorące lato, 
ciężka zima), ale ich średni, roczny czas pracy znacząco zmalał i ten 
trend będzie postępował. Sytuacja, gdy w  roku liczącym 8760 go-
dzin urządzenia pracowały 8 tys. przeszła do historii, obecnie elek-
trownie uważane za „podstawę” produkują tylko przez 4, 3, a  na-
wet 2 tys. godzin. Przychody to liczba godzin mnożona przez cenę 
za 1 MWh, a ten parametr także maleje, bo cena za energię na ryn-
ku europejskim utrzymuje się na niskim poziomie, poniżej kosztów 
zmiennych wielu elektrowni konwencjonalnych. To wynika z  fak-
tu, że na rynku jest dużo energii o koszcie marginalnym zmiennym 
zero, czyli z wiatru i słońca.

Reasumując: świat idzie w kierunku powszechnie dostępnych, lo-
kalnych źródeł energii. Technologie energetyki rozproszonej tanie-
ją, nie tylko solarne i wiatrowe, ale i biogazowe czy małe bloki ko-
generacyjne gazowe i węglowe. Powstaje pytanie, czy wielkie bloki 
energetyczne wciąż są właściwą odpowiedzią na potrzeby nad-
chodzących systemów energetycznych, czy lepszą alternatywą nie 
są jednostki o niższej mocy – kilkudziesięciu megawatów, ale dużo 
wyższej sumarycznej elastyczności. Warto modernizować, co się 
zresztą dzieje, niewielkie ciepłownie miejskie. Małe jednostki koge-
neracyjne dają oszczędności na paliwie i emisji. Będą powstawały 
układy hybrydowe np. biogazowe czy kogeneracyjne produkujące 
prąd i ciepło w powiązaniu z energią wiatrową czy solarną, stawia-
jąc wyzwanie dużej energetyce.

Sytuacja, w której cała energetyka konwencjonalna w Europie od 
początku dekady jest w planistycznym kryzysie, odbija się na sytu-
acji firm wykonawczych do jakich w części należymy. Inwestycje są 
ogromnie kapitałochłonne, koszt urządzeń węglowych czy gazo-
wych nie spada, a nawet rośnie, a energetyka rozproszona z dostęp-
nością, rozwojem przyjaznych środowisku technologii, informaty-
zacją i coraz niższym kosztem wypiera tradycyjną.

Toteż, jak zauważa Paweł Smoleń, trudno się dziwić, że pro-
jekty bywają anulowane, przetargi – nierozstrzygane, tryb za-
mówień taki, że wszyscy wszystkich skarżą i  prawie wszystkie 
sprawy trafiają do Krajowej Izby Odwoławczej. Wydłuża się czas 
rozpoczęcia inwestycji, a sztywnym pozostaje czas jej zakończe-
nia, co sprawia, że niektórych projektów nie dałoby się już zre-
alizować w  terminie i... zaczyna się przetargi od nowa. Trudno 
jest wydawać setki milionów złotych na niewiadomą: czy będzie 
przynosiła dochód, czy powstanie rynek mocy, jaka będzie cena 
paliwa i emisji CO2.

Niemniej ERBUD Industry jest pewien, że dział energetyki bę-
dzie się rozwijał wraz z przemysłowym pracującym obecnie na 
rzecz wielu sektorów w  tym chemicznego, papierniczego czy 
spożywczego. Firma jest obecna wszędzie tam, gdzie są ciągi 
technologiczne wymagające serwisu – napraw, remontów, mo-
dernizacji, nowych urządzeń.

AU



REMAK S.A. – Lider w dziedzinie montażu  
części ciśnieniowych kotłów energetycznych
Jako jedyna firma w Polsce REMAK S.A. w pełni opanował technologię montażu kotłów o parametrach 
nadkrytycznych i osiągnął pozycję lidera europejskiego w branży. Do naszych osiągnięć należy zaliczyć 
budowę szeregu takich kotłów w Europie, włącznie z jednymi z największych na świecie kotłami dla 
dwóch bloków o mocy 1100 MW każdy w Elektrowni Neurath w Niemczech, a także wszystkich kotłów 
o parametrach nadkrytycznych w Polsce.
 Aktualnie spółka prowadzi prace montażowe na najważniejszych inwestycjach energetycznych w Polsce:
•  kończymy montaż kotłów dla największej inwestycji energetycznej w Polsce – budowa 2 bloków 

na parametry nadkrytyczne o mocy brutto 900 MW każdy w Elektrowni Opole. Realizowany przez  
REMAK S.A. zakres prac obejmował montaż części ciśnieniowych 2 kotłów, a w tym m.in.: podniesie-
nie i montaż ścian kotłów, stropów, lejów i bandaży kotłów, pakietów wężownic, rur wieszakowych, 
zawieszeń kotłów i wężownic oraz montaż palników. Łączny ciężar elementów do zamontowania dla 
obu kotłów to 12 065 ton, a łączna liczba spoin jakie wykonano na obu kotłach to 44 486 sztuk. 
Ciekawostką montażową jest fakt, że łączna waga części konwekcyjnych każdego kotła podnoszonych 
w jednej operacji z użyciem wciągników hydraulicznych to 3415 ton. W szczycie realizacji Projek-
tu zatrudnienie naszych pracowników na tej budowie wynosiło około 500 osób. Niezależnie od prac 
montażowych części ciśnieniowej, REMAK prowadzi również prace montażowe Instalacji Odpopielania 
bloków 5 i 6 oraz montaż urządzeń pomocniczych dla kotłów bloków 5 i 6;

•  od lipca 2016 r. realizowany jest montaż kotła na parametry nadkrytyczne dla bloku 910 MW w Elek-
trowni Jaworzno. Ciężar kotła do zamontowania przez spółkę wynosi 7144 tony;

•  przystąpiliśmy do montażu ostatniego dużego bloku realizowanego w kraju o wydajności 450 MW 
w Elektrowni Turów opalanego węglem brunatnym.

Wszystkie prace montażowe dużych kotłów prowadzone są na podstawie oryginalnej, opracowanej 
przez Spółkę technologii. 
W ostatnim okresie realizując program dywersyfikacji działalności podjęliśmy się realizacji nowych za-
dań, w tym częściowej dostawy i montażu instalacji odpopielania dla nowych bloków w Opolu, montażu 
absorbera w ramach projektu realizowanego w Turowie oraz montażu rurociągów w maszynowni nowo-
powstającego bloku w Jaworznie.

Remak S.A. może podjąć się każdego zadania w branży energetycznej

Przedsiębiorstwo 
Modernizacji  

Urządzeń 
Energetycznych

REMAK S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

adres do korespondencji:
ul. Zielonogórska 3, 45-955 Opole 

skrytka poczt. 90
Tel. +48 77 4557809 

e-mail: remak@remak.com
www.remak.com.pl
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– Ta historycznie największa i o kluczowym znaczeniu inwesty-
cja w polskim sektorze energetycznym jest jednym z najważniej-
szych kontraktów dla Polimexu-Mostostalu: z 11,6 mld zł na Poli-
mex-Mostostal przypada 4,8 mld zł – mówi Antoni Józwowicz, 
Prezes Polimex-Mostostal S.A. – Naszym najnowszym dużym 
projektem jest podpisany 29 czerwca 2017 r. kontrakt na dosta-
wę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań 
w  Warszawie. Cena kontraktu uwzględniająca podatek VAT wy-
nosi 982,28 mln zł i 111,93 mln euro, z czego na Polimex-Mosto-
stal przypada 26,01% wskazanej ceny, czyli 381,3 mln zł. Plano-
wany termin zakończenia realizacji kontraktu to druga połowa 
2020 r.

Aktywność w polskiej energetyce 
Polimex-Mostostal S.A. to firma z wieloletnim rodowodem, 

kontynuuje działalność założonego w  1945 r. Polskiego To-
warzystwa Exportowo-Importowego Maszyn i Urządzeń, któ-
rego głównym celem była odbudowa polskiego przemysłu. 
W 2004 r., kiedy połączyły się: utworzony w 1971 r., a w 1997 r. 
sprywatyzowany i  wprowadzony na Giełdę Papierów War-
tościowych w  Warszawie, Polimex-Cekop S.A. oraz założony 
w 1973 r. Mostostal Siedlce S.A., powstała spółka Polimex-Mo-
stostal Siedlce S.A., która w 2006 r. zmieniła nazwę na Polimex-
-Mostostal SA. Po nabyciu m.in. Energomontażu-Północ S.A.
i połączeniu się ze ZREW S.A. w 2010 r. zakończyła proces in-
korporacji 7 Spółek zależnych.

Spółka miała oddziały w Krakowie, Lublinie, Rybniku, Kozie-
nicach, Stalowej Woli i Włocławku – tam gdzie działały spółki 
sukcesywnie przejmowane przez Grupę Kapitałową Polimex-
-Mostostal. – Obecnie, dostosowując się do wymagań współ-
czesnego rynku, Grupa zmienia swoją strukturę oddziałową na
projektową. W  praktyce, oznacza to, że nie posiada stałych od-
działów, a  tworzy tymczasowe bazy na poszczególnych projek-
tach. Taki sposób zarządzania pracą jest efektywniejszy, bardziej 
elastyczny i tańszy. Pracownicy, którzy wcześniej wykonywali za-
dania w oddziałach, dziś są zatrudniani do robót na poszczegól-
nych projektach – wyjaśnia prezes.

W  2012 r. Polimex-Mostostal podpisał umowę na budowę 
bloku w Elektrowni Kozienice i od tego czasu aktywnie dzia-
ła w branży energetycznej. W 2014 r. zainaugurowano budo-
wę dwóch bloków w Elektrowni Opole i rozpoczęły działalność 
operacyjną spółki: Polimex Energetyka i Naftoremont-Naf-
tobudowa.

– Powołanie do życia Polimex Energetyka, która dziś zatrudnia 
733 osoby, zapoczątkowało budowę struktury holdingowej Gru-
py Kapitałowej. Utworzenie w niej spółek segmentowych, w tym 
Polimex Energetyki, było również krokiem ku poprawieniu efek-
tywności i elastyczności działania, ale przede wszystkim segmen-
tacji jej działań. Przejrzysta struktura Grupy Kapitałowej oznacza 
nie tylko lepszą transparentność, ale również wyższą produktyw-
ność i  sprawniejsze procesy operacyjne i  decyzyjne – tłumaczy 
Antoni Józwowicz.

Od 2016 r. Polimex Energetyka realizuje kilka kontraktów. 
Na ukończeniu jest już, bo zaawansowanie prac przekroczyło 
95%, budowa bloku energetycznego w  Elektrowni Kozienice 
(wartość kontraktu dla Polimex-Mostostal – 2,17 mld zł). Nato-
miast trwają inwestycje w elektrowniach: Turów (wartość kon-
traktu dla Polimex Energetyki 350 mln zł), Jaworzno – Polimex 
Energetyka wykonuje montaż konstrukcji (dwa kontrakty na 
6,8 mln zł i na 27,8 mln zł), dostawę i montaż konstrukcji stalo-
wej (57,3 mln zł) oraz montaż kotła 910 MW (117,8 mln zł), Po-
morzany i Kozienice. 

– W  Elektrowni Kozienice budowany jest blok energetyczny
o  mocy 1075 MWe brutto. Wartość kontraktu przypadająca na
Polimex-Mostostal wynosi 2,17 mld zł netto. Projekt ten jest jed-
ną z największych inwestycji tego typu nie tylko w kraju, ale i na
świecie. Unikatowy nie tylko pod względem wielkości, ale również 
ochrony środowiska. Zaprojektowana na nadkrytyczne parame-
try pary jednostka charakteryzuje się najnowocześniejszymi, eko-
logicznymi rozwiązaniami. 

Ważnym dla nas projektem jest budowa instalacji odsiarcza-
nia spalin metodą półsuchą wraz z  instalacją dystrybucji po-
piołu suchego dla dwóch kotłów w  Elektrowni Pomorzany, któ-
ry Polimex Energetyka wykonuje w konsorcjum z Doosan Lentjes. 
Z kontraktu wartości 97 mln zł netto, Polimex Energetyka otrzy-
ma 54 mln zł. Rozpoczęte na każdym froncie robót prace budow-
lane, pomimo złożoności terenu, realizowane są bez zagrożenia 
dla końcowego terminu zadania. W tym roku planowane jest za-
kończenie prac budowlanych dla kluczowych obiektów – infor-
muje prezes.

Nic dziwnego, że udział przychodów netto ze sprzedaży seg-
mentu energetyki utrzymuje się na stałym poziomie – to 71% 
wszystkich przychodów Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal 
(1,8 mld zł w 2015 r. i 1,9 mld zł w 2016 r.).

W 2016 r. Grupa osiągnęła przychód w wysokości 2,7 mld zł, 
o 4,7% więcej niż rok wcześniej, ale – zdaniem prezesa – po-
równywanie poziomu przychodów rok do roku dla spółek pro-
jektowych obarczone jest dużym błędem analitycznym. Kumu-
lacja dużych projektów w  jednym okresie sprawozdawczym
nie musi mieć odzwierciedlenia w kolejnym, gdyż budowy są
na innym etapie zaawansowania.

ANTONI JÓZWOWICZ, absolwent 
Politechniki Warszawskiej
– Wydział Mechaniczny Energetyki 
i Lotnictwa oraz Szkoły Głównej 
Handlowej – Studium Podyplomowe 
– Strategia Zarządzania, karierę 
zawodową rozpoczął w Odlewni 
Staliwa „Stalchemak” w Siedlcach 
(1987–91).  W latach 1991–96 
pracował w prywatnym Podlaskim 
Ośrodku Maszynowym w Siedlcach 
(był dyrektorem technicznym, 
a później – naczelnym), następnie 

był dyrektorem Zakładu Produkcyjnego w Sokołowie Podlaskim 
firmy PPH „KORURS" – Warszawa (1996–98), dyrektorem Zakładu 
Produkcyjnego w Kałuszynie firmy PROBIT sp. z o.o. w Warszawie 
(1998–99), szefem Zespołu Projektowego SCHINDLER Polska
sp. z o.o. w Warszawie (1999–2001), prezesem Zarządu ELMO S.A. 
(2001–2013), a następnie jego doradcą (2013–2014) oraz prezesem 
Zarządu Zakładu Utylizacji Odpadów w Siedlcach (2014–2016).
Od marca 2016 r. Antoni Józwowicz jest Prezesem Zarządu 
Polimex-Mostostal.

Rozpoczęta w 2014 r. budowa nowych bloków energetycznych nr 5 i 6 o mocy 900 MW każdy w Elektrowni 
Opole i produkujących do 12,5 TWh energii elektrycznej rocznie jest już zaawansowana w 70%. Tę flagową 
inwestycję PGE Polskiej Grupy Energetycznej i największą inwestycję w Polsce po roku 1989, realizuje kon- 
sorcjum w składzie: Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa i GE Power.

