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EKOLOGIA     

 Bezdyskusyjne jest zakwalifikowanie zanieczyszczenia po-
wietrza przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za naj-
poważniejsze zagrożenie środowiskowe zdrowia publiczne-
go. Jak Pan skomentuje jej raport za 2016 r., w którym spośród 
50  miast o  największym stopniu zanieczyszczenia powietrza 
w  UE, aż 33 są w  Polsce („liderem” był Żywiec), a  pozostałe 
w Bułgarii, Czechach i jedno we Włoszech?

– Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, nadzorowany przez 
Ministra Środowiska i  prowadzący pomiary zanieczyszczeń uzna-
ne przez instytucje europejskie, zwraca uwagę na trend polepsza-
nia się jakości powietrza w naszym kraju, zgodnie z wymaganiami 
prawa UE i krajowego. Sądzę, że systematycznie będziemy piąć się 
w górę w statystykach dotyczących skutecznej walki ze smogiem, 
m.in. dzięki realizacji Krajowego Programu Ochrony Powietrza, któ-
ry powstał w Ministerstwie Środowiska. Chciałbym też zwrócić uwa-
gę, że Polska nie jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, w którym 
występują przekroczenia poziomów zanieczyszczenia powietrza. 
Z tym samym problemem zmaga się aż 16 państw członkowskich.

 Jak Pan ocenia realizację przyjętego w  2015 r. przez Mini-
sterstwo Środowiska Krajowego Programu Ochrony Powie-
trza? Strategicznego dokumentu wyznaczającego cele i kierun-
ki działań, jakie powinny zostać uwzględnione, w szczególności 
na szczeblu lokalnym oraz w  programach ochrony powietrza, 
którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców, ochro-
na ich zdrowia i  warunków życia, z  uwzględnieniem zasad 
ochrony środowiska. Jego zaś realizacja ma pozwolić na osią-
gnięcie w możliwie krótkim czasie dopuszczalnych poziomów 
pyłu zawieszonego i  innych szkodliwych substancji w  powie-
trzu, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a w per-
spektywie do 2030 r. poziomów wskazywanych przez Światową 
Organizację Zdrowia, nadzorowanego przez międzyresortowy 
Komitet Sterujący ds. KPOP, któremu Pan przewodniczy? 

– Międzyresortowy Komitet Sterujący ds. Krajowego Progra-
mu Ochrony Powietrza, któremu – jak pan zaznaczył – przewodni-
czę, wyznacza kierunki działań na rzecz poprawy jakości powietrza. 
Przez ostatnie dwa lata udało nam się sporo z założonych punktów 
zrealizować. Już teraz zadbaliśmy o  odpowiednie podłoże legisla-
cyjne dla przyszłych działań. Od 1 października 2017 r., dzięki współ-
pracy z Ministerstwem Środowiska, weszło w życie rozporządzenie 
Ministra Rozwoju dotyczące wymagań dla kotłów na paliwa stałe. 
W tym segmencie wyprzedzamy prawo unijne o dwa lata. 

Na ukończeniu są z kolei przepisy Ministra Energii dotyczące ja-
kości paliw używanych w domowych kotłach. Oczywiście staramy 
się działać kompleksowo na wszystkich polach, ale obecnie koncen-
trujemy się przede wszystkim na wyeliminowaniu niskiej emisji. Nie 
od dziś wiadomo, że zanieczyszczenie powietrza jest powodowane 
głównie przez emisje z domów jednorodzinnych, gdzie używa się 
starych pieców o najniższych standardach. Niestety, bardzo często 
spalane jest paliwo złej jakości, bądź odpady. Aby tym problemom 
skutecznie przeciwdziałać, uruchomiliśmy konkretne programy 
wsparcia finansowego dla samorządu. Jednostki samorządu tery-
torialnego mają wiele możliwości pozyskania środków ze specjal-
nie przygotowanych programów Wojewódzkich Funduszy Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także Regionalnych Programów 
Operacyjnych. 

Również indywidualni właściciele lub współwłaściciele budyn-
ków mieszkalnych nie są przez nas pomijani w podziale funduszy. 
Specjalnie dla takich obywateli wojewódzkie fundusze przygoto-
wały odpowiednie programy wsparcia na termomodernizację bu-
dynków, czy na wymianę, wspomnianych przeze mnie, kotłów naj-
niższych klas.

Stawiamy także na edukację, stąd Ministerstwo Środowiska przy-
gotowało m.in. podręcznik i  ulotkę „Czyste ciepło w  moim domu 
z paliw stałych”. Podsumowując, chcemy do 2020 r. wydać na wal-
kę o czyste powietrze dla Polaków w sumie 10 mld zł. Zdrowie Pola-
ków jest warte tak wielkich nakładów finansowych.

 Walka ze smogiem wymaga współpracy z  Ministerstwem 
Energii, które w styczniu przedstawiło projekt rozporządzenia 
w sprawie norm jakości węgla dopuszczający do sprzedaży dla 
gospodarstw domowych węgiel o  wysokiej zawartości siarki, 
reklamuje dodatkową ofertę z  korzystniejszą stawką opłat za 
dystrybucję energii elektrycznej zużywanej nocą przez gospo-
darstwa domowe, kiedy „taryfa nocna” jest od wielu lat propo-
nowana przez spółki, np. Tauron, a podczas prac w komisjach 
sejmowych nad planowaną ustawą o  elektromobilności wice-
minister energii poparł odrzucenie zapisu o możliwości wpro-
wadzenia opłat za wjazd najbardziej kopcących samochodów 
do centrów zanieczyszczonych miast...

– Na wszystkie pomysły należy patrzeć z perspektywy długofalo-
wej. Wspomniana elektromobilność również wymaga czasu i wielu 

– Na walkę o czyste powietrze dla Polaków chcemy do 2020 r. wydać w sumie 10 mld zł. Zdrowie Polaków 
jest warte tak wielkich nakładów finansowych – mówi PAWEŁ SAŁEK, sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu 
ds. Polityki Klimatycznej, w rozmowie z Jerzym Bojanowiczem. 

Działania antysmogowe

PAWEŁ SAŁEK jest absolwentem Wydziału 
Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 
Politechniki Częstochowskiej. Ukończył 
International MBA, program prowadzony 
przez Centre for Management Training, 
Wydział Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego, a także studia 
podyplomowe Relacje międzynarodowe 
i dyplomacja w Instytucie Nauk o Polityce 
w Wyższej Szkole Kultury Społecznej 
i Medialnej w Toruniu oraz Podyplomowe 
Międzyuczelniane Studium Oceny i Wyceny 
Zasobów Przyrodniczych w Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego i Szkole Głównej 

Handlowej. Karierę naukową kontynuuje w Instytucie Badawczym Leśnictwa, 
tematem przewodu doktorskiego jest: „Rozmieszczenia węgla w wierzchnich 
warstwach zalesionych gleb porolnych na przykładzie drzewostanów 
sosnowych siedlisk borowych”. Pełnił funkcję Dyrektora Akademickiego 
Centrum Edukacji Ekologicznej Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Był także 
Dyrektorem Zarządu Oczyszczania Miasta st. Warszawy, zaś wcześniej był 
Zastępcą Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta w Skierniewicach. Twórca i pierwszy kierownik Krajowego 
Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji w Instytucie 
Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym (obecnie: Krajowy 
Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami). Pracował także w Krajowym 
Centrum Inwentaryzacji Emisji. W ostatnich latach był Wiceprezesem Zarządu 
i Dyrektorem ds. Techniczno-Eksploatacyjnych w Radomskim Przedsiębiorstwie 
Energetyki Cieplnej RADPEC SA w Radomiu. 19 listopada 2015 r. został powołany 
na stanowisko sekretarza stanu, pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej.

dokończenie na str. 5
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nakładów finansowych. Przede wszystkim jest to szansa na rozwój 
polskiej przedsiębiorczości i  innowacyjności. Zdajemy sobie oczy-
wiście sprawę, że nie każdy w tej chwili może pozwolić sobie na za-
kup auta o  napędzie elektrycznym. Jednak dzięki przygotowywa-
nej ustawie o elektromobilności pojawia się realna szansa na wielki 
skok technologiczny w polskiej motoryzacji oraz na odmianę przy-
zwyczajeń Polaków. 

Należy wypracować takie kompromisy, które zadowolą wszyst-
kich Polaków. Stąd zapewne takie a  nie inne działania na komisji. 
Przede wszystkim projektowana ustawa zakłada głównie cele ilo-
ściowe dla osiągnięcia odpowiedniej liczby stacji ładowania baterii 
i liczby samochodów elektrycznych na drogach, które zweryfikuje-
my na przełomie 2019/2020 r. Wśród proponowanych założeń poja-
wiają się pomysły, które spotkały się z aprobatą społeczną. Mam tu 
na myśli przede wszystkim propozycje zwolnienie z akcyzy przy za-
kupie samochodu o napędzie elektrycznym, a także umożliwienie 
korzystania z buspasów, co będzie z pewnością dużym wyróżnie-
niem i  jednocześnie zachętą. Te kroki podejmowane są w zgodzie 
z polityką zrównoważonego rozwoju, którą promujemy.

 Od stycznia 2017 r. już 7 województw przyjęto uchwałę anty-
smogową, ale... Grzegorz Tobiszowski, sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Energii, pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji gór-
nictwa węgla kamiennego twierdzi, że obowiązująca w  woj. 
śląskim wyeliminowała z rynku ok. 2,5 mln ton węgla i strata na 
przekierowaniu sprzedaży mułów i flotokoncentratów z gospo-
darstw domowych do sektora energetyki wyniesie 40–60 mln zł 
rocznie. Jaka Pana zdaniem może być reakcja górników na te 
działania?

– Uchwał antysmogowych nie należy potępiać. Aby skutecznie 
poprawić jakość powietrza, samorządy muszą realizować odpo-
wiednie zadania związane z  czystością powietrza na swoim tere-
nie, mają też do tego prawo i obowiązek po zmianie ustawy Prawo 
ochrony środowiska. Co do samego rozwoju górnictwa nie kłóci się 
on ze skuteczną walką ze smogiem. 

 Czego jeszcze możemy oczekiwać od Ministerstwa w  walce 
ze smogiem i jaki skutek mogą mieć te zamierzenia dla krajo-
wej energetyki?

– Działania na rzecz poprawy jakości powietrza to oczywiście nie 
tylko kompetencja Ministerstwa Środowiska, ale przede wszyst-
kim skuteczna współpraca wielu resortów. Wśród naszych obec-
nych priorytetów, nad którymi aktualnie pracujemy, znajduje się, 
m.in. zwiększenie rozwoju sieci stacji pomiarowych składających się 
na system państwowego monitoringu powietrza. Zależy nam rów-
nież ma wprowadzeniu rozwiązań umożliwiających tworzenie stref 
niskoemisyjnych przez samorządy oraz okresowego ograniczania 
liczby samochodów w ruchu w obrębie obszarów miejskich. W kon-
tekście zwalczania smogu w  miastach warto wspomnieć również 
o wprowadzeniu regulacji przeciwdziałających blokowaniu klinów 
napowietrzających miast oraz rozwiązań podnoszących rangę za-
wodu urbanisty w kontekście zagospodarowania przestrzennego. 

Aby realizować w  pełni walkę z  zanieczyszczonym powietrzem 
pochodzącym z niskiej emisji ze starych kotłów, zależy nam również 
na włączeniu pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecz-
nej w działania informacyjne w ramach ich pracy. To z pewnością 
poprawi świadomość społeczną w  zakresie pozyskania środków 
na wymianę kotłów, czy środków pieniężnych na dofinasowanie 
ogrzania mieszkania w ramach dodatków mieszkaniowych. 

Poza tym istnieje wiele kompetencji leżących już po stronie in-
nych ministerstw. Jednak mogę powiedzieć, że jesteśmy bliżej koń-
ca niż początku w podejmowanych działaniach na rzecz czystego 
powietrza w naszym kraju.

 Dziękuję za rozmowę.

Wywiad przeprowadzono 7 lutego br.

dokończenie ze str. 3

Farma będzie składać się z trzech turbin wiatrowych o łącz-
nej mocy 25 MW, które nie będą przymocowane do dna mor-
skiego (głębokość wody oscyluje tam od 85 do 100 m). Zosta-
nie ukończona w 2018 r. Koszt budowy wyniesie 125 mln euro 
(ok. 525 mln zł). Utworzenie nowego podmiotu zainicjowa-
ły takie firmy jak EDPR, Diamond Generating Europe, Chiyoda 
Generating Europe, Trustwind oraz Repsol NE.