Droga na fotel lidera

Wiceprezes ds. Finansowych Polimex-Mostostal – Andrzej Juszczyński 
oraz Prezes Zarządu Polimex-Mostostal – Antoni Józwowicz, podpisują kontrakt na 
dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie



przegląd energetyczny I wrzesień 2017 I 35


    O

FER
TA

Wysoką jakość oferowanych przez Grupę Kapitałową Poli-
mex-Mostostal usług gwarantują uzyskane krajowe i między-
narodowe certyfikaty. – Dla nas są to właściwe minimalne świa-
dectwa i  certyfikaty techniczne pozwalające na uczestnictwo 
w  najpoważniejszych przedsięwzięciach realizowanych na ryn-
ku polskim. Są też swoistą przepustką do prac realizowanych za 
granicą. Wszystkie są niezbędne w  poszczególnych segmentach 
działalności – uważa prezes.

Odbudowywanie pozycji 
W  styczniu br., w  wyniku rozpoczętego w  drugiej połowie 

2016 r. poszukiwania inwestorów, sfinalizowano dokapitalizo-
wanie Grupy Polimex-Mostostal. Do grona akcjonariuszy dołą-
czyły: Enea, Energa, Polska Grupa Energetyczna i PGNiG Tech-
nologie.

– 18 stycznia 2017 r. Polimex-Mostostal zawarł z  inwestorami
umowę inwestycyjną, na podstawie której każdy z nich objął po 
37 500 000 akcji serii T Spółki – w sumie za 300 mln zł. Równolegle 
z procesem uzgodnień z inwestorami prowadzone były intensyw-
ne negocjacje z wierzycielami finansowymi spółki (bankami i ob-
ligatariuszami). 19 stycznia 2017 r. zostało zawarte porozumienie 
w sprawie zamiany warunków finansowania Grupy Kapitałowej 
Polimex-Mostostal. Proces implementacji tych uzgodnień zakoń-
czył się 20 czerwca 2017 r. podpisaniem aneksów do dokumenta-
cji finansowania – wyjaśnia prezes, dodając, że o dokapitalizo-
wywaniu spółki informowano w raportach bieżących.

W maju br. Rada Nadzorcza Polimex-Mostostal zatwierdziła 
przygotowany przez zarząd spółki „Plan Rozwoju Grupy Ka-
pitałowej Polimex-Mostostal na lata 2017–2023”, który za-
kłada odzyskanie pozycji wiodącej polskiej firmy budowlanej. 
Grupa zamierza skupić się na trzech obszarach: energetycz-

nym, nafty, gazu i  chemii oraz budownictwa przemysłowe-
go. W sektorze energetycznym kluczowa będzie poprawa jego 
rentowności, a także zwiększenie efektywności kontraktów re-
alizowanych w formule EPC (Engineering, Procurement, Con-
struction), czyli „wykonawstwa pod klucz”. Natomiast w Euro-
pie Zachodniej będzie działać jako podwykonawca. Postawi 
również na rozwój działalności serwisowej. 

– „Plan Rozwoju” wytycza kierunki, w których firma będzie po-
dążała w  najbliższych latach. Grupa Polimex-Mostostal chce 
znów być wiodącą firmą w branży budowlanej w Polsce. Częścią 
strategii jest przygotowanie możliwie szerokiej oferty dla naszych 
klientów, która ma być dostosowana przede wszystkim do po-
trzeb rynku. Będzie to również oferta możliwie elastyczna, bo dziś 
rynek wymusza od firm nie tylko najwyższą jakość oferowanych 
usług, ale także umiejętność ich dostosowania do indywidual-
nych potrzeb klienta. Polimex-Mostostal, który ma doświadczoną 
i  kompetentną kadrę kierowniczą, jako jedyna firma budowla-
na z polskim kapitałem, jest w stanie dostarczyć tego typu usługi. 
Poza tym będziemy starać się o usługi serwisowo-utrzymaniowe 
na obiektach, które wybudowaliśmy, gdyż mamy najlepszą wie-
dzę co się na nich znajduje.

By poprawić rentowność, Grupa chce się skupiać na zmianie 
procesu realizacji projektów, wprowadzając nową strukturę orga-
nizacyjną nastawioną na minimalizację kosztów wydziałowych 
i ogólnego zarządu oraz na selektywnym pozyskiwaniu nowych 
prac ze szczególnym skupieniem się na projektach wysokomar-
żowych. Dotyczy to nie tylko sektora energetycznego, ale rów-
nież budownictwa przemysłowego, produkcji oraz nafty, chemii 
i  gazu. Pozyskiwanie nowych kontraktów będzie możliwe dzięki 
gwarancjom bankowym i ubezpieczeniowym.

Jesteśmy na ukończeniu procesu restrukturyzacji, w  wyniku 
którego podjęliśmy szereg działań mających poprawić efektyw-
ność pracy. Duży nacisk podstawiliśmy na planowanie, realizację 
zaplanowanych harmonogramów oraz kontrolę operacyjną. Te 
działania już przynoszą efekty – precyzuje najbliższe poczyna-
nia Grupy Polimex-Mostostal jej prezes.

Optymistyczne perspektywy 
Grupa Polimex-Mostostal sukcesywnie odbudowuje swo-

ją pozycję na rynku, ale skuteczność tego planu zależy od 
inwestycji w  energetyce, które są ukierunkowane na mo-
dernizacje istniejących bądź budowę nowych bloków w elek-
trowniach opalanych węglem. Enea, Tauron, Energa i PGE za-
mierzają w latach 2017–2023 przeznaczyć na inwestycje łącznie 
ok.  90  mld  zł. Obecnie realizowane są kluczowe inwestycje 
w elektrowniach Kozienice, Jaworzno, Turów i Opole.

– We wszystkich uczestniczy Grupa Kapitałowa Polimex-Mo-
stostal. Planujemy również pozyskiwać nowe kontrakty: zarówno 
duże, jak i średnie oraz odrobinę mniejsze. Mamy dostęp do gwa-
rancji bankowych i  ubezpieczeniowych, a  co za tym idzie, jeste-
śmy dla naszych klientów partnerem godnym zaufania.

Mamy unikalne doświadczenie w realizacji inwestycji w formu-
le EPC, dobrą współpracę z partnerami technologicznymi, liczne 
referencje i duży potencjał produkcyjny w Siedlcach. Dzięki temu 
Grupa sukcesywnie odbudowuje pozycję na rynku, a portfel pla-
nowanych inwestycji firm energetycznych pozwala nam spokoj-
nie patrzyć w przyszłość.

Planowane inwestycje w  energetyce sugerują, że będzie to 
dla firm budowlanych pracowity okres. Nie mniej jednak każ-
da z  nich będzie musiała walczyć o  poszczególne kontrakty, bo 
konkurencja jest duża. Plan Rozwoju, który wytycza nam kierun-
ki w  planowaniu naszego biznesu, zakłada, że cała Grupa bę-
dzie dywersyfikowała przychody. Naszym celem jest skupienie się 
na rentownych projektach, które zapewnią stabilne przychody, 
a wraz z mądrą polityką rozwoju pozwolą w planowanym okre-
sie wrócić naszej firmie na fotel lidera w tej branży – nie ukrywa 
optymizmu Prezes Antoni Józwowicz.

Jerzy Robert

ANTONI JÓZWOWICZ, absolwent 
Politechniki Warszawskiej 
– Wydział Mechaniczny Energetyki 
i Lotnictwa oraz Szkoły Głównej 
Handlowej – Studium Podyplomowe 
– Strategia Zarządzania, karierę 
zawodową rozpoczął w Odlewni 
Staliwa „Stalchemak” w Siedlcach 
(1987–91).  W latach 1991–96 
pracował w prywatnym Podlaskim 
Ośrodku Maszynowym w Siedlcach 
(był dyrektorem technicznym, 
a później – naczelnym), następnie 

był dyrektorem Zakładu Produkcyjnego w Sokołowie Podlaskim 
firmy PPH „KORURS" – Warszawa (1996–98), dyrektorem Zakładu 
Produkcyjnego w Kałuszynie firmy PROBIT sp. z o.o. w Warszawie 
(1998–99), szefem Zespołu Projektowego SCHINDLER Polska 
sp. z o.o. w Warszawie (1999–2001), prezesem Zarządu ELMO S.A. 
(2001–2013), a następnie jego doradcą (2013–2014) oraz prezesem 
Zarządu Zakładu Utylizacji Odpadów w Siedlcach (2014–2016). 
Od marca 2016 r. Antoni Józwowicz jest Prezesem Zarządu 
Polimex-Mostostal.
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Wspomnienie 
o Józefie Pękali

Józef Pękala urodził się w Harcie na Ziemi Rzeszowskiej 
19 marca 1937 r. Po ukończeniu szkoły podstawowej i  li-
ceum ogólnokształcącego w  Dynowie nad Sanem wyje-
chał do podnoszącego się z  wojennych ruin Wrocławia, 
gdzie w  1955 r. podjął studia na Wydziale Elektrycznym 
Politechniki Wrocławskiej, które ukończył w  1959 r., uzy-
skując dyplom magistra inżyniera o specjalności elektryka. 
To ukierunkowało jego całożyciową pracę zawodową, któ-
rą związał z energetyką, gdzie przeszedł po kolei wszystkie 
szczeble kariery zawodowej – od szeregowego pracowni-
ka po dyrektora generalnego i  budowniczego elektrow-
ni. Dzięki temu bogatemu doświadczeniu mógł stać się 
w pełni przekonującym wychowawcą i nauczycielem kilku 
pokoleń energetyków, którzy wyszli spod jego ręki. 

Pracę zawodową rozpoczął zaraz po studiach, w 1960 r., 
na Wydziale Elektrycznym Elektrowni „Miechowice” w By-
tomiu, gdzie już po dwóch latach został kierownikiem wy-
działu. W  niedługim czasie został służbowo przeniesiony 
(bo taki wówczas był tryb awansu zawodowego) na sta-
nowisko dyrektora Elektrowni „Blachownia” w  Kędzierzy-
nie. Tu w krótkim czasie doprowadził do modernizacji tego 
jeszcze przedwojennego zakładu i  to sprawiło, że w  nie-
długim czasie został kolejny raz awansowany poprzez 
przeniesienie służbowe na stanowisko dyrektora, tym ra-
zem do Elektrowni „Jaworzno III” w budowie (1976–1979), 
gdzie wykazał się również talentem organizacyjnym i sku-
tecznością, gdyż w ciągu trzech lat doprowadził do wybu-
dowania sześciu bloków energetycznych o mocy 200 MW 
każdy. 

To spowodowało, iż w 1979 r. został kolejny, ostatni już 
raz, przeniesiony służbowo tym razem na stanowisko dy-
rektora Elektrowni „Opole” w budowie, którą nieprzerwa-
nie kierował przez 23 lata, aż do swego przejścia na emery-
turę w lutym 2002 r. Kiedy obejmował to stanowisko miał 
pełną świadomość tego, że podejmuje się najtrudniejsze-
go w swoim życiu, pionierskiego zadania, a mianowicie – 
wybudowania od podstaw najbardziej ekologicznej elek-
trowni węglowej w Polsce, bo taką miała być Elektrownia 
„Opole” w Brzeziu k. Dobrzenia Wielkiego.

Dzięki doświadczeniu w zarządzaniu i realizacji dużych 
obiektów przemysłowych oraz niezwykłej determinacji 
i poświęceniu prezesa Pękali oraz załogi elektrowni, którą 
potrafił zapalić swoim entuzjazmem i zmotywować do he-
roicznej pracy w arcytrudnych warunkach mogła powstać 
Elektrownia „Opole” – nowoczesny obiekt energetyczny, 
spełniający unijne standardy ekologiczne, który wpisał się 
już na trwałe w dotąd leśno-polny krajobraz Ziemi Opol-
skiej. Do dzisiaj pamiętane są jego słowa wypowiedziane 
do załogi, kiedy groziło przerwanie dalszej budowy i  za-
mknięcie elektrowni, krótko po przełomie politycznym 
w 1989 r., w początkach lat dziewięćdziesiątych: „Nie znie-
chęcajcie się tym, co się wokół nas dzieje, ale z uporem buduj-
cie, bo powstałe w ten sposób miejsca pracy zapewnią Wam 
i Waszym dzieciom przyszłość!” 

Warto dodać w  tym miejscu, iż prezes Pękala był rów-
nież autorem i  współautorem kilku innych projektów ra-
cjonalizatorskich w  energetyce oraz szeregu publikacji 
z dziedziny energetyki, a zwłaszcza na temat wpływu elek-

trowni na środowisko społeczne, ochronę środowiska i go-
spodarkę wodną. Współpracował też naukowo z kilkoma 
wyższymi uczelniami i należał do kilkunastu stowarzyszeń 
naukowych i branżowych.

Budowa elektrowni w dotychczasowym stanie czterech 
bloków zakończyła się w połowie lat 90., już w nowej rze-
czywistości polityczno-gospodarczej naszego kraju. Wte-
dy to Elektrownia „Opole” została przekształcona w Spółkę 
Akcyjną, a pierwszym prezesem jej zarządu i dyrektorem 
generalnym został Józef Pękala. Jakże się cieszył, kiedy po 
kliku latach ta wielka inwestycja, warta prawie 2 miliardy 
dolarów, sama się już całkowicie spłaciła własną produkcją 
energii elektrycznej. 

 A  prezes Pękala pozostał do końca sobą – skromnym 
człowiekiem, bo chociaż jako szef wielkiej firmy miał sta-
le do swojej dyspozycji samochód służbowy z  kierowcą, 
to jednak przez wszystkie 23 lata dojeżdżał do pracy kole-
ją – jechał pociągiem z Kędzierzyna do Opola, skąd samo-
chód służbowy zabierał go do elektrowni, a po pracy od-
woził go na dworzec PKP w Opolu, skąd wracał pociągiem 
do Kędzierzyna. 

Za te osiągnięcia w pracy zawodowej otrzymał kilka od-
znaczeń państwowych i  branżowych, w  tym m.in.: Złoty 
Krzyż Zasługi (w  1974 r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski (w 1982 r.) i Krzyż Oficerski Orderu Odrodze-
nia Polski (w 1998 r.).

Każdą powierzoną swej pieczy elektrownię Józef Pęka-
la traktował nie tylko jako przedsięwzięcie biznesowo-go-
spodarcze, ale i społeczne, gdyż w polu uwagi miał nie tyl-
ko zysk, ale i człowieka, któremu gospodarka ma służyć. 

Chociaż z wykształcenia był inżynierem, to jednak rów-
nież był człowiekiem renesansu. Był rozmiłowany w sztu-
ce i  literaturze, pięknej i  historycznej, w  poezji i  muzyce, 
której często słuchał. Swoją wysoką kulturę osobistą łączył 
z kulturą słowa. Sam był mistrzem mowy polskiej, potra-
fił znakomicie pisać i ciekawie oraz dowcipnie opowiadać 
i przemawiać. Dlatego miał tak silne poczucie misji w za-
kresie mecenatu nad kulturą, której wiele instytucji wspie-
rał na różne sposoby. 

Był bardzo wrażliwy na ludzką biedę, i to w różnych jej 
przejawach. Dlatego do końca pomagał, m. in. Domowi 
Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Dzieci w Czar-
nowąsach oraz Wojewódzkiemu Centrum Medyczne-
mu (oddziałom: kardiologii, kardiochirurgii i  neonatolo-
gii), którym elektrownia podarowała kilkakrotnie wysokiej 
klasy sprzęt medyczny. Tak właśnie pojmował i realizował 
społeczną funkcję biznesu, którego czołowym liderem stał 
się w regionie. 

Zmarł 12 lipca 2017 r.
Prezes Józef Pękala dobrze zasłużył się Polsce!

ksiądz prałat, profesor dr hab. Andrzej Hanich

śp. 
mgr inż. Józef Pękala

(19.03.1937–12.07.2017)
budowniczy 

i pierwszy dyrektor
Elektrowni „Opole”

(1979–2002)
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 W dniu 16 maja odbyło się w Warszawie XXV Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie IGEiOŚ. Wśród za-
proszonych gości obecni byli m.in.: Andrzej 
Arendarski – Prezes Krajowej Izby Gospodar-

czej oraz Wojciech Tabiś – Dyrektor Biura PTPiREE.
Mirosław Kowalik – p.o. Prezesa Zarządu IGEiOŚ zapropo-

nował na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia 
Andrzeja Patrycego, na zastępcę przewodniczącego Miro-
sława Dudę, a  na sekretarza Stefana Piosika. Kandydatu-
ry zostały przyjęte jednogłośnie przez Walne Zgromadzenie.

Andrzej Arendarski podziękował za zaproszenie i serdecz-
nie powitał zebranych. Stwierdził, że Izba jest mocnym punk-
tem w strukturach KIG-u i obie strony z tej synergii korzysta-
ją. Podziękował za udział przedstawicieli Izby w działalności 
Komitetu ds. Energii i  Polityki Klimatycznej. Jest to jeden 
z najważniejszych komitetów w KIG, który stara się prezen-
tować racjonalną politykę energetyczno-klimatyczną a także 
wpływać na rząd, parlament i różne ciała brukselskie. Z jed-
nej strony – rozumiemy wymogi ochrony klimatu, a z dru-
giej strony – wiemy jakie są podstawy polskiej gospodarki 
i że nie mamy alternatywy. Trudno jest znaleźć „złoty środek”. 
Pomijając wszelkie zacietrzewienia i podejścia emocjonalne 
różnych instytucji proekologicznych, chcemy znaleźć takie 
rozwiązania, które będą służyć wszystkim na lata. 

Wraz z przyjściem nowej ekipy rządowej pojawiły się po-
głoski, że będzie nowa ustawa o  samorządzie gospodar-
czym, ale to się nie potwierdziło. Funkcjonował taki projekt 
w przestrzeni publicznej, który proponował powszechny sa-
morząd gospodarczy gdzie firmy z mocy prawa są podmio-
tami samorządu gospodarczego na danym obszarze. To był-
by samorząd terytorialny. Tamten projekt przewidywał także 
miejsce na organizacje branżowe. Stoimy na gruncie po-
wszechnego samorządu gospodarczego, który jest instytu-
cją potrzebną. Dziś spotykamy się z zarzutem, że nie repre-
zentujemy wszystkich przedsiębiorców i  to jest prawda, bo 
reprezentujemy tylko swoich członków. W KIG-u jest zrzeszo-
nych 154 organizacji samorządowych. Minusem powszech-
nego samorządu gospodarczego jest ryzyko upolitycznienia.

Obecnie w  Europie następuje odwrót od samorządu ob-
ligatoryjnego. Kilka lat temu była przygotowana dyrektywa 
Komisji Europejskiej, która wręcz zalecała odejście od mode-
lu obligatoryjnego na rzecz dobrowolnego członkostwa. Dy-

rektywa ta nie ujrzała światła dziennego dzięki interwencji 
Kanclerz A. Merkel, która stoi na gruncie samorządu obliga-
toryjnego. W  Niemczech taki samorząd istnieje od 200 lat, 
dobrze się trzyma i  jest filarem dobrze rozwijającej się go-
spodarki niemieckiej.

Wojciech Tabiś poinformował zebranych, że wraca właśnie 
ze spotkania w ME z ministrami Krzysztofem Tchórzewskim 
i Michałem Kurtyką na temat innowacyjnej energetyki. Było 
tam tylko kilka osób z  energetyki, a  reszta to byli naukow-
cy reprezentujący start-upy. Taka dyskusja nt. tego co się 
dzieje w energetyce powinna odbyć się w gronie energety-
ków. Jesteśmy na zakręcie, zakręcie klimatycznym, za którym 
idzie kilka programów, do których musimy się dostosować. 
Jest program skierowany do prosumentów, gdzie produk-
cja energii ma przejść z obszaru energetyki scentralizowanej 
na energetykę rozproszoną. Jest ochrona klimatu, a zwłasz-
cza ograniczenie „niskiej emisji”. Tutaj istotnym zadaniem dla 
energetyki jest wsparcie dla centralnego ogrzewania. Cho-
dzi o oparcie ogrzewania na energii elektrycznej, zwłaszcza 
w małych ośrodkach gdzie są w użyciu piece węglowe o ni-
skiej efektywności.

W obliczu obecnie przygotowywanej polityki energetycz-
nej do 2050 r. szczególnie ważna rola jest dla organizacji sa-
morządowych. Trzeba będzie przedyskutować z  jakimi pro-
pozycjami wyjść do ME, czy do całego rządu.

Prezes Mirosław Kowalik przystąpił do przedstawienia ze-
branym sprawozdania z działalności Izby za rok 2016. Ponie-
waż materiały zostały udostępnione zgromadzonym kilka 
tygodni wcześniej, prezes zaproponował omówienie tylko 
najważniejszych spraw. 

Stan ilościowy członków Izby utrzymał się na stałym pozio-
mie – w dniu 1 stycznia 2016 r. mieliśmy 113 firm, a w dniu 
31 grudnia 2016 r. było 115 członków. Zależałoby nam aby 
liczba członków rosła i po wyborach przyjdzie czas aby zak-
tywizować działania Izby.

Jeżeli chodzi o skład zarządu Izby, to ubiegły rok obfitował 
w zmiany. W dniu 14 listopada 2016 r. wygasł mandat preze-
sa Remigiusza Nowakowskiego. Jeżeli chodzi o działalność 
statutową to jesteśmy reprezentacją, która powinna być sły-
szalna w gronie parlamentarzystów, ministerstw i innych or-
ganizacji. Ważna jest nasza aktywność jeżeli chodzi o pakiet 
klimatyczno-energetyczny, który może mieć wpływ na dzia-
łalność każdej z  firm reprezentowanych przez Izbę. Ważne 
jest wsparcie dla rozwoju zdywersyfikowanego wytwarzania 
energii elektrycznej w  kraju. Izba kładzie nacisk na to, aby-
śmy mogli bezpiecznie funkcjonować gospodarczo i  liczyli 
na własne moce, a nie te z zagranicy. Unia skłania się ku zasa-
dzie regionalizacji rynków. W aukcjach na rynek mocy będą 
mogły uczestniczyć także podmioty spoza Polski. I  dlatego 
trzeba podejmować odpowiednie działania.

W roku sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń Zarządu 
Izby – głównie w Warszawie.

Staraliśmy się być aktywni w dziedzinie konferencji i szko-
leń, chociaż rynek jest trudny i trzeba znaleźć odpowiednią 
formułę aby zachęcać potencjalnych uczestników nową war-
tością dodaną. W roku sprawozdawczym Izba zorganizowa-
ła 6 konferencji i szkoleń m.in. w Warszawie, Opolu, Bełchato-
wie, Sulechowie oraz w Konstancinie-Jeziornie.

Byliśmy współorganizatorem i uczestnikiem takich targów 
i  wystaw energetycznych jak: Enex w  Kielcach, Expopower 
i Poleko w Poznaniu oraz Energetab w Bielsku-Białej.

Prezes zachęcał zebranych do większego upowszechnie-
nia i  większej aktywizacji sztandarowego dokumentu Izby 
„Zamówienia Publiczne i  Niepubliczne w  Energetyce – 
Dobre Praktyki”.

Każda firma wie jak ciężki – jeśli chodzi o wymagania – jest 
proces zakupowy w ramach zamówień publicznych. Chodzi 
zwłaszcza o  wymagania dla mniejszych firm. Ministerstwo 
Rozwoju wyszło z pewną inicjatywą uproszczenia zasad dla 

XXV Walne 
Zgromadzenie 
Izby
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małych i średnich firm. Można by się w to włączyć i podjąć 
pewne działania aby to prawo uelastycznić.

W  roku sprawozdawczym Izba zorganizowała i  przedsta-
wiła na łamach „PE” dyskusje redakcyjne poświęcone najważ-
niejszym problemom polskiej energetyki.

„Przegląd Energetyczny” jest dobrą płaszczyzną promo-
cji nowoczesnych rozwiązań, jak również firm i pracujących 
w nich ludzi. 

Następnie Prezes przedstawił zebranym program dzia-
łania Izby na 2017 r. Zwrócił uwagę zebranych na poprawę 
komunikacji i pracy nad wizerunkiem. Jesteśmy różnorodni 
i to nas odróżnia od innych izb i stowarzyszeń, powinniśmy 
to wykorzystać. Konferencje, spotkania i inne wydarzenia to 
doskonała platforma do rozszerzenia kontaktów i  integracji 
w branży. Jeżeli nie będziemy się właściwie komunikować to 
niczego nie osiągniemy. Wszystko się zaczyna od komunika-
cji i na to powinniśmy położyć większy nacisk.

Dyrektor Sławomir Krystek przedstawił sprawozdanie fi-
nansowe Izby za rok 2016. Przychody wyniosły 1.228.965,29 zł 
i były niższe od planowanych o prawie 600 tys. zł. I mimo ob-
niżenia kosztów, które wyniosły 1.479 tys. strata bilansowa 
wyniosła 249.097,40 zł. Strata netto zostanie pokryta z  fun-
duszu statutowego. Ten fundusz jest dość wysoki, trzeba jed-
nak zdawać sobie sprawę, że w  roku 2017 straty takiej być 
nie może. Po to gromadzony jest nasz fundusz statutowy 
aby w przypadkach losowych z niego korzystać i pokrywać 
ewentualne straty. 

Na rynku konferencji jest coraz trudniej. Jest nasycony 
konferencjami bezpłatnymi. Duże znaczenie ma ogranicze-
nie budżetu firm partnerskich i  współorganizujących kon-
ferencje. Mniej uczestników brało udział w  konferencjach. 
Wskutek zmian organizacyjnych i kadrowych w koncernach 
wydłużył się przejściowo proces decyzyjny. Spowodowa-
ło to utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej 
IGEiOŚ. I takie były m.in. przyczyny ujemnego wyniku finan-
sowego. 

Co zamierzamy zrobić w roku 2017? Po pierwsze zamierza-
my ograniczyć koszty stałe bez ograniczenia naszej działal-
ności. Zamierzamy również podwyższyć składki członkow-
skie od dnia 1 lipca br. Składki te nie są wysokie i  nie były 
podwyższane od roku 2010. Propozycje nowych składek zo-
stały przyjęte przez Zarząd. Będziemy współpracować me-
rytorycznie z  takimi organizacjami jak TGPE, PTEZ i  innymi, 
z  którymi organizujemy konferencje. Podniesiemy poziom 
merytoryczny organizowanych konferencji poprzez pozy-
skanie partnerów wśród kancelarii prawnych, firm dorad-
czych, banków i  innych firm. Takie konferencje zaczęliśmy 
w  tym roku organizować i  część zebranych miała już oka-
zję w  nich uczestniczyć. Zamierzamy zwiększyć aktywność 
w upowszechnianiu i udostępnianiu informacji z zakresu wy-
mogów środowiskowych i ich spełniania. Rozszerzymy ofer-
tę szkoleń zawodowych, szczególnie dla nie energetyków. 
W  firmach energetycznych pracuje obecnie wielu prawni-
ków i ekonomistów, którzy nie mają wykształcenia energe-

tycznego. Dyrektor przedstawił także projekt preliminarza na 
2017 r. Koszty zostały znacznie obniżone, a przychód został 
na swoim poziomie. 

Bogdan Bawiec – przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
przedstawił zebranym stanowisko i wnioski Komisji w spra-
wie oceny działalności Zarządu IGEiOŚ w 2016 r. 

Komisja Rewizyjna, w wyniku analizy otrzymanych mate-
riałów, przeprowadzonych rozmów i  dyskusji nad nimi po-
zytywnie oceniła działalność Izby Gospodarczej Energetyki 
i Ochrony Środowiska w roku 2016, a w szczególności:
–  współpracę z  Sejmem oraz Ministerstwami: Rozwoju,

Energii i Środowiska w realizacji programów i rozwią-
zywaniu bieżących problemów energetyki,

–  aktywne angażowanie się w obronę interesów polskiej
energetyki w polityce klimatyczno-energetycznej Unii
Europejskiej, przy współpracy z  Krajową Izbą Gospo-
darczą,

–  organizowanie cyklicznych dyskusji w  „Przeglądzie
Energetycznym” na aktualne tematy polskiej energe-
tyki,

–  organizowanie spotkań z  inwestorami na temat inwe-
stycji rozwojowych w energetyce polskiej,

–  organizowanie konferencji dotyczących aktualnych za-
gadnień energetyki.
Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działania Zarządu

Izby w opracowaniu i uzgadnianiu Katalogu Dobrych Praktyk 
w zamówieniach publicznych i niepublicznych w energetyce 
i wnioskuje o dalsze prace przy wdrażaniu Katalogu. Komi-
sja wysoko ocenia wydawany przez Izbę kwartalnik „Przegląd 
Energetyczny” w zakresie zawartości merytorycznej i aktual-
ności poruszanych zagadnień.

Komisja Rewizyjna przyjmuje do wiadomości informację
zarządu Izby o przyczynach ujemnego wyniku finansowego
za rok 2016. Komisja dostrzega dyscyplinę budżetową w re-
alizacji preliminarza kosztów za rok 2016 i  oczekuje zapre-
zentowania przez Zarząd programu naprawczego na Wal-
nym Zgromadzeniu członków Izby.