To druga tego typu elektrownia na świecie. Pierwsza funk-
cjonuje od października 2017 r., 25 km od szkockiego miasta 
Peterhead. Za projekt odpowiada Statoil. Pływająca farma wia-
trowa norweskiego koncernu składa się z  5 turbin o  łącznej 
mocy 30 MW (głębokość wody to 95–129 m). Kabel, który łą-
czy ją z  lądem ma 30 km długości. Szkocka elektrownia zasi-
li ok. 22 tys. gospodarstw domowych. Kosztowała 2 mld koron 
norweskich (ok. 855 mln zł).

Projekt oparty na podobnej koncepcji jest realizowany 
w  Chinach. Spółka Three Gorges (odpowiadała za realizację 
słynnej Tamy Trzech Przełomów), buduje tam pływającą elek-
trownię słoneczną. Instalacja powstaje na powierzchni jeziora 
(w prowincji Anhui – działa tam już inna pływającą elektrownia 
słoneczna o mocy 40 MW), które zostało utworzone w efekcie 
zapadnięcia się kopalni węgla. Po ukończeniu, w maju 2018 r., 
chińska elektrownia będzie dysponować mocą 150  MW. 
Wytwarzana przez nią energia pozwoli na zaoszczędzenie 
53  tys.  ton węgla rocznie. Koszt budowy wyniesie 1 mld ju-
anów (ok. 539 mln zł).

Opr. AU (Źródło: Energy Market Observer)

W  grudniu 2017 r. Komisja Europejska zaakcepto-
wała powołanie do życia joint venture Windplus SA, 
która wybuduje pływającą farmę wiatrową u  wy-
brzeży Portugalii, 20 km od miejscowości Viana Do 
Castelo.

Druga na świecie 
pływająca 
elektrownia

RODZAJE MORSKICH FARM WIATROWYCH
Stacjonarne: oparta na monopalu, oparta na trójnogu, za-
kotwiczona platforma pływającą.
Konstrukcje pływające: platforma półzanurzalna, plat-
forma z podwieszonym dźwigarem.



6 I marzec 2018 I przegląd energetyczny

    POLITYKA  ENERGETYCZNA  POLSKI 

 Co Pan sądzi o  polityce klimatyczno-energetycznej 
Unii Europejskiej jeśli chodzi o jej podstawowe założe-
nia, czyli regulacje środowiskowe zawarte w Dyrekty-
wach BAT i IED?

– Cel generalny, czyli stopniowe zwiększanie wykorzy-
stania źródeł odnawialnych w produkcji energii jest słusz-
ny. Niemniej trzeba brać pod uwagę realia danego kraju. 
Podstawą polskiej energetyki jest i pozostanie węgiel, ze 
względu na posiadane przez Polskę zasoby i  niski koszt 
produkcji z  niego energii. Mamy wpływ na poziom jego 
wydobycia i  zużycia. Należy inwestować w  niskoemisyj-
ne technologie spalania węgla. Istotną rzeczą są zmiany 
w przyszłym miksie energetycznym i termin ich wprowa-
dzania. Udział w nim węgla, zgodnie z deklaracjami rządu, 
spadnie do roku 2050 do poziomu 50%.

Rozmowy z  UE, które prowadzą przedstawiciele Mini-
sterstwa Energii są trudne. Ostatnie wizyty w Brukseli mi-
nistra energii Krzysztofa Tchórzewskiego doprowadziły 
do notyfikacji przez Unię ustawy o rynku mocy. Przepisy 
te są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa energe-
tycznego Polski. Proces notyfikacji tej ustawy był bardzo 
trudny, ale się udało. Rynek mocy pozwoli na efektywne 
zarządzanie zmianą w  naszej energetyce w  kierunku za-
stosowania nowoczesnych technologii, takich jak maga-
zyny energii i  przyczyni się do rozwoju niskoemisyjnych 
zdolności wytwórczych. Będzie opłacalne inwestowanie 
w  energetykę konwencjonalną (budowa elektrowni wę-
glowych i  gazowych), która do 2050 r. będzie stanowić 
podstawę naszej energetyki. Rynek mocy pozwoli na mo-
dernizację bloków energetycznych i  zapewni naszej go-
spodarce stabilizację energetyczną. Zatem jeśli chodzi 
o energetykę to dostrzegam zielone światło dla Polski, tak-
że w Brukseli.

 Problemy zazwyczaj tkwią w szczegółach. Uregulo-
wania opublikowane przez UE w  listopadzie 2016 r., 
czyli „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” 
–  tzw. Pakiet Zimowy zawierają m.in. zakaz wspiera-
nia źródeł charakteryzujących się emisją wyższą niż 
550 kg/MWh CO2, co eliminowałoby nasze źródła wę-
glowe z  rynku mocy. Ten wskaźnik Polska stanowczo 
odrzuca. Czy jednak nie należałoby mniej ostro sta-
wiać sprawy i np. prowadzić negocjacje zmierzające do 

tego, aby dla istniejących elektrowni nie obowiązywał 
przez kilkanaście lat?

– To ogromnie trudny problem, szczególnie dla naszej 
energetyki konwencjonalnej, zwłaszcza tej technologicz-
nie przestarzałej. Pojawia się problem opłacalności, czy 
modernizować bloki klasy 200 MW, czy budować kolej-
ne o  znacznie większej mocy. W  tej materii decyzja jesz-
cze nie została podjęta. Rozmowy w kwestii wprowadze-
nia tego wskaźnika trwają, ale mamy świadomość, że nie 
uciekniemy przed takimi wyzwaniami jeśli chodzi o ener-
getykę konwencjonalną. Będziemy się starali przekonać 
Komisję Europejską o  konieczności zmniejszenia restryk-
cyjności tego kryterium, przecież ok. 80% energii produku-
jemy z węgla. A trudno sobie wyobrazić rozwój gospodar-
czy kraju bez taniej energii. W przygotowywanej rządowej 
strategii będzie zapisane, że energetyka konwencjonalna 
będzie podstawową w Polsce.

 Inny przykład. Nastąpiła rewizja Dyrektywy PE 
i  Rady UE ds. Środowiska dotycząca reformy unijne-
go handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnia-
nych (EVENTS) na lata 2021–2030. Odeszła od zapisów 
porozumienia paryskiego, czyli od uwzględnienia po-
chłaniania CO2 przez lasy, za czym opowiadała się stro-
na polska. Czy nie mieliśmy szans?

– Sytuacja w  międzyczasie uległa częściowej zmianie. 
Tę kwestię negocjował z UE były minister środowiska Jan 
Szyszko. Wydawało się, że rozmowy idą w dobrym kierun-
ku. Wskazał na wysoki poziom zalesienia Polski. Obecnie 
oczekujemy, że prace prowadzone w resorcie środowiska 
przyniosą pozytywny efekt polskiej energetyce. W  poro-
zumieniu dotyczącym obniżenia poziomu emisji powinno 
się uwzględnić pochłanianie CO2 przez lasy. Paryż nie żą-
dał 40% redukcji do danego roku, UE zakłada 40% reduk-

– Rynek mocy pozwoli na efektywne zarządzanie 
zmianą w  naszej energetyce w  kierunku zastoso-
wania nowoczesnych technologii i  przyczyni się 
do rozwoju niskoemisyjnych zdolności wytwór-
czych. Będzie opłacalne inwestowanie w  energety-
kę konwencjonalną, która do 2050 r. będzie stano-
wić podstawę naszej energetyki – mówi GRZEGORZ 
MATUSIAK, Poseł na Sejm RP, przewodniczący Par-
lamentarnego Zespołu ds. Energetyki, w rozmowie 
z Andrzejem Uznańskim.

Racjonalna 
polityka energetyczna 
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cję do 2030 r. Obecny pakiet unijny (do 2020 r.) zakłada 
wyłącznie redukcję emisji przy pomocy handlu emisjami 
przy produkcji energii elektrycznej. W grudniu 2017 r. Par-
lament Europejski i  Rada osiągnęły wstępne porozumie-
nie w sprawie włączenia emisji gazów cieplarnianych i po-
chłaniania związanego z  gruntami rolnymi i  leśnictwem 
do unijnych ram klimatycznych od 2021 r. Takiego rozwią-
zania orędownikiem był minister Jan Szyszko.

 Polska postulowała, aby w  tej Dyrektywie UE ETS
były uwzględnione prawa państw członkowskich do
kształtowania własnego miksu energetycznego i  wy-
boru źródeł energii. Chodziło o  korekty w  mechani-
zmach kompensacyjnych, decydowanie przez państwa 
o kierunkach inwestycji i modernizacji sektora wytwa-
rzania energii. Nie zostały uwzględnione. Czy tak się
musiało stać?

– Ministerstwo Energii stwierdziło, że zadeklarowany
przez rząd cel, jakim jest 15% energii ze źródeł odnawial-
nych w końcowym jej zużyciu brutto w 2020 r. nie jest za-
grożony. Minister Krzysztof Tchórzewski zapowiedział, że 
jest przygotowywana ustawa o  miksie energetycznym, 
która będzie szeroko konsultowana. Poczekajmy cierpliwie 
na konkrety, zwłaszcza co do kierunku i tempa zmian. To 
zagadnienie dotyczy w szczególności firm, które zamierza-
ją inwestować w OZE. Większość z nich wywodzi się z za-
granicy. Dotychczas zawierane z  nimi umowy dotyczące 
wytwarzania energii elektrycznej zbyt dużo nas kosztowa-
ły. Poszliśmy zbyt daleko, jeśli chodzi o proporcje uzyski-
wanej energii z  OZE, przepłacaliśmy, mogło być nie 11% 
a 9. Większe środki mogły być inwestowane w moderniza-
cję energetyki konwencjonalnej. Chodziło o niższy pułap 
i wolniejszy czas dojścia do tzw. procentowych udziałów 
źródeł odnawialnych w  polskiej energetyce. Trzeba wie-
dzieć, że udział pozyskiwany z OZE był wyższy niż założony 
w umowie z UE. Koszty były zbyt wysokie, w rezultacie każ-
dy odbiorca energii elektrycznej poniósł dodatkowe kosz-
ty związane z zakupem energii ze źródeł odnawialnych.

 „Pakiet Zimowy” potwierdza podstawowe cele po-
lityki energetyczno-klimatycznej do roku 2030 obej-
mujące: redukcję emisji gazów cieplarnianych o  co
najmniej 40% w  relacji do 1990 r.; poprawę efektyw-
ności energetycznej określaną jako zmniejszenie za-
potrzebowania na energię o 27% w relacji do przyję-
tego przez Komisję referencyjnego wariantu prognoz
i  osiągnięcie co najmniej 27% udziału OZE w  całko-
witym zużyciu energii. Które z  nich możemy spełnić,
a które są nierealistyczne i czy wszystkie musimy od-
rzucać en block?

– Ministerstwo Energii prognozuje, że przy rozwoju
gospodarczym Polski zapotrzebowanie na energię bę-
dzie sukcesywnie rosło, a  nie malało. Oczywiście trzeba 
szukać sposobów ograniczania jej zużycia poprzez upo-
wszechnianie energooszczędnych technologii i  „odbior-
ników”, czyli maszyn, urządzeń, transportu etc. Niemniej 
nieuniknione jest zwiększenie zużycia energii. Postęp cy-
wilizacyjny, wzrost zamożności społeczeństwa sprawia, że 
coraz więcej będzie używanych wszelakich urządzeń elek-
trycznych czy elektronicznych. Nowe inwestycje, zwłasz-
cza produkcyjne także zaowocują powiększeniem zużycia. 
W ostatnich latach, w okresie letnim, z powodu wyraźne-
go wzrostu temperatury, rośnie pobór energii na zasilenie 
powszechnie już stosowanej klimatyzacji. Przykłady moż-
na by mnożyć. Dojście w 2030 r. do poziomu 27% udzia-
łu OZE w zużyciu energii wydaje mi się mało realistyczne.

 Czy nie jest tak, że podchodząc negatywnie do wy-
magań UE w  kwestii klimatu i  energetyki nie osiąga-

my zamierzonych celów, słowem przegrywamy? Czy 
polski rząd nie powinien negocjować kształtu doku-
mentów unijnych na etapie ich ustalania, a  nie dzia-
łać głównie reaktywnie? Pytam o to w kontekście wy-
powiedzi prof. Janusza Lewandowskiego z  Instytutu 
Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej: „W  na-
szych kontaktach z  Unią na płaszczyźnie energetycz-
nej ciągle jesteśmy w defensywie, stajemy stale na po-
zycji totalnej negacji”. Czy Pana zdaniem są obszary 
umożliwiające porozumienie?