Komisja Rewizyjna wnioskuje do Walnego Zgromadzenia:
–  o  zatwierdzenie sprawozdania finansowego Izby Gospo-

darczej Energetyki I Ochrony Środowiska za 2016 r. poprzez 
podjęcie przez Walne Zgromadzenie stosownej uchwały,

–  pokrycie straty z roku 2016 w całości z funduszu statutowe-
go Izby poprzez podjęcie przez Walne Zgromadzenie sto-
sownej uchwały. 
Komisja wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzie-

lenie skwitowania Zarządowi Izby Gospodarczej Energe-
tyki i Ochrony Środowiska za rok 2016.

Mirosław Kowalik przedstawił zebranym kandydata na pre-
zesa Izby. Filip Grzegorczyk – Prezes Tauron-Polska Energia 
wyraził zgodę na kandydowanie. Następnie Mirosław Kowa-
lik odczytał listę 3. osób rekomendowanych do uzupełnienia 
składu zarządu Izby: Alicja Barbara Klimiuk – ENERGA S.A, 
Antoni Józwowicz – Polimex-Mostostal S.A., Konrad Świr-
ski – Transition Technologies S.A.

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych w swojej wie-
loletniej działalności prowadzi badania, analizy i wdrożenia spe-
cjalistycznych prac technicznych przeznaczonych dla obiektów 
energetycznych (elektrownie, elektrociepłownie) i przemysło-
wych (np. zakłady papiernicze, tłuszczowe, chemiczne). Dzięki 
doświadczeniu specjalistów zdobytych na przestrzeni wielu lat na 
tych obiektach, wykonywane są specjalistyczne prace w oparciu 
o jedyny polski system kompleksowej automatyki MASTER pro-
dukowany w Instytucie. Posiadając dobrą znajomość zagadnień 
technicznych oraz specyfiki polskiego rynku, Instytut z powodze-
niem radzi sobie z problemami automatyzacji obiektów energe-
tycznych jak również optymalizacji procesów przemysłowych.

Stały, wysoki poziom jakości usług i wyrobów pozwala Insty-
tutowi utrzymać się na rynku oraz pomaga konkurować nie tylko 
z firmami krajowymi, ale również koncernami o zasięgu świa-
towym. Wysoki poziom techniczny produktów i usług Instytutu 
ma potwierdzenie w licznych odznaczeniach i nagrodach otrzy-
manych na międzynarodowych i krajowych targach, wystawach 
i konferencjach. Również działalność innowacyjna i wynalazcza 
jest wielokrotnie doceniona medalami i dyplomami m.in. w Bruk-
seli (Eureka i Innova) i w Paryżu (Concours Lepine), Londynie 
(BIS), Tokio (Japan EXPO), Brazylii, Rumunii. 

Od 2007 roku Instytut działa jako spółka prawa handlowego, 
a obecnie należy do Ministerstwa Energii.

Zakres prac obejmuje: prace badawczo-rozwojowe i projek-
towe; dostawy sprzętu i oprogramowania; montaż; uruchomie-
nie; serwis systemów i urządzeń, szkolenie obsługi oraz badania 
i wzorcowanie urządzeń i systemów w Laboratorium Badawczym 
i Wzorcującym.

Warto wspomnieć, że Instytut posiada ponad 37-letnie do-
świadczenie w projektowaniu systemów automatyki. Doświad-
czenia inżynierów zebrane podczas realizacji przez IASE szeregu 
inwestycji w energetyce polskiej i światowej posłużyły i nadal słu-
żą ciągłemu doskonaleniu produktów i usług zgodnie ze świato-
wymi tendencjami rozwojowymi w technologii i informatyce. 

INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH Sp. z o.o.
Centrum Badawczo-Rozwojowe

ul. Wystawowa 1, Wrocław  51-618, tel. centr. 71-348 42 21

www.iase.wroc.pl
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Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Tadeusz  
Kowalski odczytał zebranym wyniki obliczenia głosów w wy-
borach uzupełniających do władz IGEiOŚ. W  wyborach na 
Prezesa Zarządu 56 osób oddało ważne głosy: 51 osoby było 
za wyborem Filipa Grzegorczyka na prezesa IGEiOŚ. W  wy-
borach na 3 Członków Zarządu w głosowaniu tajnym wzięło 
udział 56 osób. Poszczególne osoby otrzymały następującą 

ilość głosów: Antoni Józwowicz – 51, Alicja Barbara Klimiuk – 
51, Konrad Świrski – 54.

Filip Grzegorczyk – nowo wybrany Prezes Zarządu Izby po-
dziękował za zaufanie. Powiedział, że chciałby, żeby Izba była 
liczącym się, słyszalnym głosem w  polskim sektorze ener-
getycznym i  na rynku, który przechodzi obecnie poważne 
transformacje.

Dobrze by było, aby Izba była inicjatorem zmian w proce-
sie legislacyjnym. Wszyscy wiemy, że są różne organizacje 
mające wpływ na ten proces, ale biorąc pod uwagę kompe-
tencje firm, które skupia Izba chciałoby się, żeby właśnie ona 
mogła to skutecznie robić. To nie jest Izba wyłącznie spółek 
Skarbu Państwa. Mamy tu cały przegląd: od firm krajowych, 
po wielkie koncerny zagraniczne. Jeżeli chodzi o  przegląd 
działalności firm, to mamy firmy consultingowe, poprzez do-
stawców IPC, po koncerny energetyczne. To buduje swoje-
go rodzaju unikatowość tej Izby i  trzeba by było przełożyć 
tę unikatowość na znaczenie Izby w polskim sektorze ener-
getycznym.

Artur Nizioł – Sekretarz Zarządu IGEiOŚ wypowiedział się 
na temat organizacji jubileuszu 25-lecia Izby. Poinformował 
zebranych, że ok. pól roku temu Zarząd powołał 2 zespoły – 
jeden ds. jubileuszu (przewodniczyła mu Beata Stelmach) 
oraz drugi ds. Kongresu Innowacji (przewodniczący – Artur 
Nizioł). Po kilku spotkaniach zespoły uznały, że obie imprezy 
powinny być zorganizowane w jednym terminie.

Monika Silva – specjalistka ds. marketingu w Biurze Izby, 
która pracuje bezpośrednio przy organizacji w/w  impre-
zy, poinformowała zebranych, że wydarzenie będzie miało 
miejsce w dniu 26.10. br. w hotelu Airport Okęcie. Chcemy 
by nasz Kongres Innowacji stał się wydarzeniem corocznym. 
Wszystkich zapraszamy i  już dzisiaj prosimy o  wpisanie so-
bie tej daty do kalendarza. Szczegóły są na naszej stronie in-
ternetowej.

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych w swojej wie-
loletniej działalności prowadzi badania, analizy i wdrożenia spe-
cjalistycznych prac technicznych przeznaczonych dla obiektów 
energetycznych (elektrownie, elektrociepłownie) i przemysło-
wych (np. zakłady papiernicze, tłuszczowe, chemiczne). Dzięki 
doświadczeniu specjalistów zdobytych na przestrzeni wielu lat na 
tych obiektach, wykonywane są specjalistyczne prace w oparciu 
o jedyny polski system kompleksowej automatyki MASTER pro-
dukowany w Instytucie. Posiadając dobrą znajomość zagadnień
technicznych oraz specyfiki polskiego rynku, Instytut z powodze-
niem radzi sobie z problemami automatyzacji obiektów energe-
tycznych jak również optymalizacji procesów przemysłowych.

Stały, wysoki poziom jakości usług i wyrobów pozwala Insty-
tutowi utrzymać się na rynku oraz pomaga konkurować nie tylko 
z firmami krajowymi, ale również koncernami o zasięgu świa-
towym. Wysoki poziom techniczny produktów i usług Instytutu 
ma potwierdzenie w licznych odznaczeniach i nagrodach otrzy-
manych na międzynarodowych i krajowych targach, wystawach 
i konferencjach. Również działalność innowacyjna i wynalazcza 
jest wielokrotnie doceniona medalami i dyplomami m.in. w Bruk-
seli (Eureka i Innova) i w Paryżu (Concours Lepine), Londynie 
(BIS), Tokio (Japan EXPO), Brazylii, Rumunii. 

Od 2007 roku Instytut działa jako spółka prawa handlowego, 
a obecnie należy do Ministerstwa Energii.

Zakres prac obejmuje: prace badawczo-rozwojowe i projek-
towe; dostawy sprzętu i oprogramowania; montaż; uruchomie-
nie; serwis systemów i urządzeń, szkolenie obsługi oraz badania 
i wzorcowanie urządzeń i systemów w Laboratorium Badawczym 
i Wzorcującym.

Warto wspomnieć, że Instytut posiada ponad 37-letnie do-
świadczenie w projektowaniu systemów automatyki. Doświad-
czenia inżynierów zebrane podczas realizacji przez IASE szeregu 
inwestycji w energetyce polskiej i światowej posłużyły i nadal słu-
żą ciągłemu doskonaleniu produktów i usług zgodnie ze świato-
wymi tendencjami rozwojowymi w technologii i informatyce. 

INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH Sp. z o.o.
Centrum Badawczo-Rozwojowe 

ul. Wystawowa 1, Wrocław  51-618, tel. centr. 71-348 42 21

www.iase.wroc.pl
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Kalendarz imprez (plan) organizowanych przez Izbę Gospodarczą 
Energetyki i Ochrony Środowiska w II półroczu 2017 roku

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

Lp. Termin Nazwa imprezy Miejsce Planowani Partnerzy

1 12–14 września Targi Energetab Bielsko-Biała ZIAD

2 28–29 września 
Konferencja „Planowane i realizowane zadania 
inwestycyjne w konsekwencji przyjętych strategii 
rozwoju Koncernów Energetycznych”

Warszawa 
PGE, Tauron, ENEA, Energa, 
PSE

3
17–20 

października
Targi Pol-Eco-System Poznań MTP Poznań

4
18–19 

października

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

Kraków EXPO Kraków

5 20 października 
XIV Konferencja „Energetyka przygraniczna Polski 
i Niemiec – świat energii jutra”

Sulechów

LTnRRE,  E.DIS AG, 
Wydział Zamiejscowy 
Uniwersytetu 
Zielonogórskiego 
w Sulechowie  

6 26 października 
Jubileusz 25-lecia IGEiOŚ  
I Kongres Innowacji w Energetyce 

Warszawa IGEiOŚ

7 9 listopada
Konferencja „Inwestycje w energetyce gazowej  
– kontrakt na nowy blok gazowo-parowy   
w Elektrociepłowni Żerań ”

Warszawa
PGNIG, PGNiG Termika, 
MHPS, Polimex-Mostostal 

8 IV kw.
„Szczyt jesienno –zimowy” 
Seminarium dla dyżurnych inżynierów ruchu 
i dyspozytorów 

Warszawa PSE

9 14 grudnia Spotkanie wigilijno-noworoczne Warszawa IGEiOŚ

Zapraszamy Państwa do udziału w  konferencji pt. „Plano-
wane i  realizowane zadania inwestycyjne w  konse-

kwencji przyjętych strategii rozwoju koncernów energe-
tycznych”, która odbędzie się w dniach 28–29 września 2017 r. 
(czw.–pt.) w Hotelu MCC Mazurkas, ul. Poznańska 177, Ożarów 
Mazowiecki k/Warszawy. 

Dla członków Izby oraz dla całego rynku firm realizujących in-
westycje, bardzo istotne jest poznanie genezy decyzji zadania 
inwestycyjnego, założeń do przetargu, parametrów oceny ofert, 
koniecznych referencji, sposobu pełnienia nadzoru inwestor-
skiego, organizacji procesu, harmonogramu płatności, oczeki-
wanych gwarancji, roli i udziału firm doradczych, oczekiwań co 
do planowanych wskaźników technicznych i ekonomicznych.

Konferencja będzie dla uczestników nie tylko źródłem pozy-
skania informacji, ale też miejscem poznania się potencjalnych 
stron kontraktu, co przy zachowaniu wszelkich zasad i proce-
dur handlowych czyni relacje zleceniodawca – wykonawca 
bardziej partnerskimi. W czasie konferencji przewidziano moż-
liwość zadawania pytań i podejmowania dyskusji.

Formularz zgłoszeniowy, dostępny na www.igeos.pl, ze 
względów organizacyjnych należy przesłać do Biura IGEiOŚ, 
do dnia 22 września br., na adres e-mail: m.silva@igeos.pl –  
Monika Silva, tel. 784-422-110. 

Zadania inwestycyjne 
koncernów  
energetycznych

W roku 2017 Izba obchodzi jubileusz 25-lecia dzia-
łalności, połączony z  I  Kongresem Innowacji 

w Energetyce organizowany w dniu 26 października br., 
w Warszawie, w Hotelu Airport Hotel Okęcie.

Nad programem kongresu pracuje zespół pod kierow-
nictwem profesorów: Jana Nowaka z AGH i Konrada Świr-
skiego z Politechniki Warszawskiej, którzy też Kongres po-
prowadzą. Są to wybitni uczeni młodej generacji i uznane 
autorytety w europejskiej i światowej energetyce. 

Wydarzenie to skupi kluczowych decydentów i  liderów 
opinii sektora energetycznego. 

Wystąpiliśmy o patronat do Ministra Energii, NCBiR, Mini-
stra Środowiska i URE, którzy również zapowiedzieli aktyw-
ne uczestnictwo w trakcie Kongresu oraz w uroczystej Gali 
wieczornej podczas przyznawania odznaczeń resortowych 
i państwowych.

Już dziś, prosimy o rezerwację terminu Kongresu w Pań-
stwa Kalendarzach. Aktualny program wydarzeń znajduje 
się na stronie internetowej Izby: ww.igeos.pl 

Zapraszamy! 

Jubileusz 
25-lecia IGEiOŚ 

i I Kongres Innowacji 
w Energetyce
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Tegoroczne spotkanie odbędzie się w  dniu 14 grudnia br. 
(czwartek) w  sali „Bałtyk” Hotelu Marriott w  Warszawie 

(Al. Jerozolimskie 65/79). Uroczystość będzie dobrą okazją do 
spotkania się w gronie przedstawicieli polskiej energetyki, po-
dzielenia się tradycyjnym opłatkiem, podsumowania wyda-
rzeń mijającego roku i omówienia oczekiwań na rok 2018.

Już dzisiaj prosimy o rezerwację tego terminu w Państwa ka-
lendarzach. 

Gospodarzem posiedzenia Zarządu był Tauron Polska 
Energia S.A. Po owocnych obradach członkowie Zarzą-

du mieli możliwość zwiedzania budowy bloku energetyczne-
go o mocy 910 MW w Jaworznie.

Na terenie budowy pracuje obecnie ponad 1600 osób, za-
trudnionych przy Kontrakcie Głównym (RAFAKO) a także u wy-
konawców nawęglania zewnętrznego (TSR i WARBUD) i prze-
budowy ul. Dąbrowszczaków (WARBUD). Docelowo zakłada 
się, że po wejściu na plac budowy wykonawców wszystkich 
gospodarek pomocniczych i towarzyszących, liczba pracowni-
ków sięgnie 2500 osób.

Na terenie budowy prowadzony jest montaż części ciśnie-
niowej kotła oraz konstrukcji stalowych budynku Kotłowni, bu-
dynku Podgrzewacza Powietrza i Reaktora SCR (odazotowanie 
spalin). W ramach zakresu Kotłowni i Bunkrowni kontynuowa-
ne są także montaże ciężkie kanałów powietrza, jak również 
przedmontaż i  montaż ciężki kanału spalin. Przeprowadzo-
no już montaż końcowy bunkrów węglowych wraz z  ich wy-
kładzinami. Zakończono montaż konstrukcji stalowej Budyn-
ku Maszynowni wraz z montażem blachy, która nie jest jeszcze 
właściwym pokryciem dachowym, ale stanowi rodzaj zabez-
pieczenia przed deszczem. Wewnątrz Maszynowni zakończo-
no montaż i uruchomiono suwnicę główną i rozpoczęto mon-
taż obrotowych podgrzewaczy regeneracyjnych.

Z  końcem kwietnia przetransportowano na teren budowy 
dwie 110-tonowe części Zbiornika Wody Zasilającej. Transport 
12-osiowymi naczepami modułowymi trwał 3 doby i odbywał 
się, ze względu na wysokość i  ciężar ładunku, tylko w godzi-
nach nocnych. Obie części Zbiornika zostały rozładowane na 
terenie budowy 25 kwietnia w  zasięgu dźwigu, który z  kolei 
12 maja podniósł obie części zbiornika na poziom 24 metrów 
konstrukcji Maszynowni.

Z kolei 13 maja, w godzinach 14–22, odbyło się posadowie-
nie stojana generatora na płycie fundamentowej w budynku 
Maszynowni.

Równolegle prowadzone są prace na obiektach Instalacji 
Odsiarczania Spalin. Budynek magazynowania gipsu (tzw. EU-
ROSILO) osiągnął już swoją docelową wysokość 62 m (średni-
ca 30 m) i w kwietniu zabetonowano w nim kolejne 2 stropy na 
poz. 6 m i 18 m. Gotowy jest także Absorber, na którym aktual-
nie montowana jest izolacja oraz wyposażenie technologiczne 
wewnątrz. Kontynuowane są montaże konstrukcji stalowych 
Oczyszczalni Ścieków IOS i Zbiorników Mączki Kamienia Wa-
piennego, a także wykonywanie dachu Pompowni Absorbera.

Widoczny gołym okiem, chociażby z perspektywy chłodni 
kominowej, jest postęp prac na układzie nawęglania zewnętrz-
nego. W części 1 (TSR) trwają prace żelbetowe na wieżach 
przesypowych nr 1 i 2, a zabetonowano już płytę fundamen-
tową tunelu pomiędzy wieżami. Począwszy od 23 czerwca roz-
poczęto podnoszenie i montaż kolejnych części mostu skośne-
go. Z kolei w części 2 nawęglania (WARBUD) zabetonowano 
płytę fundamentową stacji napinającej wywrotnicy wagono-
wej nr 1 i 2 wraz ze ścianami i słupami. Wykonano też płytę 
fundamentową komory remontowej ze ścianami. Ponadto za-
betonowano płytę fundamentową tunelu przenośników w od-
cinku skośnym wraz ze ścianami oraz odcinek poziomy płyty 
fundamentowej tunelu do wieży przesypowej nr 1.

Ogólnie stan zaawansowania realizacji całego Projektu oce-
nia się na 39 %. Zakres prac na bloku podstawowym to 47%.

Aleksandra Nowak

Spotkanie 
wigilijno-noworoczne 
członków i sympatyków Izby

Posiedzenie 
Zarządu Izby 
(27 czerwca 2017 r., Katowice)

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska or-
ganizuje konferencję na temat inwestycji w energetyce ga-

zowej w Polsce, w dniu 9 listopada br., w Hotelu Airport Okę-
cie w Warszawie. Do udziału w  tej konferencji zaprosiliśmy 
w  charakterze Partnerów, Firmy – Strony kontraktu na bu-
dowę nowego bloku gazowego w EC Żerań w Warszawie:
– PGNIG Termika S.A.,
– Mitsubishi Hitachi Power Systems,
– Polimex Mostostal S.A.,
a także naukowców z Instytutu Techniki Cieplnej Politechni-
ki Warszawskiej.

Celem konferencji jest zaprezentowanie szerokiemu gro-
nu uczestników, czyli Członkom naszej Izby – firmom ener-
getycznym, projektowym, produkcyjnym, wykonawczym, 
usługowym, doradczym, prawnym, bankom, a także firmom 
nie będącym członkami IGEiOŚ – szczegółowych informacji 
o  zawartym kontrakcie we wszystkich aspektach, z  posza-
nowaniem zasad poufności informacji poszczególnych firm, 
a także obowiązków informacyjnych spółek publicznych.

Aktualny program konferencji dostępny jest na stronie in-
ternetowej www.igeos.pl 

Blok gazowy 
w EC Żerań 

L ubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki, E.DIS AG, Izba 
Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Wydział Za-

miejscowy Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie (wcześniej 
PWSZ w Sulechowie) zapraszają na XIV Konferencję „Energetyka 
przygraniczna Polski i Niemiec – świat energii jutra”. Konferencja 
odbędzie się 20 października 2017 r., jak zawsze w auli uczelni w Sule-
chowie przy ul. Armii Krajowej 51.

W programie konferencji zaplanowane są trzy sesje:
–   I Sesja: Aktualny stan polskiej i niemieckiej energetyki (referaty do-

tyczyć będą m.in. rozwoju systemów elektroenergetycznych);
–   II Sesja: Pakiet europejski – czysta energia dla wszystkich, (m.in.: 

Wyzwania stojące przed polską i niemiecką energetyką wynikające 
z pakietu zimowego, konkluzji BAT oraz dyrektywy w sprawie ogra-
niczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich 
obiektów energetycznego spalania);

–   III Sesja: Komunalne aspekty rozwoju energetyki – dyskusja pane-
lowa (m.in. Lokalne systemy zarządzania energią; Korzyści wynika-
jące z rozwoju kogeneracji).
Aktualny program na www.igeos.pl  

Energetyka przygraniczna 
Polski i Niemiec
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Energetyka na świecie
BRUKSELA CHCE ZNIESIENIA BARIER 
W ZARZĄDZANIU POPYTEM NA ENERGIĘ

Według niezależnych ekspertów, dostawcy energii lo-
bbują przeciw proponowanym przez Komisję Europej-
ską ułatwieniom w  dostosowywaniu popytu na ener-
gię do sytuacji na rynku (ang. demand response). Komisja 
nie powinna ulegać. Federalna Komisja Regulacji Energii 
w USA (FERC) wprowadziła podobne zasady, co pośred-
nio wspiera stanowisko Komisji.

Zarządzanie popytem sprzyja efektywności kosztowej 
w procesie przechodzenia do niskoemisyjnych systemów 
elektroenergetycznych. Wykorzystanie reakcji odbiorców 
ułatwia integrację źródeł wiatrowych i słonecznych, pra-
cujących okresowo. Elastyczność popytu może zmniej-
szać lub opóźniać potrzeby inwestycyjne w  zakresie 
ogrzewania i transportu, a także zmniejszać zapotrzebo-
wanie na wytwarzanie energii.

Dostosowanie zapotrzebowania na energię do bodź-
ców ze strony podażowej oraz elastyczność popytu mogą 
w  sposób szybki i  znaczący wpływać na obniżenie wy-
datków na energię u  odbiorców. Według analizy zleco-
nej przez niezależną organizację Regulatory Assistance 
Project, nawet niewielkie zmiany w  popycie na energię 
elektryczną w  Austrii, Niemczech, Skandynawii i  Francji 
stwarzają potencjał do oszczędności przekraczających 
1,6 mld EUR rocznie, a odpowiednio większych w skali ca-
łej Europy.

Ograniczenie, które w  szczególności chce zlikwido-
wać Komisja, to występujące w wielu krajach UE wyma-
ganie uzyskiwania przez podmioty realizujące zarządza-
nie popytem (tzw. aggregators) zgód dostawców energii 
na obsługiwanie ich klientów oraz konieczność pokrywa-
nia strat dostawców. Takie wymagania zagrażają rozwo-
jowi elastycznych mechanizmów po stronie odbiorców 
energii.

Wytwórcy i dostawcy energii ostro protestują przeciw-
ko zmianom. Oszczędności odbiorców pomniejszają za-
równo przychody wytwórców na rynku hurtowym, jak 
i  przychody spółek dystrybucyjnych pośredniczących 
w obrocie.

Źródło: energypost.eu, 08-06-2017
http://energypost.eu/brussels-stick-proposal-remove- 

-barriers-demand-response-schemes-u-s/

CZY ŹRÓDŁA ODNAWIALNE 
SKORZYSTAJĄ Z DOŚWIADCZEŃ 
ENERGETYKI JĄDROWEJ?

Nie tak dawno temu energia jądrowa postrzegana była 
jako nowe, tanie źródło energii. Ten scenariusz się nie speł-
nił. Obecnie w podobny sposób mówi się o odnawialnych 
źródłach energii. Jeśli powtórzone zostaną wcześniejsze 
błędy, sektor może czekać rozczarowanie.

Rewolucja energetyczna związana z przejściem od pa-
liw kopalnych do odnawialnych źródeł energii staje się fak-
tem. Tendencje związane ze zmianą zarysowują się dwie. 
Pierwsza to ciągły rozwój tych źródeł, który przyspiesza 
z  uwagi na spadające koszty. Druga to zmiany w  prze-

myśle samochodowym, polegające na wprowadzaniu do 
użytku pojazdów elektrycznych, autonomicznych i współ-
użytkowanych, które także przyspieszają. Oba te trendy 
razem kreują oczekiwanie, że w przyszłości transport bę-
dzie w  pełni zelektryfikowany i  zasilany ze źródeł odna-
wialnych. Co się z tym wiąże, inwestorzy szukają nowych 
możliwości, w szczególności związanych z produkcją ba-
terii. Dostępne technologie nie są wystarczające do roz-
wiązania problemu nieciągłej pracy zielonych źródeł oraz 
wysokich kosztów pojazdów elektrycznych. Sytuacja na-
pędza współzawodnictwo o palmę pierwszeństwa, która 
zwycięzcom przyniesie fortunę. Mówi się, że przełom jest 
bliski.

Podobne oczekiwania, w latach 50. i 60. ubiegłego wie-
ku, kierowane były wobec energetyki jądrowej. Inwesto-
rzy zapłacili za nie wysoką cenę. Co było przyczyną? Po 
pierwsze brak realizmu i  nadmierny optymizm. Następ-
nie, koncentracja na skali – każdy kolejny reaktor był więk-
szy i bardziej złożony, co skutkowało wzrostem kosztów 
budowy i utrzymania. Inna kwestia to brak działań w celu 
obniżania kosztów – efekt skali niwelowany był przez 
koszty realizacji inwestycji i operacyjne. Brak standaryza-
cji urządzeń i wykorzystywanych materiałów powodował 
ograniczoną ich podaż i wzrost kosztów w sytuacji rosną-
cego zapotrzebowania na energię. Analogicznie, rozwój 
źródeł odnawialnych powoduje wzrost zapotrzebowania 
na niektóre surowce, takie jak lit, kobalt czy grafit. W efek-
cie nastąpić może ograniczenie podaży i wzrost cen, któ-
ry zniweczy redukcję kosztów uzyskaną dzięki postępowi 
technologicznemu.

Źródło: energypost.eu, 08-06-2017
http://energypost.eu/can-renewables-avoid-fate- 

-nuclear-power/

ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE 
ZASOBÓW PRZYRODY

Według André Faaija, dyrektora naukowego Energy 
Academy Europe i  profesora Uniwersytetu w  Groningen 
w Holandii, eksperta ds. wykorzystania zasobów przyrody 
w energetyce, obszar ten wymaga odkłamania. Wykorzy-
stanie zasobów przyrodniczych na rzecz gospodarki jest 
niezbędne do realizacji polityki klimatycznej. Takie podej-
ście może przenieść duże korzyści dla rolnictwa i środo-
wiska w krajach rozwiniętych. Jednocześnie koncepcja ta 
w ostatnich latach w Europie zyskała złą sławę. Stoi za tym 
przekonanie, że produkcja oleju palmowego i drzewnego 
peletu spowoduje wyniszczenie lasów, wzrost cen żywno-
ści oraz głód. 

W  ocenie profesora Faaija nie wszystkie publikacje na 
temat zużycia zasobów są rzetelne. Przykładowo, poda-
wane są nieprawdziwe informacje o tym, że lasy południo-
wo-wschodnich USA są wycinane na potrzeby elektrowni 
holenderskich i innych państw europejskich. W rzeczywi-
stości pelet pochodzi z  lasów produkcyjnych i  plantacji, 
i  jest wytwarzany z  surowców odpadowych. Pozyskiwa-
nie biomasy w taki sposób nie wymaga zwiększenia are-
ału uprawy. Dodatkowo, lasy południowo-wschodnich 
USA borykają się z brakiem popytu na drewno od prze-
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mysłu papierniczego, więc popyt ze strony energetyki de 
facto ratuje je przed zurbanizowaniem.

Produkcja biomasy z  założenia nie powinna być reali-
zowana kosztem produkcji żywności. Zrównoważonej 
uprawie biomasy powinien towarzyszyć wzrost produk-
cji rolnej oraz hodowli. Jest to tylko z pozoru sprzeczność. 
Powiększa się obszar gruntów, które zostały zdegradowa-
ne, częściowo także w  wyniku niewłaściwego wykorzy-
stania w rolnictwie. W sposób relatywnie prosty, poprzez 
lepsze wykorzystanie gleby, wody i nawozów, produkcję 
żywności można zwiększyć 3 do 4 razy. Dodatkowo, po-
przez ponowne zalesianie oraz odpowiednie zagospoda-
rowanie nieużytków i odpadów, można uzyskać dywersy-
fikację działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Źródło: energypost.eu, 21-06-2017
http://energypost.eu/interview-bio-energy-expert-andre-

-faaij-so-much-nonsense-has-been-told-high-time-for-the-
-real-story/

INNOWACJE DLA ENERGETYKI

Do 19 lipca przyjmowane były zgłoszenia uczestników 
do programu New Energy Challenge zorganizowanego 
przez Shell, w  ramach którego firma ta poszukuje inno-
wacyjnych start-upów, rozwijających niskoemisyjne tech-
nologie energetyczne. Partnerami drugiej edycji progra-
mu są Rockstart and YES!Delft. Zwycięski start-up otrzyma 
100 000 EUR w formie pożyczki z możliwością konwersji 
wierzytelności na kapitał oraz wartość rocznego doradz-
twa biznesowego od Shell Technology Ventures.