– Jeśli do końca nie wiadomo o  co chodzi, to chodzi
o pieniądze. Kraje UE mają chyba nadmiar energii, toteż
chętnie by ją sprzedały Polsce. Musimy dbać o własne źró-
dła energii, bo one zapewniają energetyczną niezależ-
ność. Dzisiaj widzimy, że jedne kraje poprzez politykę go-
spodarczą, czy metodami legislacyjnymi mogą wpływać,
wręcz sterować sytuacją ekonomiczną w innych. Na przy-
kład całkowite uzależnienie polskiej gospodarki od rosyj-
skiego gazu uświadomiło nam, że aby to zmienić należy
rozbudować gazoport w  Świnoujściu i  zbudować gazo-
ciąg z Norwegii przez Danię do Polski (Baltic Pipe).

Nie stawiamy się ostro UE, prowadzimy racjonalną poli-
tykę. We wszystkich kwestiach jest możliwe porozumienie, 
temu służą negocjacje. Poprzednia koalicja rządząca zanie-
dbała gospodarkę energetyczną. Zbyt łatwo godziła się na 
unijną politykę dekarbonizacji energetyki, zbyt radykalne 
zmniejszenie udziału w jej produkcji źródeł konwencjonal-
nych. Sądzę, że porozumiemy się z Unią w sprawie szcze-
gółowych zaleceń sformułowanych w „Pakiecie Zimowym”.

 Jak układa się współpraca parlamentu z  Minister-
stwem Energii. Niedawno obie Izby uchwaliły ustawę
o  rynku mocy. Jakimi kwestiami dotyczącymi legisla-
cji zajmie się kierowany przez Pana Zespół w nadcho-
dzącym czasie?

– Istnieją inicjatywy poselskie dotyczące energetyki
i  górnictwa. Ostatnio wręcz rewolucyjnych zmian doko-
naliśmy w  górnictwie; oddłużyliśmy spółki wydobywcze, 
pojawiły się środki inwestycyjne na uruchomienie nowych 
pokładów węgla. Rząd PO i  PSL nie inwestował w  gór-
nictwo, jedynie zajmował się prostą eksploatacją. Wiado-
mo, że wydobycie węgla jest perspektywicznie tańsze, 
gdy przy eksploatacji ścian przygotowuje się ich rozścin-
ki, nowe przodki (roboty przygotowawcze, chodniki, wen-
tylacja). Takie inwestycje trwają nawet trzy lata. Wyma-
ga takich działań kalkulacja ekonomiczna. Wywodzę się 
z  górnictwa i  dostrzegam z  satysfakcją, że zmiany praw-
ne dotyczące jego restrukturyzacji, wielomiliardowe środ-
ki na nią przeznaczone, już dzisiaj przynoszą pozytywne 
skutki. Wzrosła wydajność, zmalał koszt wydobycia, nastą-
piła poprawa w dziedzinie ochrony środowiska. Górnictwo 
staje się opłacalne. Ceny uzyskiwane na rynku mają wpływ 
na jego kondycję, dobra obecnie zapewne utrzyma się na 
dłuższą metę.

Staramy się nie tylko utrzymać obecny poziom wydo-
bycia węgla, ale go zwiększyć, gdyż zapotrzebowanie jest 
duże. Ministerstwo Energii zapowiedziało budowę dwóch 
kopalń, w miejscowości Czerwionka-Leszczyny k/Rybnika 
i w Przeciszowie k/Oświęcimia.

Nasz Parlamentarny Zespół ds. Energetyki nie będzie 
przygotowywał projektów ustaw, będzie opiniował pro-
pozycje opracowane przez specjalistów z  resortu ener-
gii, wiążące się z  unijnymi postulatami, które muszą być 
zgodne z unijnymi przepisami. Wiedza parlamentarzystów 
nie jest tak duża jak pracowników ministerstwa, którzy się 
nimi na co dzień zajmują. Będziemy się starannie przyglą-
dać temu, co proponuje Ministerstwo Energii.

 Dziękuję za rozmowę.
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    PRZESYŁ  I  DYSTRYBUCJA  ENERGII

 Panie Prezesie, co jest dziś priorytetem dla podsektorów 
przesyłu i dystrybucji energii?

– W  kontekście doświadczeń, w  szczególności jakie przy-
niosły nam ubiegłoroczne awarie masowe, jako priorytet na-
leży przyjąć realizację szerokiego programu inwestycyjnego 
ukierunkowanego na znaczącą poprawę niezawodności sie-
ci zarówno dystrybucyjnych, jak i przesyłowych. Nowe kierun-
ki działań związane z systemowym podejściem do okablowa-
nia sieci, czy znaczącej automatyzacji pracy sieci wymagają 
intensyfikacji i  niezwłocznego podjęcia działań. Na poziomie 
europejskim oraz krajowym przyjęto w ostatnim czasie regu-
lacje prawne lub dokumenty o charakterze kierunkowym, któ-
re wyznaczają nowe funkcje i  role dla operatora przesyłowe-
go i operatorów systemów dystrybucyjnych. Ustawy o  rynku 
mocy, ustawa o  elektromobilności, czy projekt dokumentów 
tzw. „pakietu zimowego” jednoznacznie wskazują na potrzebę 
niezwłocznego podjęcia przez operatorów prac przygotowaw-
czych oraz realizacyjnych od strony technicznej i organizacyj-
nej. Oczywiście priorytetem jest również ciągła poprawa jako-
ści obsługi klienta, gdzie szczególne miejsce mają utrzymanie 
i rozwój dobrych relacji z samorządami.

 Jakie wyzwania stoją przed PTPiREE? 
– Rolą PTPiREE jest integracja operatorów i  reprezentowa-

nie ich wspólnego stanowiska na zewnątrz, z poszanowaniem 
interesów i oczekiwań klientów. Jeśli chodzi o główne kierun-
ki działań, to niewątpliwie priorytetowe jest wsparcie opera-
torów w szeroko rozumianych przedsięwzięciach związanych 
z  niezawodnością dostaw i  rozwojem sieci. PTPiREE między 
innymi przygotowuje analizy techniczne i  prawne oraz po-
maga w pozyskiwaniu funduszy europejskich dla energetyki. 
Organizuje szkolenia, seminaria, konferencje i wyjazdy specja-
listyczne, a także prowadzi działalność wydawniczą – publiku-
je albumy typizacyjne, instrukcje, książki, a  także miesięcznik 
branżowy „Energia Elektryczna”. Stowarzyszenie pełni również 
funkcję operatora systemu łączności radiowej dla spółek dys-
trybucyjnych.

 Towarzystwo podejmuje także przedsięwzięcia wspól-
nie z pozostałymi stowarzyszeniami branży bądź z innymi 
sektorami...

– Od wielu lat PTPiREE prowadzi działania zmierzające do 
systemowej poprawy regulacji dotyczących posadowienia 
i  eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych na gruntach 
nienależących do przedsiębiorstw sieciowych. Współpraco-
waliśmy w tym zakresie ze zrzeszeniami przedsiębiorstw cie-
płowniczych czy gazowniczych, w  ostatnim czasie w  szcze-
gólności z  Izbą Gospodarczą Gazownictwa. Dla operatorów 
systemów elektroenergetycznych istotną sprawą jest dopre-
cyzowanie kwestii opodatkowania gruntów pod liniami na te-
renach leśnych. Obecnie ważna jest także współpraca opera-

torów z  przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi w  kwestii 
udostępnienia sieci niskich napięć dla potrzeb sieci teleko-
munikacyjnych oraz wypracowania modelu współpracy przy 
jednoczesnym rozwoju sieci elektroenergetycznych i  teleko-
munikacyjnych na nowych terenach inwestycyjnych czy też 
obszarach, na których przeprowadzane są modernizacje sieci 
elektroenergetycznej.

 Na czym ta współpraca polega?
– Opracowujemy wspólnie – także przy udziale URE i  UKE 

– dokument pt.: „Warunki techniczne udostępnienia konstruk-
cji słupowych elektroenergetycznych linii napowietrznych ni-
skiego napięcia”. Mamy nadzieję, że pozwoli on na sprawną re-
alizację inwestycji. Od ponad pięciu lat, pod patronatem URE, 
UKE i  UTK, prowadzimy prace na rzecz przeciwdziałania kra-
dzieży i dewastacji infrastruktury. Ich newralgicznym elemen-
tem jest poprawa świadomości społeczeństwa, że kradzież 
czy uszkodzenie infrastruktury to nie tylko zniszczenie mie-
nia określonej wartości, ale przede wszystkim narażenie osób 
postronnych i samych sprawców na ciężkie uszkodzenie ciała. 
To niesprawne telefony, odkryte studzienki, niezabezpieczo-
ne przewody elektroenergetyczne, czy opóźnione pociągi... 
Na szczęście od kilku lat liczba takich incydentów w sektorze 
energetycznym, telekomunikacyjnym i  kolejowym systema-
tycznie spada. Współpraca to także czasami trudne negocjacje 
zespołów, jak np. z TOE czy KIGEiT przy stworzeniu wzorców 
umów GUD i GUD-k. Ważnym zadaniem, nad którym obecnie 
wspólnie pracują OSD, jest przygotowanie wdrożenia mode-
lu wymiany informacji pomiędzy uczestnikami rynku energii 
elektrycznej w naszym kraju w oparciu o standard ebIX. Jego 
sukces determinuje współdziałanie nie tylko OSD, ale również 
współpracę z przedsiębiorstwami obrotu energią elektryczną, 
które będą użytkownikami zestandaryzowanej platformy wy-
miany informacji na detalicznym rynku energii elektrycznej.

 Współpraca operatorów w ramach PTPiREE jest szeroka 
i  wielowątkowa. Ważnym jej elementem jest kooperacja 
pracowników z poszczególnych spółek.

– Tak, współpraca pozwala na wymianę doświadczeń pra-
cowników OSD, wspólne poszukiwanie rozwiązań i  tworze-
nie jednolitych standardów. PTPiREE pełni również funkcję in-
tegrującą środowisko polskich energetyków, dając możliwość 
współpracy osób o dużej wiedzy merytorycznej i wysokiej kul-
turze pracy zespołowej. Wydaje się także, iż stanowi wsparcie 
dla urzędów i  podmiotów współpracujących z  operatorami, 
gdyż często umożliwia uzyskanie zestawień danych, doświad-
czeń czy opinii do projektów aktów prawnych z jednego źró-
dła. Pozwala ponadto na wypracowanie dobrych, nowych roz-
wiązań dla kraju.

 Dziś wyzwaniem dla energetyki staje się również smart 
meetering. Czy uważa Pan, że obejmie on wszystkich klien-
tów polskich firm energetycznych?

– Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto przeprowadzić ana-
lizę europejskich rynków inteligentnych liczników i  regulacji 
prawnych wprowadzonych w poszczególnych krajach. Okazuje 
się, że prawie nigdzie to rozwiązanie nie dotyczy całego rynku. 

Rozmowa z ROBERTEM ZASINĄ, 
Prezesem Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału 

Energii Elektrycznej

Konieczny 
szeroki program inwestycyjny
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Bardzo często progiem jest poziom konsumpcji energii. Są takie 
kraje jak na przykład w Niemczech, gdzie nie u wszystkich klien-
tów montuje się dziś inteligentne liczniki, które są na dzień dzi-
siejszy nadal znacznie kosztowniejsze od klasycznych urządzeń. 
Zdobyte doświadczenia operatorów z przeprowadzonych pilo-
taży inteligentnego opomiarowania w Polsce wskazują, że kon-
sumenci małych ilości energii nie są i  prawdopodobnie nie 
będą zainteresowani wykorzystaniem wszystkich możliwości, 
jakie dają inteligentne liczniki. Aby zająć jednoznaczne stano-
wisko, musimy najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie w  ja-
kim kierunku rozwijać się będzie automatyzacja i cyfryzacja sie-
ci dystrybucyjnej niskiego napięcia, tworząc tzw. smart grid. 
Jesteśmy na początku drogi w  tworzeniu rynków lokalnych, 
energetyki prosumenckiej i  rozproszonej, czy też możliwości 
świadczenia usług systemowych przez odbiorców i  wytwór-
ców przyłączonym do sieci niskich napięć za pośrednictwem 
podmiotów integrujących np. spółdzielni energetycznych, kla-
strów czy też integratorów usług DSR i DSM. Gdy mówimy o in-
teligentnym opomiarowaniu i rozwoju rynków lokalnych, warto 
wspomnieć również o ważnym dla polskiej energetyki zagad-
nieniu – spółki powinny zwrócić szczególną uwagę na podkre-
ślenie i promowanie bezpieczeństwa systemu oraz ochronę in-
formacji i danych wrażliwych dotyczących klientów.