Zarówno w programie New Energy Challenge jak i we 
własnych programach jego partnerów, poszukiwane są 
start-upy z  innowacyjnymi pomysłami, które posiada-
ją silne zespoły ludzkie o komplementarnych umiejętno-

ściach. Kompetencje zespołów są dla jurorów ważniejsze 
niż same pomysły. 

Każdego roku około 10 przedsięwzięć związanych ze 
smart energy z całego świata dostaje szansę, aby przejść 
przez program Rockstart w Amsterdamie. Zyskują wspar-
cie zespołu mentorów, ekspertów przemysłowych i  in-
nych specjalistów, którzy pomagają w założeniu własne-
go biznesu. Obecnie są to start-upy z  Nigerii i  Ugandy, 
które rozwinęły nowe rozwiązanie w  zakresie sprzedaży 
i finansowania energii solarnej. Jest też przedsiębiorstwo 
z Australii, które buduje całkowicie autorskie narzędzie do 
sprzedaży energii słonecznej, wykorzystujące uczenie się 
maszyn na podstawie zdjęć satelitarnych.

Yes!Delft koncentruje się raczej na sprzęcie i oprzyrzą-
dowaniu, choć nie pomija całkiem oprogramowania. Ty-
powo, start-up jest poddawany walidacji przez okres 
12  tygodni, celem przygotowania go do wejścia na ry-
nek, a później następuje faza inkubacji i przedsiębiorstwo 
zostaje formalnie powołane. Przykładowe przedsięwzię-
cia uwieńczone sukcesem to produkcja okien przekształ-
cających energię słoneczną w prąd przez Physee, czy też 
wykorzystanie energii cieplnej powstającej z pracujących 
komputerów do ogrzewania mieszkań.

Według ekspertów, najważniejsze trendy rozwojowe 
dla sektora energetyki to technologia blockchain – system 
informatyczny do przechowywania i przesyłania informa-
cji o  transakcjach zawartych w  internecie, oraz sztuczna 
inteligencja. Sztuczna inteligencja, bazująca na rozwiąza-
niach matematycznych, jest kluczowa dla nowych rozwią-
zań, na przykład takich jak pojazdy autonomiczne.

Źródło: energypost.eu, 06-07-2017
http://energypost.eu/startup-spotters-freerk-bisschop-

-rockstart-and-evert-jaap-lugt-yesdelft-smart-meters-are-
-already-obsolete/
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Energetyka jądrowa na świecie
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) 
o potrzebie zmian polityki energetycznej 
w celu wsparcia rozwoju energetyki jądrowej

IEA w swoim czerwcowym raporcie „Energy Technology Per-
spectives 2017” apeluje o  zmiany polityki energetycznej, aby 
wspierać rozwój energetyki jądrowej jako technologii potrzeb-
nej w realizacji globalnej polityki klimatycznej. 

Raport przytacza deprymujące dane o  wprawdzie najwyż-
szym od 1990 r. przyroście mocy nowych EJ w 2016 r. w wyso-
kości 10 GWe, lecz tylko 3,2 GWe inwestycji rozpoczętych, co 
jest znacznie poniżej 8,8 GWe odnotowanym w  2015 r. Prze-
widuje się, że do 2025 r. wycofanych z  eksploatacji będzie 
ok. 25 GWe w elektrowniach jądrowych. Tymczasem niezbęd-
ne są roczne przyrosty na globalnym poziomie ok. 20 GWe, aby 
sprostać wyzwaniom w zakresie obniżenia emisji CO2 wynikają-
cym z porozumienia paryskiego. 

Trump ogłasza nową erę dla amerykańskiej 
energetyki

Prezydent Trump ogłosił potrzebę kompletnego przeglądu 
polityki energetycznej, również w zakresie energetyki jądrowej, 
jako pierwszej z sześciu inicjatyw w celu zapewnienia bezpie-
czeństwa energetycznego i dominacji Stanów Zjednoczonych 
w dziedzinie energetyki. Oświadczenie to zostało wygłoszone 
w ramach przemówienia prezydenta na spotkaniu w Departa-
mencie Energii, które było poświęcone „uwolnieniu amerykań-
skiej energii” (unleashing american energy). W spotkaniu wzię-
li udział wiceprezydent Mike Pence, Sekretarz ds.  Energii Rick 
Perry i Scott Pruitt, szef Agencji Ochrony Środowiska, Wzmoc-
nienie niezależności energetycznej i dominacji USA w dziedzi-
nie energetyki będzie możliwe tylko wtedy, jeśli administracja 
rządowa będzie wspierać rozwój energetyki. Przykładem jest 
przeznaczenie 66 mln USD z  budżetu Departamentu Energii 
na wsparcie 85 programów rozwoju innowacyjnych technolo-
gii jądrowych.

Prezydent Korei Południowej o wycofaniu 
z energetyki jądrowej

Prezydent Korei Południowej, Moon Jae-in, wykorzystał 
uroczystość z okazji trwałego odstawienia z  ruchu bloku nr 1 
w EJ Kori w czerwcu tego roku do zarysowania zaskakującej po-
lityki wycofywania się tego państwa z energetyki jądrowej. Po-
informował, że nie planuje się budowy żadnego nowego bloku 
jądrowego oraz nie przewiduje się wydłużenia okresu eksplo-
atacji istniejących bloków jądrowych poza projektowe 40 lat. 
Blok 1 w EJ Kori o mocy 576 MWe z reaktorem PWR pracował od 
1978 r., ale przeprowadzono szereg prac pozwalających na wy-
dłużenie jego eksploatacji do 2027 r. Kierownictwo koncernu 
Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) wycofało jednak wniosek 
o licencję na przedłużenie okresu eksploatacji. Obecnie Korea 
Południowa ma w eksploatacji 24 reaktory w EJ o sumarycznej 
mocy 22 605 MWe, co stanowi jedną trzecią mocy wytwórczej 
w systemie.

Wycofanie się z  energetyki jądrowej zostało spowodowane 
przede wszystkim obawami o  skutki przewidywanych w  tym 
rejonie trzęsień ziemi i  zbyt wysokimi kosztami antysejsmicz-

nych zabezpieczeń. Impulsem do tej decyzji była katastrofa 
w Fukushimie i trzęsienie ziemi w Korei w 2016 r. Zastanawiają-
ce, że prezydent Moon przewiduje równolegle dekarbonizację 
energetyki koreańskiej. Natychmiast po jego wybraniu doszło 
do zamknięcia 8 elektrowni węglowych, a pozostałe mają pra-
cować tylko do wyczerpania ich projektowych resursów. Prezy-
dent jest zwolennikiem energetyki odnawialnej, ale nim stanie 
się ona konkurencyjna przewiduje wykorzystanie w większym 
zakresie LNG.

Nowa strategia Australii w dziedzinie 
energetyki

Rząd Australii rozpatruje rekomendacje dotyczące strate-
gii rozwoju zaopatrzenia w  energię elektryczną, wynikające 
z  analizy wykonanej przez niezależnych ekspertów pod kie-
rownictwem Jana Finkela, jednego z  czołowych naukowców 
w obszarze energetyki. Raport z analizy przyznaje, że energia 
jądrowa zapewnia bezpieczeństwo działania systemu elektro-
energetycznego przy zachowaniu wymogów polityki klima-
tycznej w zakresie emisji gazów cieplarnianych. Rozwój ener-
getyki jądrowej w Australii wymaga jednak podjęcia szerokich 
konsultacji społecznych w celu uświadomienia społeczeństwu 
Australii realnych zagrożeń związanych z tą technologią, a tak-
że zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego, jeśli tej techno-
logii się nie wprowadzi. Jest to o  tyle istotne, że w  ostatnim 
okresie wystąpiły w  tym kraju poważne zakłócenia w  dosta-
wach energii.

Global Nexus Initiative apeluje o nowe 
podejście do rozwoju energetyki jądrowej

Znaczne zmiany technologii i zarządzania energetyką jądro-
wą są niezbędne, aby kontynuować rozwój energetyki jądro-
wej w skali światowej. Jest to główna teza raportu Global Nexus 
Initiative, jednego z największych „think tanków” w dziedzinie 
globalnego bezpieczeństwa zaopatrzenia w  energię. Raport 
„Nuclear power for the next generation: Addressing energy, cli-
mate and security challenges” wyraźnie stwierdza, że nie należy 
oczekiwać pozytywnych rezultatów Porozumienia Paryskiego 
w  sprawie ochrony klimatu bez rozwoju energetyki jądrowej. 
Niestety obecny potencjał energetyki jądrowej bazujący na do-
tychczasowych technologiach jądrowego wytwarzania energii 
i otwartego cyklu paliwowego będzie się zmniejszać i niezbęd-
ny jest rozwój nowych technologii jądrowych, aby optymal-
nie i bezpiecznie wykorzystywać ogromne zasoby paliw jądro-
wych.

Brytyjskie Stowarzyszenie Przemysłu 
Jądrowego formułuje priorytety w procesie 
wychodzenia z Euroatomu

Brytyjskie Stowarzyszenie Przemysłu Jądrowego (NIA) gru-
pujące ponad 260 przedsiębiorstw, w tym wszystkie elektrow-
nie jądrowe oraz podmioty jądrowego cyklu paliwowego, roz-
poczęło współpracę z rządem w celu zagwarantowania procesu 
wychodzenia z Euroatomu bez znaczących szkód dla przedsię-
biorstw zgrupowanych w NIA. Wyjście z Euroatomu jest konse-
kwencją Brexitu. NIA sformułowało szereg priorytetowych ob-

dr Mirosław Duda, ARE
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szarów negocjacji z Euroatomem i przede wszystkim z Komisją 
Europejską.

Obrońcy środowiska apelują do prezydenta 
Francji o wyhamowanie akcji przeciwko 
energii jądrowej

Francuscy obrońcy środowiska zgrupowani w  organizacji 
„Energy for Humanity” wystosowali list otwarty do prezydenta 
Emmanuela Macrona, w którym apelują o powstrzymanie de-
cyzji o przedwczesnym wycofywaniu z eksploatacji elektrowni 
jądrowych, zwłaszcza w świetle zwiększonego zapotrzebowa-
nia na energię elektryczną związanego z rozwojem elektromo-
bilności. List został podpisany przez 45 wybitnych uczonych, 
pisarzy i akademików na czele ze znanym klimatologiem Jame-
sem Hansenem oraz Kerrym Emanuelem i Francois-Marie Bre-
onem, współautorami piątego raportu Międzyrządowego Pa-
nelu ds. Zmian Klimatu.

Małe Reaktory Modularne (SMR) mogą być 
rozwiązaniem dla przemysłu jądrowego 
w Wielkiej Brytanii po Brexicie

W  swoim raporcie o  perspektywach rozwoju energetyki ją-
drowej w Wielkiej Brytanii brytyjskie Stowarzyszenie Inżynie-
rów Mechaników (the Institution of Mechanical Engineers – 
ImechE) wskazuje małe reaktory modularne jako ewentualną 
przyszłość dla brytyjskiego przemysłu jądrowego po Brexicie 
i  wyjściu z  Euroatomu. Umożliwi to wykorzystanie tego prze-
mysłu na arenie międzynarodowej w obszarze dostaw materia-
łów i  urządzeń dla energetyki jądrowej. Rekomenduje jednak 
współpracę z Euratomem, aby zapewnić brytyjski wkład i do-
stęp do światowych osiągnięć w rozwoju tej technologii.

Konieczność zachowania i rozwoju wiedzy 
jądrowej w Niemczech

Ralf Güldner, prezydent Deutsches Atomforum, wyraża nie-
pokój, że ogromny zasób wiedzy i  niemieckich doświadczeń 
w zakresie energetyki jądrowej może zostać zmarnowany wraz 
z polityczną decyzją o odstąpieniu od tej technologii w rozwo-
ju zaopatrzenia w energię. Przemysł jądrowy zatrudnia w Niem-
czech ponad 4000 pracowników, natomiast wiedzę jądrową 
posiada ponad 30 000 specjalistów pracujących w dziedzinach 
pokrewnych. Niemiecki rząd powinien zadbać o to, aby umoż-
liwić wykorzystanie tej wiedzy i doświadczeń na forum krajo-
wym i międzynarodowym.

Fiński reaktor EPR rozpoczyna zimne testy 
rozruchowe

Na budowie EJ Olkiluoto w  Finlandii rozpoczęto zimne te-
sty reaktora EPR. Jest to kluczowy etap końcowych faz budowy 
przed rozpoczęciem rozruchu gorącego. Blok jądrowy o mocy 
1600 MWe z  tym reaktorem przewidziany jest do uruchomie-
nia pod koniec 2018 r. po pokonaniu wielu formalnych i tech-
nicznych problemów związanych z  prototypowym charakte-
rem tego obiektu.

Słynna EJ Three Mile Island przedwcześnie 
kończy eksploatację

Amerykańska EJ Three Mile Island ma być trwale wyłączo-
na z ruchu pod koniec 2019 r. Blok 1 tej elektrowni został trwa-
le wyłączony po słynnej awarii w 1979 r., a blok 2 po pewnych 
modernizacjach otrzymał licencje na dalszą eksploatację. Nie-
stety od pięciu lat nie wytrzymuje konkurencji na rynku energii 
elektrycznej z elektrowniami na tani gaz łupkowy i właściciel tej 
EJ firma Exelon pojęła decyzję o trwałym odstawieniu tej elek-

trowni z eksploatacji. W uzasadnieniu Exelon jako główną przy-
czynę tej decyzji podaje brak koniecznych decyzji stanu Pen-
sylwania o reformie mechanizmów rynku energii elektrycznej.

Końcowa faza uruchomienia EJ Barakah 
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Zakończono w  95% budowę EJ Barakah w  UAR i  obecnie 
oczekuje się na zezwolenie regulatora na pierwszy załadu-
nek paliwa jądrowego. Elektrownia ta z  koreańskim reakto-
rem APR 1400 została wybudowana przez południowo koreań-
skie konsorcjum a sfinansowana przez Emirates Nuclear Energy 
Corporation (Enec). Obiekt będzie eksploatowany przez Nawah 
Energy Company, które jest firmą joint venture Enec i Kepco. 

W Japonii piąty reaktor wraca do eksploatacji

Blok nr 3 z reaktorem PWR o mocy 830 MWe w EJ Takahama, 
położonej w prefekturze Fukui, został uruchomiony 5 czerwca. 
Blok nr 4 został uruchomiony już w maju dołączając do pracu-
jących trzech pozostałych bloków. Pełna moc całej EJ zostanie 
osiągnięta w lipcu po zakończeniu pełnego zakresu testów za-
leconych przez organ regulacyjny Nuclear Regulation Authori-
ty (NRA).

Kansai Electric Power Company przygotowuje 
blok 3 w EJ Mihama do 60 lat eksploatacji

Japoński organ regulacji przemysłu jądrowego NRA wy-
dał licencję na eksploatację bloku nr 3 w EJ Mihama do 2036 r. 
Dotychczasowa licencja pozwalała na jego eksploatację do 
ubiegłego roku, co wynikało z  powszechnie obowiązujących 
przepisów o 40-letniej eksploatacji jednostek jądrowych. Wcze-
śniej licencję na przedłużoną eksploatację uzyskały bloki 1 i 2.

EJ Akkuyu w Turcji uzyskała licencję 
na produkcję energii

Pierwsza w Turcji elektrownia jądrowa Akkuyu, będąca wła-
snością rosyjskiego przedsiębiorstwa JSC Akkuyu NPP, uzyska-
ła licencję od tureckiego regulatora rynku energii elektrycznej 
na produkcję energii w ciągu 49 lat eksploatacji. Wstępną licen-
cję ta elektrownia uzyskała w 2015 r., co umożliwiło jej budowę.

Intensyfikacja prac nad małymi reaktorami 
modułowymi

W  USA Komisja Regulacji Jądrowej (NRC) poinformowa-
ła amerykański koncern energetyczny Tennessee Valley Au-
thority o  wszczęciu prac mających na celu wydanie konce-
sji na lokalizację elektrowni Clinch River z  małymi reaktorami 
modułowymi (SMR) o mocy modułu ok. 300 MW. Elektrownia 
ta ma powstać z istotnym wsparciem rządu federalnego w ra-
mach programu DOE SMR Licensing Technical Support. Ten 
program jest częścią nowej strategii rządu Donalda Trumpa 
„Gen-IV”, która ma na celu stworzenie kompaktowych, efek-
tywniejszych, bezpieczniejszych i  elastycznych systemowo 
reaktorów. Do realizacji rozwoju SMR-ów w  USA powołano 
konsorcjum przedsiębiorstw wykonawczych i  potencjalnych 
użytkowników tej technologii, które będzie wykorzystywać fi-
nansowanie publiczne i  prywatne, wspomagane przez środki 
rządowe. W Wielkiej Brytanii koncern Rolls-Royce ustalił part-
nerów w  programie wprowadzania SMR-ów na rynek energii 
elektrycznej. Są to przedsiębiorstwa koncernów Amec Foster 
Wheeler, Nuvia and Arup oraz Nuclear Advanced Manufac-
turing Research Centre. Przewiduje się udział dalszych przed-
siębiorstw w tym programie.

Materiał opracowany na podstawie World Nuclear News
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Od 12 września przez trzy dni będą odbywały się w Biel-

sku-Białej największe w Polsce targi nowoczesnych urządzeń, 
aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego. Będzie to 
jedno z najważniejszych spotkań czołowych przedstawicieli sek-
tora elektroenergetycznego. 

Generatory, transformatory i inne maszyny elektryczne, 
odnawialne źródła energii, urządzenia rozdzielcze wysokich 
i niskich napięć, układy automatyki, sterowania, pomiarów 
i diagnostyki, kable i przewody słupy, podnośniki i pojazdy spe-
cjalistyczne dla energetyki, osprzęt i elementy sieci i instalacji, 
oświetlenie, narzędzia i urządzenia do budownictwa energe-
tycznego, technologie i usługi dla energetyki i wiele jeszcze 
innych innowacyjnych rozwiązań, które będzie można zoba-
czyć i podyskutować na ich temat z przedstawicielami ponad 
700 wystawców z 20 krajów Europy i Azji. Wśród wystawców 
spotkamy zarówno dobrze znane międzynarodowe korporacje 
dostarczające pełny wachlarz produktów na globalne rynki, jak 
też większość liczących się, krajowych dostawców najbardziej 
zaawansowanych technologicznie maszyn, urządzeń i apara-
tów, służących niezawodnemu i efektywnemu wytwarzaniu 
i dostarczaniu energii elektrycznej.

Najbardziej innowacyjne produkty zostaną zapewne zgło-
szone przez wystawców do konkursu „na szczególnie wyróż-
niający się produkt”, w którym – wśród kilkunastu prestiżowych 
wyróżnień możemy wymienić: Puchar Ministra Energii, Puchar 
PTPiREE, Medal Prezesa SEP czy też „Złoty Lew” im. Kazimie-
rza Szpotańskiego. 

Jak co roku, targom towarzyszyć będą konferencje oraz 
prezentacje i seminaria promocyjne. Szczególne zainteresowanie 
wzbudzi zapewne konferencja „Perspektywy rozwoju elektroener-
getycznej infrastruktury sieciowej”, w której swoje prezentacje za-
pewnili przedstawiciele Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. 
i spółek dystrybucyjnych, spodziewane jest także wystąpienie 
przedstawiciela Ministra Energii. Ta krótka, ale ważka konferencja 
rozpocznie się w południe pierwszego dnia targów. 

Natomiast trzeciego dnia targów rozpocznie się konfe-
rencja „Technika prac pod napięciem w przemyśle”, kierowana 

przede wszystkim do przedstawicieli energetyki przemysłowej, 
w której technologie PPN są jeszcze mało rozpowszechnione, 
a mogą one znacząco pomóc w realizacji prac eksploatacyjnych 
bez konieczności wyłączania urządzeń niezbędnych dla zacho-
wania ciągłości procesów technologicznych. 

Ważną informacją dla wystawców jest uznanie przez Pre-
zes Urzędu Patentowego targów Energetab 2017 za „wystawę 
publiczną”, dającą pierwszeństwo do uzyskania prawa ochron-
nego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej 
wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego.

Z satysfakcją dowiadujemy się, że podczas targów nie-
którzy nasi wystawcy planują specjalne spotkania z klientami 
dla uczczenia obchodzonych w tym roku jubileuszy. Wśród „ju-
bilatów” znajdujemy ELBUD Katowice, który obchodzi 70-lecie 
działalności, Energopomiar-Elektryka, Energotest, Dacpol – ob-
chodzące 25-lecie swoich Firm i wiele innych znanych na ryn-
ku wystawców. Także bardzo zasłużony dla branży miesięcznik 
„Energetyka” planuje specjalne spotkanie ze swoimi czytelnikami 
i wspierającymi go partnerami z okazji 70-lecia działalności wy-
dawniczej. 

Zachęceni sukcesem w ubiegłym roku, także podczas te-
gorocznej edycji targów niektórzy wystawcy zapraszają zwiedza-
jących do wzięcia udziału w konkursach multimedialnych, pre-
miując atrakcyjnymi nagrodami wiedzę z zakresu oferowanych 
przez siebie produktów. Udział w konkursie może wziąć każdy 
przy pomocy własnego smartfonu, albo korzystając z tabletu ho-
stessy.

Szczegółowe wykazy i informacje o organizowanych podczas 
targów konferencjach, seminariach, okolicznościowych zebraniach 
i innych ciekawych wydarzeniach publikujemy i na bieżąco aktu-
alizujemy na stronie internetowej targów: www.energetab.pl

Zapraszamy zatem do Bielska-Białej na
30. Międzynarodowe Energetyczne 
Targi Bielskie ENERGETAB 2017
w	dniach	od	12	do	14	września	br.

Jubileuszowa edycja targów ENERGETAB  
już niedługo
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DZIAŁ  NAUKOWO-TECHNICZNY     

M odele sektora energetycznego są użytecznym na-
rzędziem wspomagającym proces podejmowania 
decyzji w zakresie polityki energetycznej, rozbu-
dowy infrastruktury energetycznej oraz general-

nie rzecz biorąc, kierunków rozwoju gospodarczego. Rola jaką 
pełnią w  procesie planowania jest nie do przecenienia, choć 
nadal wśród decydentów istnieje pewna rezerwa co do sensu 
ich stosowania. Najczęściej wynika ona z  błędnego rozumie-
nia istoty prognoz. Celem analiz wykonywanych przy użyciu 
modeli energetycznych nie jest bowiem przewidywanie przy-
szłości, ale przede wszystkim dokonywanie oceny skutków po-
dejmowanych decyzji w sensie ilościowym. Modele tego typu 
udzielają odpowiedzi na pytania typu „co jeśli”, umożliwiając 
w ten sposób identyfikację szans i zagrożeń pojawiających się 
w  analizowanym horyzoncie czasowym. Pozwala to na mini-
malizację ryzyka i zakresu niepewności, które nieodłącznie to-
warzyszą rozwojowi każdego sektora gospodarki.

Jednym z  podstawowych elementów planowania rozwo-
ju sektora energetycznego w perspektywie długoterminowej 
jest prognozowanie zapotrzebowania na energię. Jest to ob-
szar badań o stosunkowo wysokim poziomie trudności, co wy-
nika głównie z mnogości procesów kształtujących poziom zu-
życia energii. Zmieniające się otoczenie prawne i regulacyjne, 
postęp technologiczny oraz liberalizacja rynków energii, po-
wodują potrzebę ciągłego dostosowywania metodologii ba-
dawczej do nowych warunków. Z tego powodu na przestrzeni 
ostatnich kilku lat w ARE S.A. opracowano od podstaw zupeł-
nie nowe narzędzie służące do określania przyszłego poziomu 
zapotrzebowania na energię w Polsce w perspektywie długo-
terminowej. Jest to zintegrowany model hybrydowy o nazwie 
STEAM_PL (Set of Tools for Energy Demand Analysis and Mo-
delling), który zarówno zastosowanym w nim podejściem me-
todycznym jak i funkcjonalnością, nie odbiega od modeli wy-
korzystywanych w wiodących ośrodkach prognostycznych na 
świecie, a  dodatkowo w  wielu obszarach wprowadza szereg 
nowatorskich rozwiązań (usuwających szereg luk badawczych 
zidentyfikowanych w generatorach modeli obecnie wykorzy-
stywanych w krajach wysokorozwiniętych). 

STEAM_PL łączy w  sobie jednocześnie dwa podejścia 
matematyczne: podejście „bottom-up”, przy pomocy któ-
rego określany jest w  modelu poziom zapotrzebowania 
na energię użyteczną oraz „top-down”, z  zastosowaniem 
którego następuje symulacja sposobów pokrycia tego za-
potrzebowania w  oparciu o  tzw. algorytm udziałów ryn-
kowych (ang. market share algorithm), o  którym będzie 
mowa w dalszej części artykułu. Dzięki temu rozwiązaniu, 
odzwierciedlane są w modelu czynniki rynkowe i behawio-
ralne w  procesie wyboru przez konsumenta określonych 
paliw i  technologii, służących do pokrycia potrzeb ener-
getycznych. W  konsekwencji, model umożliwia analizę 
zmiennych strategicznych związanych z polityką cenową, 
takich jak np.: polityka podatkowa w odniesieniu do dane-
go rodzaju paliwa lub technologii, subsydiowanie określo-
nych rozwiązań w obszarze wykorzystania energii, czy też 

analizę wpływu zmian cen wynikających z sytuacji na ryn-
ku surowców. Schemat procedury obliczeniowej stosowanej 
w modelu STEAM_PL zaprezentowano na rysunku 1.

W pierwszym kroku, w modelu STEAM_PL wyznaczany jest 
poziom zapotrzebowania na energię użyteczną* dla każdego 
kierunku użytkowania w  zdefiniowanych podsektorach go-
spodarki, na podstawie przyjętego tempa rozwoju gospodar-
czego kraju oraz czynników o  charakterze społecznym, tech-
nicznym i  politycznym. Istotnym elementem tego etapu jest 
budowa spójnego scenariusza, będącego zbiorem założeń, 
mających decydujący wpływ na otrzymane wyniki.

STEAM_PL posiada strukturę modułową, tzn. każdemu zde-
finiowanemu w  nim sektorowi gospodarki krajowej dedyko-
wany jest odpowiedni moduł, uwzględniający w  swoich al-
gorytmach obliczeniowych szereg charakterystycznych cech 
wyróżniających dany sektor. Wyspecyfikowano w  nim 5 sek-
torów: przemysł, handel i usługi, transport, rolnictwo oraz go-
spodarstwa domowe (rysunek 2). Należy zwrócić tutaj uwagę 
na to, że model nie obejmuje swoim zasięgiem sektora ener-
gii, w  tym sektora elektroenergetycznego i  ciepłowniczego, 
ponieważ do analizy wspomnianych sektorów bardziej ade-
kwatne są metody optymalizacyjne, stosowane w takich plat-
formach analitycznych jak: MESSAGE [5], TIMES [8], MARKAL [7] 
czy EFOM [2]. Każdy z modułów wymaga zaimplementowania 

Hybrydowy model 
prognoz zapotrzebowania 

na energię dla Polski – STEAM_PL

dr inż. Sławomir Skwierz
Zakład Statystyki i Prognoz 
Agencja Rynku Energii S.A.

Rysunek 1. Schemat procedury obliczeniowej w modelu STEAM_PL.
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charakterystycznego dla danego sektora zestawu założeń wej-
ściowych, obejmujących przede wszystkim: projekcje wzrostu 
PKB oraz wartości dodanych, projekcje liczby ludności (w po-
dziale na miasto i wieś), projekcje liczby gospodarstw domo-
wych, projekcje liczby osób zamieszkujących jedno gospodar-
stwo domowe, projekcje wzrostu dochodu rozporządzalnego 
w  gospodarstwach domowych, projekcje produkcji krajowej 
wyrobów przemysłowych, projekcje liczby osób zatrudnio-
nych w  gospodarce narodowej i  liczby osób zatrudnionych 
w sektorze usługowym, projekcje rozwoju technologii energe-
tycznych, założenia odnośnie polityki podatkowej, subsydia, 
ceny paliw i uprawnień do emisji CO2.