 Dlaczego dobre relacje z samorządami są dziś tak ważne?
– Spółki na co dzień współpracują z samorządami zarówno 

w zakresie inwestycji, jak i sprzedaży usług. Z tego powodu sa-
morządy są istotnym interesariuszem i  potencjalnym sprzy-
mierzeńcem w  podejmowanych inicjatywach. Zakres współ-
pracy jest szeroki i  powinien obejmować także inicjatywy 
edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa, oszczędności energii, 
promocję innowacyjnych rozwiązań, budowanie zrozumienia 
dla inwestycji – szczególnie tych budzących opór społeczno-
ści lokalnych. PTPiREE, zrzeszające polskie spółki przesyłu i dys-
trybucji energii, jest organizacją, która już dawno zdała sobie 
sprawę z wagi tej współpracy. Nasze inicjatywy, prowadzone 
także z Ministerstwem Energii, zasługują na szerszą promocję 

i mam nadzieję, że będą się nadal rozwijać. Projektami, które 
warto promować, są m.in. konferencje oświetleniowe czy co-
roczne konferencje samorządowe, na których doceniane są 
miasta i  gminy współpracujące ze spółkami energetyczny-
mi przy realizacji inwestycji poprawiających bezpieczeństwo 
energetyczne i wspierających rozwój społeczności lokalnych. 

 Nie wszyscy zdają sobie dziś sprawę ze skali progra-
mów inwestycyjnych, które prowadzą spółki dystrybucyj-
ne i przesyłowa...

– Skala inwestycji wynika z rzeczywistych potrzeb, ale i moż-
liwości branży. Znaczące budżety przeznaczane przez grupy 
energetyczne na inwestycje w przesyle i dystrybucji sprawia-
ją, że spółki prowadzą dziś liczne projekty inwestycyjne, któ-
re są niezbędne dla rozwoju gospodarki. Warto zwrócić uwa-
gę na znaczenie tych przedsięwzięć i  korzyści dla klientów. 
Aby poprawiać niezawodność sieci oraz umożliwić przyłącze-
nie nowych klientów, jednocześnie prowadzone są zadania 
modernizacyjne istniejącej sieci oraz budowane nowe obiekty 
energetyczne: linie i stacje zasilające, wykorzystując najnowo-
cześniejsze dostępne materiały i technologie. 

W 2017 r. budżet inwestycyjny operatorów systemów dystry-
bucyjnych i przesyłowych sięgał w skali kraju blisko 6,5 mld zł, 
a  w  2018 r. planowane jest wydanie na inwestycje ponad 
8 mld zł. Obszary inwestycji infrastrukturalnych są bardzo sze-
rokie, a ich znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kra-
ju olbrzymie. Ciągle wyzwaniem pozostaje tworzenie regulacji 
prawnych ułatwiających realizację przedsięwzięć. Analiza kon-
kretnych projektów pokazuje, że ciągle niedoskonałe prawo 
znacząco opóźnia prace. 

 Paradoksalnie czasem ekstremalne zjawiska atmosfe-
ryczne przyspieszają inwestycje w energetyce.

– Uważam, że wymiana sieci powinna być prowadzona 
w sposób zaplanowany i skoordynowany. Ale prawdą jest rów-
nież fakt, że zazwyczaj po wystąpieniu ekstremalnych warun-
ków pogodowych, powodujących znaczące zniszczenia sie-
ci elektroenergetycznej oraz długotrwałe przerwy w dostawie 
energii elektrycznej do dużej liczby klientów, podejmowane 
są analizy nie tylko sposobu i tempa usuwania uszkodzeń sie-
ci, ale również weryfikowane są plany działań modernizacyj-
nych i  inwestycyjnych. Taki czas wykorzystujemy również do 
przypomnienia, zarówno na poziomie lokalnym, jak i  krajo-
wym, o barierach i problemach z jakimi się spotykają operato-
rzy przy realizacji prac inwestycyjnych, z wnioskiem o zmianę 
krajowych regulacji prawnych, czy też wsparcie samorządów 
w uzyskiwaniu odpowiednich zgód i pozwoleń. Niejednokrot-
nie, również mieszkańcy obszaru dotkniętego awariami i dłu-
gimi przerwami w zasilaniu energią, z większym zrozumieniem 
podchodzą do zasadności postawienia infrastruktury elektro-
energetycznej w okolicy ich zamieszkania, czy też dokonania 
odpowiedniej wycinki zadrzewionych terenów.

 Jakie jeszcze wnioski dla branży płyną z tych zdarzeń?
– Nawałnice, które wystąpiły przede wszystkim w  sierpniu 

i październiku ubiegłego roku, spowodowały przerwy w dosta-
wach energii elektrycznej do odbiorców oraz znaczne zniszcze-
nia napowietrznej sieci elektroenergetycznej. Skala zjawiska 
była tak ogromna, że w szczytowym momencie bez prądu po-
zostawało ponad milion klientów. Problemy, dzięki wytężonej 
pracy oraz dobremu współdziałaniu i wzajemnej pomocy ope-
ratorów, w miarę możliwości, szybko rozwiązywaliśmy. Warto 
jednak wyciągnąć długofalowe wnioski z  tych doświadczeń. 
Zwłaszcza w zakresie zapewnienia ciągłości i dostępności łącz-
ności bezprzewodowej oraz zdecydowanego przejścia na bu-
dowę sieci kablowej, czy napowietrznej izolowanej. Również 
zaistniała konieczność ewaluacji modelu regulacji jakościowej. 
Celowe byłoby, aby z modelu wyłączono przerwy w dostawach 
spowodowane takimi nadzwyczajnymi zjawiskami atmosfe-

ROBERT ZASINA, od października 2017 r. Prezes PTPiREE, jest 
absolwentem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Wyższej Szkoły 
Inżynierskiej w Opolu, a także podyplomowych studiów z zakresu 
rachunkowości i finansów oraz energetyki na Uniwersytecie 
Ekonomicznym we Wrocławiu. Z energetyką związany od początku 
swojej kariery zawodowej, którą rozpoczął w 1994 r. w Zakładzie 
Energetycznym w Opolu, jako kierownik Wydziału Realizacji 
Usług Operatorskich. Był dyrektorem Departamentu Zarządzania 
Systemem Dystrybucyjnym w Koncernie EnergiaPro, a szefem 
Biura Usług Operatorskich w TAURON Dystrybucja oraz członkiem 
Komitetu Technicznego przy Polskim Komitecie Normalizacji. 
W ostatnich latach pełnił funkcje dyrektora ds. dystrybucji 
w gliwickim oddziale spółki, a także dyrektora Departamentu 
Sprzedaży Usług Dystrybucyjnych. Od 2002 r. uczestniczył 
w pracach zespołów roboczych przy Polskim Towarzystwie Przesyłu 
i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) zajmujących się rynkiem 
energii, smart meteringiem i regulacjami prawnymi z dziedziny 
elektroenergetyki.
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rycznymi lub przez osoby trzecie – niezależnymi od przedsię-
biorstw energetycznych. Ważne jest także, aby urealniono cele 
wyznaczone do osiągnięcia przez spółki dystrybucyjne. Jak po-
kazują analizy międzynarodowe i  doświadczenia w  realizacji 
regulacji jakościowej w innych krajach, w żadnym z porówny-
walnych państw Unii Europejskiej nie osiągnięto w ciągu pięciu 
lat poprawy wskaźników o połowę, jak zakłada się dla Polski.

 Co może poprawić niezawodność dostaw energii?
– W  Polsce mamy skablowane ok. 25% sieci średniego na-

pięcia i  33% sieci niskiego napięcia. Niewątpliwie niezawod-
ność dostaw możemy poprawić przez zmianę struktury sie-
ci i zwiększenie udziału linii kablowych. Ponieważ wiąże się to 
z większymi wydatkami, należy zadanie traktować jako przed-
sięwzięcie długofalowe i  prowadzone według określonego 
planu. Okablowaniem należy objąć przede wszystkim tereny 
leśne i zadrzewione, gdzie łamiące się pnie i konary powodu-
ją uszkodzenia linii. Również ważna jest intensyfikacja działań 
związanych z wdrażaniem dla sieci średniego i niskiego napię-
cia elementów monitorowania układu ich pracy, zdalnego ste-
rowania i autorekonfiguracji. Poprzez cyfryzację opisu mająt-
ku sieciowego w połączeniu z systemami czasu rzeczywistego 
SCADA dla sieci na wszystkich poziomach napięć, będziemy 
mogli znacznie przyspieszyć reakcję na sytuacje awaryjne i po-
prawić wskaźniki pewności zasilania. Rozwiązania te niejedno-
krotnie mają charakter innowacyjny i przełomowy dla funkcjo-
nowania rodzimej elektroenergetyki.

 Jakie zatem wyzwania stoją przed energetyką w obsza-
rze łączności?

– Podczas długotrwałych awarii nie działa łączność komór-
kowa i  publiczna przewodowa. Służby niejednokrotnie spo-
tkały się z  utrudnieniami z  powodu braku bezpośredniej ko-
munikacji. Obecnie radiowe sieci trankingowe w  energetyce 
są w fazie rozwoju i ujednolicania. Niewątpliwie potrzebny jest 
wspólny system łączności przeznaczony dla branży, który zda 
egzamin w sytuacjach kryzysowych, wówczas gdy z powodu 
braku zasilania przestają funkcjonować komercyjne sieci GSM. 
Sieć radiowa energetyki jest elementem składowym sieci ener-
getycznej. Wszystkie urządzenia radiowe stacji bazowych oraz 
cała transmisja pomiędzy elementami sieci musi być wydzielo-
na i odporna na brak energii (oczekiwany poziom to przynaj-
mniej 36 godzin podtrzymania) oraz wydzielona spośród sieci 
komercyjnych, choćby ze względu na zapewnienie cyberbez-
pieczeństwa. Dlatego też, jako PTPiREE, propagujemy budowę 
przeznaczonej dla elektroenergetyki łączności cyfrowej. Czyni-
my starania o przedłużenie rezerwacji już posiadanych często-
tliwości, a także uzyskania nowych kanałów, umożliwiających 
zbudowanie nowoczesnej i  niezawodnej łączności dla celów 
sterowania, przesyłania sygnałów i danych oraz prowadzenia 
rozmów służb dyspozytorskich.

 Na początku 2018 r. Sejm przyjął projekt ustawy o elek-
tromobilności. Czy to duże wyzwanie dla operatorów, 
a może widzicie w tym szansę? 

– Trend wykorzystania pojazdów elektrycznych, zarówno 
w transporcie publicznym, jak i na potrzeby indywidualne, jest 
nieodwracalny. Pozwala to na kreowanie innowacyjnych roz-
wiązań, ale przede wszystkim ograniczenie zanieczyszczenia 
środowiska. Należy się spodziewać, że pojawią się problemy 
związane z rozbudową sieci dystrybucyjnych, w szczególności 
z  uwagi na umiejscowienie infrastruktury ładowania na tere-
nach silnie zurbanizowanych. Jednak widzimy w rozwoju elek-
tromobilności dużą szansę dla operatorów, poprzez wzrost do-
staw energii elektrycznej oraz impuls do wdrożenia nowych 
technologii związanych z  magazynowaniem i  zarządzaniem 
energią elektryczną.

 Dziękuję za rozmowę.
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ENERGETYKA  JĄDROWA     

 Jednym z Pana zadań jest inicjowanie, koordynowanie i mo-
nitorowanie działań organów administracji rządowej w zakre-
sie przygotowania i  budowy obiektów energetyki jądrowej 
w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli...

– ...stworzenie warunków do rozwoju w naszym kraju energety-
ki jądrowej. Wśród tych zadań znajduje się: przygotowanie regulacji 
prawnych, dokumentów strategicznych i  skoordynowanie działań 
różnych instytucji odpowiedzialnych za przyszłość polskiej energe-
tyki jądrowej. To wszystko w zgodzie z najwyższymi międzynarodo-
wymi standardami bezpieczeństwa i najlepszymi praktykami.

Polska przywiązuje też ogromną wagę do współpracy z Między-
narodową Agencją Energii Atomowej. Jest to instytucja gwarantu-
jąca najwyższy poziom wiedzy eksperckiej na świecie w dziedzinie 
pokojowego wykorzystania energii jądrowej. Gościliśmy wielo-
krotnie przedstawicieli Agencji, którzy potwierdzili dochowywanie 
przez nas wysokich standardów.

 Ale w sierpniu 2017 r. minister Tchórzewski powiedział: – Wie-
lokrotnie już podkreślałem – a dziś robię to po raz kolejny – że 
budowa elektrowni jądrowej w  Polsce to jeden ze scenariuszy 
rozwoju polskiej energetyki i polskiego miksu energetycznego, 
który poważnie rozważamy w ME. Jednocześnie podkreślam, że 
do tej pory nie została podjęta ostateczna decyzja w tej sprawie. 

– Resort energii stoi na stanowisku, że budowa w Polsce zeroemi-
syjnej elektrowni jądrowej jest koniecznością. Dzięki niej zmniej-
szymy średni poziom emisji w naszej gospodarce i wywiążemy się 
z zobowiązań w zakresie ochrony klimatu. Elektrownia jądrowa to 
również stabilne i  niezawodne źródło energii, które zagwarantuje 
nam dostawy prądu po racjonalnych i przewidywalnych cenach. 

Jednak ponieważ jest to pierwszy taki projekt w Polsce, to hasło 
„ruszamy” można będzie rzucić gdy rozstrzygnięte będą opcje tech-
niczne, organizacyjne i kapitałowe w taki sposób, by wszelkie ryzy-
ka realizacji przedsięwzięcia były na poziomie możliwym do zaak-
ceptowania.

 W październiku 2017 r. zadeklarował Pan, że do końca roku 
Rada Ministrów otrzyma zaktualizowany Program rozwoju pol-
skiej energetyki. Na jakim jest on etapie, na czym polega aktu-
alizacja? Bo np. Program polskiej energetyki jądrowej jest z... 
2016 r.

– Przypomnę, że Program polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) zo-
stał przyjęty w 2014 r. W 2016 r. Rada Ministrów zdecydowała o jego 
weryfikacji oraz aktualizacji harmonogramu i  modelu biznesowo-
-finansowego. Poprzednio przyjęte rozwiązania sprzyjały mnoże-
niu kosztów i nakładały ogromne zobowiązania na budżet Państwa. 
W  Ministerstwie Energii dokonaliśmy już niezbędnej weryfikacji 
programu, która przywróci jego wykonalność.

 W  jaki sposób zostanie sfinansowana inwestycja, skoro jej 
koszt szacowny jest na 12–14 mld zł za 1 GW (przy budowie 
łącznej mocy 3 GW)?

– Przygotowaliśmy kilka modeli biznesowych. Zakładamy, że bu-
dowa pierwszego bloku lub nawet całej elektrowni będzie sfinan-
sowana ze środków krajowych, ale nie z budżetu państwa. Decyzja 
o sposobie finansowania i przyjęcie wybranego modelu biznesowe-
go będzie przedmiotem decyzji rządu w najbliższym czasie w opar-
ciu o szczegółowe analizy ekonomiczne.

 Raz po raz pojawiają się nowe lokalizacje elektrowni jądro-
wej – ostatnio wymieniano nawet Zachodniopomorskie! Kiedy 
zostanie ostatecznie „zaklepana”?

– Mamy dwie potencjalne lokalizacje dla pierwszej polskiej elek-
trowni jądrowej. Obie w województwie pomorskim. To Lubiatowo-
-Kopalino w gminie Choczewo oraz Żarnowiec na pograniczu gmin 
Krokowa i  Gniewino. Od marca 2017 r. spółka PGE EJ1, prowadzi 
w tych dwóch lokalizacjach badania środowiskowe. Czas ich trwa-
nia wynika bezpośrednio z przepisów prawa. Na przykład dla mo-
nitoringów środowiskowych to 12  miesięcy, a  dla monitoringów 
sejsmicznych, meteorologicznych i  hydrologicznych 24  miesiące. 
Po zakończeniu tych badań w zestawieniu z wyborem konkretnej 
technologii będzie możliwe wskazanie ostatecznie jednej konkret-
nej lokalizacji.

 Na stronie ministerstwa również raz po raz pojawiają się in-
formacje o rozmowach z potencjalnymi, nawet egzotycznymi, 
partnerami planowanej inwestycji. Co z nich wynika?

- To oczywiste, że na tym etapie nie preferujemy żadnego z kra-
jów spośród dostawców technologii. Zdajemy sobie sprawę, że taki 
wybór to podjęcie strategicznej decyzji na kolejne dziesięciolecia, 
dlatego dokonamy go w  drodze procesu konkurencyjnego. War-
to tu zwrócić uwagę, że kraje takie jak Japonia czy Korea, a nawet 
Chiny od wielu lat przestały być egzotyczne jeśli chodzi o zaawan-
sowane technologie. Rzeczywiście więc prowadzimy bardzo inten-
sywne rozmowy z  potencjalnymi dostawcami technologii jądro-
wych z różnych stron świata. 

Zakończyliśmy serię wizyt studyjnych dedykowanych poszczegól-
nym technologiom elektrowni jądrowych i  na miejscu przekonali-
śmy się, jak są one wdrażane w praktyce. Staramy się zrobić wszystko 
by dokonany wybór był optymalny i racjonalny dla naszej sytuacji.

 Dziękuję za rozmowę.

Wywiad przeprowadzono 7 lutego br.

– Harmonogram wdrażania poszczególnych eta-
pów „Programu polskiej energetyki jądrowej”, za-
warty będzie w  jego nowej wersji. Staramy się by 
był on krótki, ale jednocześnie wykonalny. Proszę 
o chwilę cierpliwości – mówi ANDRZEJ PIOTROW-
SKI, podsekretarz stanu w  Ministerstwie Energii, 
w rozmowie z Jerzym Bojanowiczem.

Czekając na jądrówkę
ANDRZEJ PIOTROWSKI (ur. 1956 r.) w 1981 r. 
ukończył studia na Wydziale Elektroniki 
Politechniki Warszawskiej. W latach 1993–94 
był wykładowcą na Wydziale Elektroniki 
i Technik Informacyjnych PW, w 1997 r. 
dyrektorem ds. strategii w Instytucie 
eGospodarki Centrum Adama Smitha. 
W 2007 r. został wiceministrem gospodarki. 
W kolejnych latach był: starszym 
wykładowcą na Wydziale Elektroniki 
i Technik Informacyjnych PW (2006–2012) 
i prezesem Exatel S.A. (2007–2008). 1 stycznia 

2016 r. został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Energii. Odpowiada m.in. za zadania związane z wykorzystaniem energii 
jądrowej na potrzeby społeczno-gospodarcze kraju, w tym wynikające 
z wdrażania Programu polskiej energetyki jądrowej, w szczególności poprzez 
inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań organów administracji 
rządowej w zakresie przygotowania i budowy obiektów energetyki jądrowej 
w Rzeczypospolitej Polskiej.
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    KSZTAŁCENIE  KADR  DLA  ELEKTROENERGETYKI

 Na jakich wydziałach/kierunkach 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego (ZUT) w  Szczecinie 
mogą się kształcić przyszli energetycy?

– Kształcenie kadr na potrzeby energe-
tyki rozpoczęto na uczelni (wówczas Poli-
technice Szczecińskiej) w latach 60. ub.w., 
prowadząc nauczanie na specjalności Sys-
temy i  Urządzenia Energetyczne w  ra-
mach kierunku Mechanika i Budowa Ma-
szyn. Pełny cykl studiów inżynierskich 
dla sektora energetycznego uruchomio-
no w  2010 r. na kierunku Energetyka na 
Wydziale Inżynierii Materiałowej i  Me-
chatroniki. Studia drugiego stopnia (ma-
gisterskie) na tym kierunku studiów uru-
chomiono w 2015 r. Ich plan opracowano 
uwzględniając wytyczne polsko-islandz-
kiego projektu dydaktyczno-naukowe-
go PL 0460: Clean, Effective & Renewa-
ble Energy. Programmes for Graduate 
Studies, koordynowanego przez ITC Po-
litechniki Warszawskiej i  realizowanego 
przy współudziale m.in. Katedry Techni-
ki Cieplnej ZUT (kierownik prof. Aleksan-
der Stachel), wywodzącej się z powstałej 
w  1947  r. Katedry Termodynamiki. Obej-
mują one cztery specjalności: Energetyka 
konwencjonalna, Energetyka odnawial-
nych źródeł energii, Efektywność energe-
tyczna oraz Agroenergetyka (specjalność 
umożliwiająca dalsze kształcenie absol-
wentom studiów inżynierskich o  profilu 
ogólnoakademickim, prowadzonych od 
2014 r. na kierunku Odnawialne Źródła 
Energii na Wydziale Kształtowania Środo-
wiska i Rolnictwa).

Magistrów inżynierów dla sektora ener-
getycznego (ok. 30 osób rocznie) od wie-

lu lat kształci również Wydział Elektryczny 
ZUT na kierunku Elektrotechnika, w  spe-
cjalności Systemy Elektroenergetyczne.

 Jakie jest nimi zainteresowanie?
– Studia pierwszego stopnia na wszyst-

kich kierunkach związanych z energetyką 
cieszą się dość dużym zainteresowaniem 
(1,5 kandydata na jedno miejsce w  roku 
akademickim 2017/2018).

Od co najmniej trzech lat udział kan-
dydatów na te kierunki studiów w  ogól-
nej liczbie wszystkich chętnych na studia 
na uczelni wynosi ok. 4%. Studia drugiego 
stopnia z Energetyki cieszą się mniejszym 
zainteresowaniem, ale udział kandydatów 
w  ogólnej liczbie kandydatów na studia 
II stopnia na ZUT jest wyższy (około 6% na 
studiach stacjonarnych i 8,5% na studiach 
niestacjonarnych).

 Czy śledzicie losy absolwentów: czy 
szybko znaleźli pracę zgodną z  wy-
kształceniem?

– Generalnie nasi absolwenci specjalno-
ści energetycznych nie mają problemów 
ze znalezieniem pracy, natomiast dla nas 
ważne jest, czy jest to praca, która speł-
nia ich oczekiwania i ambicje, i jest zgod-
na z uzyskaną specjalizacją. Temu podpo-
rządkowujemy plany i programy studiów.

Śledzenie losów absolwentów naszej 
uczelni jest jednym z elementów funkcjo-
nowania wewnętrznego systemu zapew-
niania jakości kształcenia. Ocenie pod-
dawane są wyniki ankietyzacji zarówno 
absolwentów jak też i  przyszłych praco-
dawców. Analizowane są również dane 
dostępne w  systemie ELA (ogólnopol-

Prof. dr hab. inż. STEFAN DOMEK (1952 r.), 
kierownik Katedry Automatyki Przemysłowej 

i Robotyki na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie, 
jest absolwentem Wydziału Elektrycznego 

Politechniki Szczecińskiej. Stopień naukowy 
doktora uzyskał z wyróżnieniem w 1987 r., doktora 

habilitowanego w 2007 r. na Wydziale Inżynierii 
Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. St. Staszica w Krakowie, a tytuł profesora w 2014 r. 
Był dyrektorem Instytutu Automatyki Przemysłowej 

na Politechnice Szczecińskiej (1991–99), 
prodziekanem (2002–2008), a następnie dziekanem 

Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej 
(2008–2016, od 2009 r. – ZUT). Członek dwóch 

komitetów naukowych w International Federation 
of Automatic Control, członek Komitetu Automatyki 

i Robotyki Polskiej Akademii Nauk, Sekcji Mechatroniki 
Komitetu Budowy Maszyn PAN, zastępca 

przewodniczącego Komisji Automatyki i Informatyki 
Oddziału Poznańskiego PAN, członek Komisji 

Nauk Elektrycznych Oddziału Poznańskiego PAN, 
Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów, Automatyki 

i Robotyki (POLSPAR), Polskiego Towarzystwa 
Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) 

oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP). 
Był członkiem kilkunastu komitetów naukowych 

konferencji międzynarodowych i krajowych. 
Redaktor działu Mechatronika czasopisma 

Measurement Automation Control i członek 
Rady naukowej czasopisma Applied Matematics 

and Computer Science. Autor lub współautor blisko 
180 publikacji naukowych, 2 monografii i 3 patentów 

oraz edytor kilkunastu tomów materiałów konferencji 
międzynarodowych. Promotor blisko 100 prac 

dyplomowych (magisterskich i/lub inżynierskich), 
2 zakończonych przewodów doktorskich – obecnie 
opiekuje się 5 doktorantami. Kierował 2 projektami 

oraz był wykonawcą w 7 projektach KBN, MNiSW, NCBiR, 
a także w 2 projektach międzynarodowych. 