W  tabeli 1 zestawiono zdefiniowane w  modelu kierunki 
użytkowania, w ramach poszczególnych sektorów i podsekto-
rów gospodarki oraz siły sprawcze** zmian zapotrzebowania. 
Przyjęte siły sprawcze, stanowią zmienne objaśniające w sze-
regu modelach ekonometrycznych (wchodzących w skład pa-
kietu STEAM_PL), służących do analizy kluczowych zjawisk go-
spodarczych. Dobór zmiennych objaśniających jest wynikiem 
szczegółowej analizy statystycznej, obejmującej pełny zakres 
procedur stosowanych typowo w  procesie budowy modeli 
ekonometrycznych obejmujących:
•  gromadzenie informacji i  danych o  wartościach zmiennych 

objaśnianych i objaśniających,
•  graficzną analizę kształtowania się poszczególnych zmien-

nych oraz zależności zmiennych objaśnianych od zmiennych 
objaśniających,

•  eliminację zmiennych objaśniających o małym współczynni-
ku zmienności,

•  eliminację liniowo zależnych zmiennych objaśniających,
•  dobór zmiennych z zastosowaniem: metody pojemności in-

formacji, metody grafowej, procedury eliminacji a  posterio-
ri, procedury selekcji a priori, procedury regresji krokowej [3]. 
Modele ekonometryczne, które pozytywnie przeszły wszyst-

kie etapy weryfikacji statystycznej wykorzystano do budowy 
prognoz.

W kolejnym kroku, w modelu STEAM_PL określany jest ze-
staw technologii i  urządzeń umożliwiających pokrycie zapo-
trzebowania na poszczególne usługi energetyczne. Na pod-
stawie prognozowanej ilości urządzeń, ich charakterystyk 
techniczno-ekonomicznych oraz przewidywanej intensywno-
ści wykorzystania, obliczane jest zużycie energii. Bazując na 
wyznaczonym w  ten sposób poziomie zużycia paliw i  nośni-
ków energii w  określonych procesach i  technologiach, moż-
liwe jest oszacowanie wielkości emisji zanieczyszczeń. Szcze-
gólny nacisk w procesie konstruowania modelu położono na 
odzwierciedlenie aspektów technicznych związanych z  użyt-
kowaniem energii, w tym przewidywanego postępu technolo-

gicznego oraz tempa i zakresu poprawy efektywności energe-
tycznej. Technologie energetyczne opisane zostały szeregiem 
parametrów techniczno-ekonomicznych takich jak: nakłady 
inwestycyjne, koszty eksploatacji (stałe i zmienne), koszty pali-
wa, klasy energetyczne, sprawności przemian energetycznych, 
jednostkowe zużycie energii i czas życia. Dla przykładu, w mo-
dule dedykowanym gospodarstwom domowym zdefiniowa-
no ponad 80 różnych typów urządzeń elektrycznych takich 
jak pralki, lodówki, telewizory, suszarki, czajniki elektryczne..., 
przyporządkowanych do określonych klas energetycznych, 
6  typów żarówek, 8 typów urządzeń klimatyzacyjnych, oraz 
szereg urządzeń do ogrzewania pomieszczeń, przygotowy-
wania posiłków i ciepłej wody użytkowej. Ilość tych urządzeń, 
intensywność wykorzystania, wiek oraz klasy energetycz-
ne zostały określone na podstawie badań ankietowych prze-
prowadzanych co trzy lata wśród gospodarstw domowych 
przez GUS w ramach publikacji pt. „Zużycie energii w gospo-
darstwach domowych” [4]. Ostatnie tego typu badanie miało 
miejsce w  2015 r. Uproszczony schemat modułu dedykowa-
nego gospodarstwom domowym zamieszczono na rysunku 3. 

 Procesy poprawy efektywności energetycznej zostały od-
zwierciedlone w modelu w sposób bardzo zróżnicowany, w za-
leżności od rozpatrywanego sektora gospodarki i  kierunku 
użytkowania. Rodzaj zastosowanego podejścia uzależniono 
m.in. od dostępności wiarygodnych danych statystycznych oraz 
istotności analizowanego obszaru. Przykładowo, w  przypad-
ku urządzeń elektrycznych i źródeł światła w gospodarstwach 
domowych, poprawa efektywności wykorzystania energii zo-

Rysunek 2. Struktura modelu STEAM_PL.

Tabela 1. Siły sprawcze wzrostu zapotrzebowania na energię 
w poszczególnych sektorach gospodarki i kierunkach użytkowania.

Go
sp

od
ar

st
wa

 d
om

ow
e

Kierunek użytkowania energii Siła sprawcza wzrostu 
zapotrzebowania

Urządzenia elektryczne PKB/mieszkańca 
lub dochód/gosp. domowe

Oświetlenie Liczba gospodarstw domowych, 
powierzchnia użytkowa

Klimatyzacja i wentylacja
PKB/mieszkańca 
lub dochód/gosp. domowe, 
liczba gospodarstw domowych

Przygotowanie posiłków Liczba ludności, 
liczba gospodarstw domowych

Ogrzewanie pomieszczeń Powierzchnia użytkowa
Przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej

Liczba ludności, 
liczba gospodarstw domowych

Tr
an

sp
or

t Praca przewozowa transportu 
pasażerskiego

PKB/mieszkańca 
lub dochód/gosp. domowe

Praca przewozowa transportu 
towarowego

PKB, wartość dodana w przemyśle 
i budownictwie

Pr
ze

m
ys

ł

Napędy elektryczne

PKB, wartość dodana w przemyśle 
i budownictwie

Oświetlenie
Ogrzewanie, wentylacja 
pomieszczeń
Ciepło piecowe
Para technologiczna

Us
łu

gi
Oświetlenie Powierzchnia użytkowa obiektów 

usługowych, wartość dodana 
w usługachOgrzewanie pomieszczeń

Wentylacja

Liczba obiektów, liczba osób 
użytkujących obiekty, liczba 
zatrudnionych osób 
w poszczególnych kategoriach 
działalności usługowej oraz wartość 
dodana w usługach

Klimatyzacja
Przygotowanie CWU
Napędy elektryczne
Urządzenia technologiczne***
Elektryczne urządzenia biurowe
Urządzenia chłodnicze
Przygotowywanie posiłków

Ro
ln

ict
wo Odbiory elektryczne

Wartość dodana w rolnictwiePaliwa silnikowe
Pozostałe paliwa
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stała odzwierciedlona poprzez określenie prawdopodobne-
go tempa wymiany starych urządzeń na nowe (weryfikowa-
nego dostępnymi planami sprzedaży producentów urządzeń), 
o  energochłonności odpowiadającej poszczególnym klasom 
efektywności energetycznej. Prognozowaną energochłonność 
poszczególnych urządzeń, przyjęto na podstawie analizy eks-
perckiej, danych od producentów oraz analiz ośrodków ba-
dawczych zajmujących sie tą tematyką. Dla kotłów centralnego 
ogrzewania oraz podgrzewaczy wody, założono wzrost średniej 
sprawności tych urządzeń na podstawie analizy eksperckiej, 
wyników analiz przygotowanych przez uznane ośrodki badaw-
cze oraz na podstawie analizy trendów historycznych. W trans-
porcie drogowym, dla samochodów osobowych i ciężarowych 
wskaźniki jednostkowego zużycia paliwa przyjęto na podsta-
wie danych ITS [9] oraz producentów aut, dla poszczególnych 
typów pojazdów, w  zależności od pojemności skokowej silni-
ka lub masy pojazdu. Tutaj również odzwierciedlane jest tempo 
wymiany samochodów starych na nowe. Dla sektora przemysłu 
wprowadzono z kolei wskaźniki zużycia jednostkowego energii 
na wyrób, oparte na trendach historycznych. 

W  każdym ze zdefiniowanych w  sektorze przemysłu pod-
sektorów, wyspecyfikowano grupy produktów energochłon-
nych, dla których na podstawie danych statystycznych dla lat 
1994–2015 oszacowano wskaźniki energochłonności (zuży-
cie nośników energii na jednostkę produktu w GJ/Mg). Dla wy-
znaczonych w ten sposób wskaźników dobrano odpowiednie 
funkcje aproksymujące, które następnie użyto do ekstrapolacji 
w przewidzianym w prognozie horyzoncie czasowym. Zastoso-
wanie takiego rozwiązania, umożliwia dokonywanie porównań 
z  innymi krajami, w  zakresie postępów w  poprawie energo-
chłonności produkcji określonych grup wyrobów przemysło-
wych. Wadą takiego rozwiązania jest niestety utrudniona moż-
liwość uchwycenia zmian o  charakterze rewolucyjnym (m.in.: 
takich które nie miały miejsca w przeszłości, więc nie mogą zo-
stać odzwierciedlone w ekstrapolowanych trendach). W takich 
sytuacjach metody symulacyjne wspierane są dodatkowo me-
todami optymalizacyjnymi (model MESSAGE), bądź też stosu-
je się wielokrotne powtórzenie obliczeń symulacyjnych w celu 
znalezienia optymalnego rozwiązania. 

Coraz większą rolę w pokryciu zapotrzebowania na energię 
zaczynają odgrywać rozproszone źródła energii. W celu umoż-
liwienia analizy ich znaczenia w bilansie energetycznym kraju, 
wprowadzono do modelu następujące formy energii: energię 
elektryczną z OZE oraz ciepło z OZE, pozyskiwane z zastoso-
waniem takich technologii jak: panele fotowoltaiczne, kolekto-
ry słoneczne, przydomowe elektrownie wiatrowe, pompy cie-
pła, kotły na biomasę etc. Tempo i zakres ich rozwoju można 
badać w modelu STEAM_PL przy różnych poziomach i sposo-
bach wsparcia. Mechanizmy rynkowe w procesie wyboru przez 
konsumentów paliw i energii określonych rozwiązań technicz-

nych są odzwierciedlane z  zastosowaniem wspomnianego 
wcześniej algorytmu udziałów rynkowych, którego postać zo-
stała zaczerpnięta bezpośrednio z modelu BALANCE [1] i któ-
rego zasada działania zbliżona jest do modelu WEM [6]:

gdzie:
Sp –  udział rynkowy produktu,
Pp –  jednostkowy koszt produktu,
γ –  współczynnik czułości na ceny,
n –  liczba konkurujących ze sobą produktów,
Pmp –  „współczynnik preferencji” odbiorców.

Rysunek 4 jest graficznym przedstawieniem, w  jaki sposób 
rozkładają się udziały rynkowe dla prostego przykładu dwóch 
konkurujących ze sobą cenowo produktów (w  modelu są to 
określone rozwiązania technologiczne i nośniki energii), przy 
zadanych warunkach relacji cenowych/kosztowych i  współ-
czynniku czułości na ceny γ.

Dla zaprezentowanego przykładu, szybkość zmian udziałów 
konkurujących ze sobą produktów P1 i P2 będzie zależała od 
proporcji cen tych produktów i od wartości wykładnika γ. Przy 
dużym γ (powyżej 10) model działa praktycznie według zasady 
najmniejszych kosztów – przy przejściu przez punkt P1/P2 = 1 
następuje gwałtowna zmiana udziałów.

Kryterium determinującym tempo i zakres substytucji ener-
getycznej w  modelu STEAM_PL jest jednostkowy koszt do-
starczonej usługi energetycznej (z  uwzględnieniem poziomu 
zarówno opodatkowania jak i wsparcia dla określonej techno-
logii), przy czym występowanie w  algorytmie udziałów ryn-
kowych wskaźników Pm i  γ, umożliwia odzwierciedlenie po-
zakosztowych preferencji użytkowników. Mogą nimi być np. 
wygoda w  stosowaniu, prestiż, moda, dbałość o  środowisko 
naturalne etc.

Dobór tego wskaźnika odbywa sie na zasadzie najwięk-
szego dopasowania do danych statystycznych. Parametr Pm 
przyjmuje najczęściej wartości od 0,5–5. Wartość tego para-
metru w zakresie od 0 do 0,99, oznacza występowanie określo-
nych preferencji dla wyboru paliwa lub technologii, natomiast 
wartość powyżej jedności oznacza niechęć konsumentów. Do-
datkowo, algorytm stosuje parametr opóźnienia wynikający 
z faktu, że zmiana technologii przy wysokich nakładach inwe-
stycyjnych nie może nastąpić natychmiast: 

gdzie:
Sp,T –  udział rynkowy produktu p, po uwzględnieniu parame-

tru opóźnienia,
T –  rok bieżący,
Sp,T–1 –  udział rynkowy produktu p w roku poprzedzającym,
Sp,T* –  wartość pośrednia udziałów rynkowych obliczona we-

dług wzoru (4.6),

( )
( )

γ

γ∑
p p

p n

p p
p

P Pm
S

P Pm
=1

1/ ( × )
=

1/ ( × )

− −−p,T p,T p,T* p,TS S S S Lag1 1= + ( ) ×

Rysunek 4. Ilustracja zasady działania algorytmu udziałów rynkowych.

Rysunek 3. Uproszczony schemat modułu dedykowanego gospodarstwom 
domowym.
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Lag –  parametr opóźnienia przyjmujący wartości od 0 do 1. 

Wartość 1 oznacza brak opóźnienia i udział rynkowy re-
aguje natychmiastowo na zmiany relacji cen. Wartość 0 
oznacza brak reakcji na zmiany relacji cenowych.

Podsumowując, połączenie w jednym modelu jednocześnie 
dwóch podejść matematycznych: „bottom-up” i  metod opar-
tych na ekonometrycznym modelowaniu udziałów w  rynku 
(„top-down”), umożliwia uwzględnienie w  algorytmach obli-
czeniowych zmian relacji cenowych nośników energii i  kosz-
tów technologii, przez co model może być wykorzystywany do 
badania wpływu różnego rodzaju instrumentów ekonomicz-
nych, wynikających ze strategii państwa w  obszarze szeroko 
rozumianej gospodarki paliwami i  energią (np. subsydiowa-
nie, opodatkowanie określonych technologii energetycznych 
lub nośników energii). Ponadto, model umożliwia szczegóło-
we odzwierciedlenie dostępnych opcji technologicznych, opi-
sanych szeregiem parametrów techniczno-ekonomicznych, 
determinujących zakres i tempo poprawy efektywności ener-
getycznej. Dzięki temu, możliwe jest wskazanie sposobów 
i rozwiązań technologicznych prowadzących do uzyskania da-
nego poziomu oszczędności energii w ramach rozpatrywane-
go sektora i  kierunku użytkowania energii. Kolejnym rozsze-
rzeniem w  stosunku do wykorzystywanych obecnie narzędzi 
analitycznych jest zastosowanie zróżnicowanego podejścia 
metodycznego w  odniesieniu do rozpatrywanych sektorów 
i uwzględnienie specyficznych cech wyróżniających ich funk-
cjonowanie na tle innych krajów. Z kolei, zastosowanie podzia-
łu gospodarstw domowych na zlokalizowane w  mieście i  na 
wsi oraz podziału sektora usługowego na poszczególne działy 
odpowiadające prowadzonej działalności usługowej, pozwala 
na analizę obszarów, co do których nasza wiedza była mocno 
ograniczona.
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