Kilka jego opracowań zostało wdrożonych,a trzy 
nagrodzone złotym medalem na Międzynarodowych 

Targach Poznańskich. Za osiągnięcia naukowe 
otrzymał trzy Nagrody Ministra.

Międzynarodowa współpraca
– Na Pomorzu Zachodnim, poza kluczowymi dla systemu elektro-
energetycznego siłowniami konwencjonalnymi (np. Zespół Elektrow-
ni „Dolna Odra”), jest wiele dużych przemysłowych instalacji cieplno-
-energetycznych (np. Zakłady Chemiczne Police S.A.), a także ważnych 
komunalnych instalacji ciepłowniczych. Wiele z  nich wymaga mo-
dernizacji, rozbudowy, czy wręcz wymiany – odtworzenia. Jednocze-
śnie w planach perspektywicznych przewiduje się możliwość budowy 
na tym obszarze pierwszej w kraju siłowni jądrowej. Ponadto północ-
no-zachodnia Polska dysponuje istotnym potencjałem odnawialnych 
źródeł energii (znaczące zasoby energii wiatru i promieniowania sło-
necznego, bogate złoża wód termalnych, tereny rolne pod uprawę ro-
ślin energetycznych, cieki wodne itd.), co stwarza znaczne możliwości 
lokalnego ich wykorzystania, a  tym samym potencjalne zapotrzebo-
wanie na wysokokwalifikowane kadry techniczne, w  tym energety-
ków – mówi prof. dr hab. inż. STEFAN DOMEK, prorektor ds. organiza-
cji i rozwoju Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie, w rozmowie z Jerzym Bojanowiczem.
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ski system monitorowania Ekonomicz-
nych Losów Absolwentów szkół wyższych 
oparty na danych gromadzonych przez 
ZUS) oraz dane publikowane przez urzędy 
statystyczne czy urzędy pracy. Wydziały 
prowadzą też ścisłą współpracę z  radami 
zrzeszającymi potencjalnych pracodaw-
ców swoich absolwentów, poznając w ten 
sposób na bieżąco potrzeby rynku pracy.

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

– ZUT od wielu lat prowadzi badania, 
zarówno podstawowe, jak i  stosowane, 
w  zespołach krajowych i  międzynarodo-
wych. Ze względu na charakter technicz-
no-przyrodniczy uczelni obejmują one za-
gadnienia energetyki konwencjonalnej 
oraz odnawialnej, w tym problemy wyko-
rzystania biomasy na cele energetyczne 
oraz problemy oddziaływania energetyki 
na środowisko.

Przykładowo do 2013 r. na Wydziale 
Elektrycznym w konsorcjum utworzonym 
przez 13 ośrodków naukowo-badawczych 
z państw nadbałtyckich: Danii, Estonii, Fin-
landii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski i Szwe-
cji realizowano projekt Dissemination and 
fostering of plasma based technological 
innovation for environment protection in 
Baltic Sea Region, dotyczący innowacyj-
nych metod redukcji uciążliwych substan-
cji gazowych obecnych w spalinach sekto-
ra elektroenergetyki.

W latach 2015–2017 Wydział Elektrycz-
ny realizował w ramach 7PR projekt Wind 
turbine blade Anti/De-icing, combined 
Ultrasonic guided wave and vibration sys-
tem, w  wyniku którego zbudowano sys-
tem wykorzystujący wibracje do usuwa-
nia oblodzenia z łopat turbin wiatrowych 
oraz fale ultradźwiękowe do przeciwdzia-
łania obladzaniu się tych łopat. Zespół na-
ukowców ZUT miał za zadanie stworzenie 
układu sterowania i  zasilania całości sys-
temu. W skład konsorcjum wchodziła jed-
na z największych na świecie firm z branży 
energetycznej, elektronicznej i automaty-
ki – Alstom (Wielka Brytania), a także pro-
ducent łopat turbin wiatrowych – Wielka 
Miyama (Grecja), producent turbin elek-
trowni wiatrowych – BS-Rotor (Niemcy) 
oraz firmy z  branży inżynierii materiało-
wej i elektroniki: Smart Material (Niemcy), 
Seftech (Portugalia), DTK Electronic (Buł-
garia), a  także Brunel Uniwersity (Wielka 
Brytania), Turkish Wind Energy Associa-
tion (Turcja) i Floteks (Turcja). Testy w spe-
cjalnej komorze klimatycznej centrum ba-
dawczego HORIBA MIRA Ltd. (Nuneaton, 
Wielka Brytania) wykazały, że działanie 
urządzenia daje pozytywne wyniki.

W  Katedrze Elektroenergetyki i  Na-
pędów Elektrycznych powstał Zespól 
ds.  Analiz Sieciowych, który wykonał po-
nad 20 ekspertyz dotyczących wpły-
wu przyłączenia elektrowni wiatrowych 
oraz fotowoltaicznych na pracę Krajowe-

go Systemu Elektroenergetycznego. Eks-
pertyzy realizowane były we współpra-
cy z Grupą Tauron, ENEA, PGE Łódź Teren, 
ENERGA Operator. Wykonał również m.in.: 
testy odbiorcze farmy wiatrowej Resko II 
o mocy zainstalowanej 76 MW (we współ-
pracy z ENEA Operator), analizę niezgod-
ności urządzeń, instalacji i  sieci Elektrow-
ni Szczecin z  wymaganiami stawianymi 
przez IRiESP oraz optymalizację układu 
pracy podstacji GP II 6 kV w  Z.Ch. Police 
S.A. wraz z  analizą wpływu układu połą-
czeń podstacji na pracę sieci, w tym gene-
ratorów EC-2, oraz na pewność zasilania 
odbiorników.

W  ramach umowy z  Fabryką Kabli „El-
par” z  Parczewa wykonywane są badania 
przemysłowe i rozwojowe w projekcie Ka-
ble SN z półprzewodzącymi ekranami za-
wierającymi nanonapełniacze hybrydo-
we i  technologia ich wytwarzania, który 
jest współfinansowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go, Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój 2014–2020.

Do 2019 r. trwa projekt realizowany 
na Wydziale Kształtowania Środowiska 
I Rolnictwa w ramach grantu UE – FACCE 
SURPLUS z  partnerami z  Niemiec, Włoch 
i  Wielkiej Brytanii, dotyczący wykorzy-
stania roślin ślazowca pensylwańskie-
go i rożnika przerośniętego na cele ener-
getyczne – Novel Pathways of Biomass 
Production: Assessing the Potential of 
Sida hermaphrodita and Valuable Timber 
Trees.

Z  kolei na Wydziale Technologii i  Inży-
nierii Chemicznej realizowano w  ostat-
nich latach cztery projekty 7 PR dotyczące 
praktycznych zastosowań technik nume-
rycznych CFD i  FEM w  analizach mikro-
rurowych i  płaskich pojedynczych ogniw 
paliwowych typu SOFC oraz PEMFC, ich 
stosów oraz systemów bazujących na 
ogniwach paliwowych.

Ostatnim z  licznych przykładów niech 
będą projekty NCN realizowane w  Kate-
drze Inżynierii Bezpieczeństwa i  Energe-
tyki: Modelowanie (GateCycle) siłowni tur-
boparowych w zastosowaniu do układów 
kontrolowanej syntezy termojądrowej 
oraz Badanie zjawisk cieplnych i  przepły-
wowych w kablach nadprzewodnikowych 
stosowanych w reaktorach termonuklear-
nych (ITER).

 A czy współpracujecie w tym obsza-
rze z instytutami badawczymi?

– Oczywiście, z  ośrodkami naukowy-
mi, krajowymi i  zagranicznymi. Bliskie 
kontakty utrzymywane są m.in. z Leibniz-
-Institut für Plasmaforschung und Tech-
nologie e.V. w  Greifswald (Niemcy), z  In-
stytutem Wymiany Ciepła i Masy Akademii 
Nauk Białorusi w Mińsku, z Instytutem Ma-
szyn Przepływowych PAN w Gdańsku czy 
też z  Instytutem Gospodarki Surowcami 
i Energią PAN w Krakowie. W tym ostatnim 
przypadku współpraca dotyczyła opraco-

wania unikatowego Atlasu wykorzystania 
wód termalnych do skojarzonej produkcji 
energii elektrycznej i cieplnej w układach 
binarnych w  Polsce, wykonanego na za-
mówienie Ministerstwa Środowiska RP.

 Jakie są źródła finansowania tych 
badań: czy w ich kosztach partycypuje 
biznes, czy są to projekty unijne?

– Wiele z  wymienionych wcześniej 
prac wykonywanych było we współpra-
cy z  przemysłem, dlatego też głównym 
źródłem finansowania byli partnerzy biz-
nesowi, między innymi Z.Ch. Police S.A., 
Elektrobudowa S.A. oraz spółki dystrybu-
cyjne ENEA S.A., Tauron S.A., PGE. W latach 
2013–2017 kontynuowano współpracę 
z Energo-Complex sp. z o.o. w zakresie no-
woczesnych metod diagnostyki i  syste-
mów eksploatacji transformatorów ener-
getycznych średnich i dużych mocy.

 A jak wygląda ich komercjalizacja?
– Jak już wspomniałem wcześniej rezul-

taty wielu prac badawczych zostały wdro-
żone. Tu jeszcze jeden przykład: w  latach 
2016–2017 realizowano umowę badaw-
czą z  OMICRON Energy Solutions GmbH 
z  Niemiec dotyczącą długotrwałych te-
stów systemu on-line diagnostyki trans-
formatorowych przepustów WN o  różnej 
konstrukcji. W ramach umowy m.in. opra-
cowano deskryptory oceny stanu tech-
nicznego przepustów, które stały się ele-
mentem systemów diagnostyki on-line 
i są obecnie oferowane na rynku przez fir-
mę OMICRON.

 Czy Pana zdaniem coś w  systemie 
kształcenia wyższego winno ulec zmia-
nie, by nagle nie okazało się, że do ob-
sługi nowych bloków nie ma kompe-
tentnych pracowników?

– Nauczyciele prowadzący specjali-
styczne zajęcia związane z  obszarem 
energetyki twierdzą, że wielu absolwen-
tów Energetyki kończy tylko studia I stop-
nia a  studia II stopnia kontynuuje na in-
nych kierunkach, kierując się zasadą – im 
więcej ukończonych kierunków tym le-
piej. W  efekcie uzyskują niepełny profil 
wiedzy i  umiejętności specjalistycznych 
wymaganych w  energetyce zawodowej. 
Biorąc pod uwagę, że jedno stanowisko 
dydaktyczne na specjalnościach ener-
getycznych to często koszt kilkudziesię-
ciu, a  nawet kilkuset tysięcy zł, należało-
by wprowadzić szereg praktycznych form 
zajęć realizowanych bezpośrednio w elek-
trowniach i elektrociepłowniach systemo-
wych. Należałoby również rozważyć po-
wrót do obligatoryjnych, miesięcznych 
praktyk wakacyjnych (po pierwszym, dru-
gim i  trzecim roku studiów), które stano-
wiłyby podstawę (wstęp) do uzyskania 
uprawnień energetycznych przez później-
szych absolwentów kierunku Energetyka.

 Dziękuję za rozmowę.
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P rzez ponad 2 lata czytelnicy „Przeglądu Energetycznego” 
mieli możliwość spotkania się z rektorami największych kra-
jowych uczelni technicznych. Mam nadzieję, że ten cykl wy-
wiadów przybliżył środowisku energetyków to w jaki spo-

sób uczelnie widzą swoje miejsce w  przygotowaniu inżynierów, 
którzy trafiają do pracy w  tym sektorze przemysłu. Nie tylko jak 
kształcą, ale też jak rektorzy definiują najważniejsze wyzwania sto-
jące przed światową i polską energetyką, jak na te wyzwania mogą 
odpowiedzieć prowadzone na uczelniach badania. Redakcja posta-
nowiła zamknąć ten cykl wywiadów, mimo że nie oddaliśmy jeszcze 
głosów wszystkim uczelniom, które kształcą studentów na formal-
nie zdefiniowanym kierunku energetyka. Uczelni tych przybywa, nie 
wiem czy nie w rytmie wydawania naszego czasopisma, co mogłoby 
cykl zamienić w niekończący się tasiemiec trochę podobnych do sie-
bie tekstów. Wydaje się, że czas na podsumowanie, w którym chciał-
bym przedstawić historię kształcenia inżynierów dla potrzeb ener-
getyki oraz obecne jego formalne uwarunkowania. 

Nauczanie o procesach fizycznych, które pozwalają przekształcać 
pierwotne w użyteczne formy energii ma miejsce praktycznie od po-
czątku kształcenia politechnicznego w  Polsce sięgającego czasów 
Stanisława Staszica. W  roku 1826 utworzył on w Warszawie Szkołę 
Przygotowawczą do studiów technicznych. Były to czasy, kiedy w Eu-
ropie rozprzestrzeniały się już maszyny parowe, cztery lata przed od-
daniem do użytku pierwszej publicznej towarowej linii kolejowej po-
między Liverpoolem i Manchesterem (ok. 52 km).

W utworzonej w 1846 r. Akademii Technicznej we Lwowie maszy-
ny cieplne stanowiły istotny element nauczania w  ramach Katedry 
Mechaniki. W roku 1889 utworzono Katedrę Elektrotechniki, a w roku 
1904 Katedrę Teorii Maszyn Cieplnych. W  otworzonej powtórnie 
w  1915 r., już z  polskim językiem wykładowym, Politechnice War-
szawskiej jej rektor prof. Stanisław Patschke wykładał Termodyna-
mikę techniczną na Wydziale Budowy Maszyn i Elektrotechnicznym.

Wraz z rozdzielaniem się wydziałów budowy maszyn na mecha-
niczne i elektryczne, a następnie utworzeniu formalnych tzw. kierun-
ków kształcenia następował rozdział kształcenia dla potrzeb ener-
getyki na dwa podstawowe ciągi związane z  energetyką cieplną 
i elektroenergetyką. Pierwszy z nich realizowany był na wydziałach 
mechanicznych w  ramach kierunku Mechanika i  budowa maszyn, 
a drugi na wydziałach elektrycznych w ramach kierunku Elektrotech-
nika. Z czasem w Polsce na trzech politechnikach powstały wydzia-
ły mechaniczne ukierunkowane na kształcenie w zakresie energetyki 
cieplnej: Wydziały Mechaniczno-Energetyczne na Politechnice Wro-
cławskiej i Śląskiej oraz Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa na Po-
litechnice Warszawskiej. Kształcenie odbywało się także w  ramach 
kierunku mechanika i  budowa maszyn. Wszystkie te trzy wydzia-
ły miały programy ukierunkowane przede wszystkim na kształcenie 
konstruktorów maszyn i urządzeń energetycznych.

W  latach 90. ubiegłego stulecia następowało z  jednej strony 
–  ograniczenie liczby zajęć dydaktycznych na uczelniach, a  z dru-
giej – formalizowanie treści kształcenia w postaci tzw. najpierw mi-
nimów programowych, a  potem standardów kształcenia. Jedno-
cześnie, na rynku pracy malało zapotrzebowanie na konstruktorów, 
a rosło na inżynierów zajmujących się eksploatacją. W programach 
związanych z mechaniką i budową maszyn, z rozbudowanymi stan-
dardami związanymi z podstawami konstrukcji maszyn i  technolo-
giami obróbki materiałów, zaczęło brakować miejsca na przedmioty 
konieczne do właściwego wykształcenia energetyka, w tym przed-
mioty związane z elektroenergetyką. Podobne zjawisko wystąpiła na 
wydziałach elektrycznych gdzie brakowało miejsca na nauczanie ter-
modynamiki, czy mechaniki płynów. Uczelnie kształciły dwóch róż-
nych energetyków, specjalistów od procesów „na lewo i na prawo od 
sprzęgła między turbiną i generatorem”.

Dyskusja o potrzebie utworzenia oddzielnego kierunku kształce-
nia „Energetyka” w środowisku akademickim toczyła się od bardzo 
dawna, jednak przez wiele lat kończyło się na dyskusji i konkluzji, że 
„się nie da”. Dopiero w 2000 r. Rada Wydziału MEiL PW przyjęła for-
malną uchwałę o potrzebie utworzenia takiego kierunku kształcenia 
i wystąpiła do dziekanów kształcących w obszarze energetyki ciepl-
nej i elektroenergetyki z wnioskiem o wsparcie takiego działania. Po-
zytywnie odpowiedziało 8 wydziałów. Wniosek wsparł także Komitet 
Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk. Powołany został 
3-osobowy zespól profesorów: Jan Krysiński z  Politechniki Łódz-
kiej, Janusz Lewandowski z Politechniki Warszawskiej oraz Andrzej 
Ziębik z Politechniki Śląskiej, który przygotował formalny wniosek 
wraz z propozycją standardów kształcenia.

Działania zakończyły się sukcesem. W 2002 r. minister właściwy do 
spraw szkolnictwa wyższego rozszerzył listę kierunków kształcenia 
o kierunek „Energetyka”. W tym samym roku studia na nowym kie-
runku zostały utworzone na Wydziale MEiL PW, a w kolejnych latach 
na większości krajowych politechnik oraz w kilku wyższych szkołach 
zawodowych i wyższych szkołach niepublicznych.

Ogólnie zarysowane wyksztalcenie absolwenta tego kierun-
ku (sylwetka absolwenta) zakłada, że dla pierwszego stopnia stu-
diów: „Studia zawodowe na kierunku energetyka (absolwenci otrzy-
mują dyplom inżyniera) mają zapewnić wykształcenie specjalistów, 
odpowiadające potrzebom zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej 
roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem 
i dystrybucją energii. Wykształcenie to powinno być oparte na wiedzy 
technicznej z  obszaru techniki cieplnej, elektroenergetyki, informatyki 
i ekonomii. Absolwenci powinni być przygotowani do pracy w przedsię-
biorstwach zajmujących się głównie eksploatacją w obszarze systemów 
energetycznych i zakładów związanych z wytwarzaniem, przetwarza-
niem, przesyłaniem i dystrybucją energii oraz jako specjaliści od proble-
mów energetyki w jednostkach samorządu”.

 Dla stopnia drugiego sylwetkę zdefiniowano następująco: „Stu-
dia magisterskie na kierunku energetyka (absolwenci otrzymują tytuł 
zawodowy magistra) mają zapewnić niezbędną wiedzę i umiejętności 
w  zakresie zaawansowanych technologii i  metod badania procesów 
oraz eksploatacji maszyn w energetyce. Po ukończeniu studiów są przy-
gotowani do:
•  projektowania i  prowadzenia procesów stosowanych w  energetyce 

i przemysłach pokrewnych, 
•  prowadzenia badań procesów przetwarzania energii maszyn i urzą-

dzeń energetycznych, realizacji modernizacji procesów i maszyn oraz 
wdrażania nowych technologii, 

•  zakładania małych firm i zarządzania nimi, 
•  kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich i  uczestniczenia 

w badaniach w dziedzinie szeroko rozumianej energetyki”.
Utworzenie kierunku studiów otworzyło drzwi do wydzielenie 

Energetyki jako dyscypliny naukowej. Odpowiednie rozporządzenie 
Ministra NiSzW ukazało się w 2008 r. Obszar tej dyscypliny określony 
został ogólnie jako badania nad technologiami przetwarzania pier-
wotnych form energii w  jej formy użytkowe (ciepło, praca, energia 
elektryczna) oraz technologiami pozwalającymi dostarczyć energię 
użyteczną do odbiorcy końcowego.

 Obecnie uprawnienia do nadawania w tej dyscyplinie stopni i ty-
tułów naukowych mają politechniki: warszawska, śląska, wrocław-
ska, częstochowska, krakowska, gdańska, Akademia Górniczo-Hut-
nicza oraz Instytut Maszyn Przepływowych PAN. Wraz z  projektem 
nowej ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” przewiduje się znacz-
ne ograniczenia liczby dyscyplin naukowych. Na proponowanej no-
wej liście pozostała Energetyka i wydaje się, że nikt nie podważa po-
trzeby jej pozostawienia. Potwierdza to zasadność działań podjętych 
18 lat temu.

Janusz Lewandowski
Instytut Techniki Cieplnej, Wydział MEiL PW Energetyka 

na polskich politechnikach
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Czy dysponujemy wystarczająco dokładną identyfika-
cją przyczyn smogu? W ogólnie dostępnych statystykach 
można znaleźć informację, że za emisję pyłów w  oko-
ło 50% odpowiadają gospodarstwa domowe, za około 
20% transport, a  za około 10% energetyka zawodowa. 
Czy ten obraz jest wystarczająco dokładny? Co powo-
duje przekraczanie dopuszczalnego poziomu pyłów la-
tem, kiedy nie są wykorzystywane paleniska domowe? 
Czy wtedy za smog odpowiada tylko transport? Czy emi-
sja z  transportu to „kopcące” silniki, czy także opony 
i hamulce? Czy zatem elektryczny samochód jest tu roz-

wiązaniem – przecież on także ma opony i hamulce. Jaki 
udział w smogu ma emisja wtórna? Trzeba pamiętać, że 
zła diagnoza oznacza nieskuteczne działania. Czy nie po-
pełniamy w tym zakresie żadnych błędów?

– A.J. Badyda: – Istotną kwestią jest komunikacja społecz-
na. Ważną w niej rolę odgrywają przekaźniki wiedzy, w szcze-
gólności media, które w tej materii nie zawsze posiadają peł-
ną wiedzę. Spotkać można wielokrotnie niekompetentne lub 
nie do końca prawidłowe próby wyjaśnienia przyczyn smo-
gu. Stanowi on zjawisko będące wypadkową kilku przyczyn, 

Mieszkańcy prawie wszystkich polskich miast na-
rażeni są na niezwykle szkodliwe dla zdrowia skut-
ki smogu. Media codziennie podają komunikaty 
o stężeniu w powietrzu pyłów i innych szkodliwych 
związków chemicznych. Powszechna jest informa-
cja, że przyczyną tego zjawiska jest przede wszyst-
kim spalanie węgla, drewna i  odpadów (śmieci) 
w  paleniskach domowych. Sejm przyjął specjalną 
ustawę antysmogową. Intensywne działania pro-
wadzi wiele samorządów lokalnych. O  smogu dys-
kutuje się w telewizji, radiu i na ulicy.

Trudno więc sobie wyobrazić, aby problem smo-
gu nie był przedmiotem zainteresowania Izby Go-
spodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. Stąd 
Izba postanowiła zorganizować dyskusję – w  ra-
mach publikowanych cyklicznie na łamach „Prze-
glądu Energetycznego” dyskusji na temat najbar-
dziej palących problemów polskiej energetyki – pod 
hasłem „Smog”.

W dyskusji udział wzięli:

–  Dr hab. inż. Artur Jerzy Badyda, prof. PW – Kie-
rownik Zakładu Informatyki i Badań Jakości Śro-
dowiska, Politechnika Warszawska,

–  Dr hab. inż. Grzegorz Majewski – Kierownik Za-
kładu Meteorologii i Klimatologii, Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

–  Dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. 
SGSP – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w War-
szawie i  Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska 
PAN w Zabrzu,

–  Paweł Smoleń – Fundacja dla Czystego Powietrza, 
Forum Energii,

–  Prof. dr hab. inż. Izabela Sówka – Kierownik Za-
kładu Inżynierii i Ochrony Atmosfery, Politechni-
ka Wrocławska,

–  Dr inż. Stanisław Tokarski – Pełnomocnik Dyrek-
tora Centrum Energetyki, Akademia Górniczo-
-Hutnicza w Krakowie.
Stronę redakcyjną reprezentowali: Prof. dr hab. 

inż. Janusz Lewandowski, Politechnika Warszaw-
ska – moderator dyskusji oraz Paweł Racinowski 
– Dyrektor Generalny Izby i Marian Bosowski – Za-
stępca Dyrektora Generalnego Izby.

Poniżej autoryzowany zapis tej dyskusji.
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nie jest zaś czymś o czym można mówić w kategoriach emi-
sji. Powstaje w atmosferze, z jednej strony wskutek emisji za-
nieczyszczeń do powietrza, a z drugiej – oddziaływania czyn-
ników meteorologicznych, które sprzyjają powstawaniu tego 
zjawiska. Są zatem dwie grupy przyczyn. Na meteorologiczne 
mamy wpływ stosunkowo niewielki, nie od nas zależy poja-
wienie się inwersji termicznej, wiatru czy deszczu. Druga gru-
pa czynników to emisja zanieczyszczeń z  różnych źródeł. Za 
znacząco podwyższony ich poziom (tzw. epizody smogowe) 
odpowiedzialny jest głównie sektor komunalno-bytowy, czy-
li przede wszystkim gospodarstwa domowe i różnego rodzaju 
niewielkie kotłownie. Jest ich najwięcej w miastach południo-
wej Polski, a poza indywidualnymi gospodarstwami ogrzewa-
ją także budownictwo wielorodzinne. Można jeszcze dodać 
niewielkie zakłady produkcyjne i usługowe, np. warsztaty sa-
mochodowe, które mają indywidualne paleniska.

Drugie źródło uznawane jako kluczowe zwłaszcza w ośrod-
kach wielkomiejskich stanowi transport drogowy, który może 
nie jest największym emitorem pyłu będącego głównym 
składnikiem smogu zimowego, bo z nim mamy najwięcej kło-
potów w Polsce. Jest także smog letni. Transport emituje inne 
zanieczyszczenia takie jak tlenki azotu, które wskutek prze-
mian zachodzących w atmosferze mogą powodować powsta-
wanie wtórnych zanieczyszczeń pyłowych. W  związku z  tym 
w  takich szczególnych miastach jak Warszawa, gdzie trans-
port jest dominującym źródłem emisji, stosunkowo niewiel-
ki udział mają w  niej źródła komunalno-bytowe, co w  dużej 

mierze wynika również z  powszechności ciepła systemowe-
go w stolicy.

Trzeba usystematyzować wiedzę na temat zjawiska smogu. 
To nie jest coś co emitujemy, czy coś czego stężenia możemy 
mierzyć. Nie ma czegoś takiego, możemy mówić o stężeniach 
poszczególnych składników zanieczyszczenia atmosfery, pro-
wadzących do powstania smogu. Ta podstawowa wiedza po-
winna trafiać do społeczeństwa.

– W. Rogula-Kozłowska: – W odpowiedzi trudno jest uciec
od statystyki zawartej w pytaniu, a jednak w kontekście pro-
blemu pochodzenia pyłu w atmosferze należałoby to zrobić. 
Przykładowo, informacja, że za emisję pyłów w Polsce, w 50%, 
odpowiadają gospodarstwa domowe niewiele mówi, bo nie 
wiemy nawet jak duży jest błąd takiego oszacowania? Nie mo-
żemy podać tu żadnych precyzyjnych danych (nie mamy do 
tego podstaw); być może w  jakimś scenariuszu udałoby się 
to zrobić dla mniejszych jednostek administracyjnych – po-
wiatu czy gminy. Precyzyjne ustalenie pochodzenia, a w tym 
rola tworzenia wtórnego pyłu w atmosferze jest, a właściwie 
powinno być, punktem wyjścia przy wszystkich tworzonych 
od wielu lat scenariuszach i programach ochrony powietrza. 
W ramach tych bowiem wskazuje/zakłada się, że znamy źró-
dła pyłu w Polsce i  to dość dokładnie. Tymczasem mamy do 
czynienia z dużymi uproszczeniami. Całą analizę opieramy na 
założeniu, że cząstki pyłu są emitowane jako zanieczyszczenia 
pierwotne z kominów, rur wydechowych samochodów, itd.

Problemem pyłu zawieszonego w  powietrzu (zwanego 
w  Polsce w  niektórych zwłaszcza okresach roku „smogiem”) 
nie są cząstki stałe emitowane ze ścierania nawierzchni dro-
gowych, z  palenisk domowych, czy silników dieslowskich; 
jest nim jego chemiczna i  fizyczna złożoność powodowana 
przez procesy jakim on oraz jego gazowe prekursory podle-
gają w atmosferze. Mamy bardzo prostą wiedzę o pyle zawie-
szonym (smogu): drobne cząstki stałe w powietrzu. A tak na-
prawdę tych stałych cząstek w powietrzu jest bardzo mało. Pył 
stanowi wielce zróżnicowaną materię, która niemal bez prze-
rwy zmienia w  powietrzu swoje fizyczne i  chemiczne wła-
ściwości; związki ją tworzące „pojawiają się” i „znikają” w po-
wietrzu w  niezauważalnym i  niemierzalnym dla nas tempie. 
Te zjawiska w głównej mierze warunkują stężenia drobnego 
pyłu w powietrzu. Dlatego też problemem w ustaleniu hierar-
chii źródeł pyłu obecnego już w atmosferze nie jest znajomość 
wielkości emisji cząstek pyłowych z  różnych źródeł, a  znajo-
mość źródeł gazowych prekursorów pyłów, czyli SOx, NOx i lot-
nych związków organicznych oraz umiejętność powiązania 
tych danych z warunkami termodynamicznymi i atmosferycz-
nymi pozwalająca na uwzględnienie przemian tych związków 
jako źródła pyłu. Wiemy, że latem w Warszawie często wystę-
puje wysokie stężenie pyłu mimo braku emisji pyłu z gospo-
darstw domowych i lokalnych ciepłowni. 

Emisja komunikacyjna – jeżeli chodzi o  wielkość i  rodzaj 
gazowych prekursorów organicznych i nieorganicznych pyłu 
– jest w tym okresie podobna jak w zimie; inne są jednak wa-
runki meteorologiczne. W  lecie promieniowanie słoneczne
jest na tyle silne, że emitowane z różnych źródeł (w Warszawie 
niech to będzie głównie komunikacja) związki gazowe bar-
dzo szybko tworzą tzw. pył wtórny zalegający nad miastem.
Są to związki różnego rodzaju; niektóre szybko ulegają rozpa-
dowi, inne na stałych cząstkach są przenoszone na duże odle-
głości. Prekursory dużo szybciej i łatwiej rozprzestrzeniają się
w  powietrzu aniżeli same cząstki pyłowe. Trudno jest zatem
wyrokować skąd (z jakiego źródła) dokładnie jest pył w kon-
kretnym miejscu/obszarze. Nie oznacza to, że nic nie można
zrobić – są znane w świecie metody szacowania udziału emi-
sji z różnych źródeł w stężeniach pyłu. Polska późno zajęła się
tymi badaniami, mimo że sam problem pyłu pojawił się już
dawno. W naszym kraju w kilku ośrodkach naukowych z Gór-
nego i Dolnego Śląska oraz Warszawy, są prowadzone lokal-
ne projekty badawcze dotyczące pyłu. Brakuje jednak w kraju

Dr hab. inż. 
Wioletta
Rogula-

-Kozłowska,
prof. SGSP

– Szkoła 
Główna Służby

Pożarniczej
w Warszawie

i Instytut
Podstaw 
Inżynierii

Środowiska 
PAN w Zabrzu

Dr hab. inż. Grzegorz 
Majewski 

– Kierownik Zakładu 
Meteorologii i Klimatologii, 

Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie

Dr hab. inż. Artur Jerzy 
Badyda, prof. PW 

– Kierownik Zakładu 
Informatyki i Badań 
Jakości Środowiska, 

Politechnika Warszawska
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wspólnych, równoległych i kompleksowych badań poświęco-
nych temu problemowi.

To bardzo ważne co usłyszeliśmy. Jeśli wyeliminujemy 
w stu procentach pył z palenisk to smog nie zniknie. Sam 
sądziłem, jak się okazuje błędnie, że wpływ środków 
transportu ze sprawnymi układami wydechowymi to tyl-
ko ścierane hamulce, opony i jezdnie. Okazuje się, że rów-
nie ważne są wtórne zjawiska związane z emisją gazów 
SOx i NOx.

– W. Rogula-Kozłowska: – W kontekście zanieczyszczenia
powietrza pyłem zawieszonym nie można zupełnie dewalu-
ować znaczenia resuspensji, czyli podrywania i  ponownego 
zawieszania w powietrzu cząstek osiadłych na podłożu, a ge-
nerowanych w różnego rodzaju procesach mechanicznych. Są 
to jednak głównie grube cząstki (większe niż 2,5 µm), osiadają-
ce blisko źródeł. Jeśli mówimy o smogu i długotrwale utrzymu-
jącym się wysokim zapyleniem powietrza w mieście to mamy 
na myśli raczej ultra-drobne cząstki, a te powstają głównie na 
skutek kondensacji tlenków metali w powietrzu, reakcji gazo-
wych prekursorów pyłu, a tylko pewną część tworzą pierwot-
ne cząstki emitowane z przemysłu, czy energetyki węglowej. 
Niemniej te ostatnie są także źródłami tlenków metali i gazo-
wych prekursorów pyłu i to właśnie istota całego problemu.

 Jaki szacunkowo procent stanowi emisja wtórna pyłu?

– W. Rogula-Kozłowska: – Mogę odwołać się do badań
prowadzonych przeze mnie w  Zabrzu, gdzie zanieczyszcze-
nie ulic jest większe niż w Warszawie; widać je gołym okiem. 
W  okresach ciepłych i  bezopadowych, przy skrzyżowaniach 
w centrum miasta, masowy udział wtórnie zawieszonego pyłu 
w powietrzu (cząstek podlegających zjawisku tzw. resuspen-
sji) w stężeniach PM 10 to ok. 30%. Dodam, że nie do końca 
można o nim mówić, że jest pochodzenia komunikacyjnego, 
bo składa się na niego także emisja glebowa, piasek i sól dro-
gowa (ta ostatnia w zimie).

– A.J. Badyda: – Z  tego powodu miała miejsce niedaw-
no taka sytuacja w  stolicy: przy dwóch stacjach komunika-
cyjnych stężenie pyłu PM 2,5 utrzymywało się na poziomie 
30–40 µg na m3 – pogoda była wyżowa i wiał słaby wiatr. Zro-
biło się cieplej i  ten pył zaczął się unosić. Pyłu PM 2,5 było 
mało, natomiast PM 10 osiągnął stężenie, w niektórych godzi-
nach, na poziomie 300–400 µg/m3.

Lekarstwem ma być między innymi wprowadzenie norm 
na węgiel i  zakaz stosowania wysokoemisyjnych ko-

tłów. Czy działania te będą skuteczne? Czy nie należy 
już dziś wprowadzić uregulowań, które w  perspektywie 
np.  10  lat będą skutkowały zakazem stosowania paliw 
stałych w paleniskach domowych?

– S. Tokarski: – W Krakowie wdrożono wiele przedsięwzięć
aby wyeliminować źródła niskiej emisji: wycofywanie pieców 
węglowych i przełączanie na ciepło sieciowe bądź gaz, zakaz 
palenia paliwami stałymi od 1 września 2019 r. (szacuje się, że 
na tę datę zostanie jeszcze ok. 4 tys. pieców na paliwa stałe), 
działa system mycia ulic. Przeznaczono duże środki finansowe 
na eliminację przyczyn smogu. Problem krakowskiego smo-
gu nie wynika głównie z emisji wewnętrznej w mieście – two-
rzy go tzw. obwarzanek krakowski, czyli gminy położone na 
obrzeżach. Samorządy okoliczne powinny więc zająć się za-
stępowaniem palenisk na paliwa stałe innymi, niemisyjnymi 
źródłami i  dopiero takie zsynchronizowane działania mogą 
przynieść pożądany efekt. Ale nawiązując do stwierdzenia, że 
nie można jednoznacznie przypisać źródeł niskiej emisji ich 
odpowiedzialności za zjawiska smogowe, to co należy jeszcze 
przedsięwziąć, aby środki były adekwatne do przyczyn i służy-
ły eliminacji smogu, ponad działania już podjęte?

– I. Sówka: – Spróbuję udzielić odpowiedzi powołując się
na badania realizowane w Politechnice Wrocławskiej. Nie mo-
żemy niwelować znaczenia źródeł pierwotnych pyłu, bo z nich 
powstają zanieczyszczenia wtórne. Doświadczenia miast eu-
ropejskich, które wdrażały wieloletnie programy w tej mate-
rii wykazują, że eliminacja pierwotnych źródeł emisji prowadzi 
do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza. Metody ich iden-
tyfikacji zarówno pochodzenia pierwotnego, jak i  wtórnego 
są znane i rozwijane m.in. w ośrodkach naukowych. Wykazu-
ją np. że we Wrocławiu ich przyczyną są też źródła pierwotne, 
czyli emisja ze spalania węgla w małych kotłowniach. Gminy 
ościenne również oddziałują na miasto, na obszarze którego 
też zlokalizowane są liczne źródła emisji. Również prekursory, 
ich liczne związki, są emitowane z procesów spalania, nie tyl-
ko w małych kotłowniach.

– P. Smoleń: – Spojrzę na to zagadnienie z  nieco inne-
go punktu widzenia. Robiliśmy ostatnio w Forum Energii ba-
dania dotyczące ciepłownictwa. Tam dostrzegamy najistot-
niejsze przyczyny smogu. Z ponad 500 istniejących w Polsce 
małych systemów ciepłowniczych, prawie 90% jest kwalifiko-
wanych jako niskosprawne. Zrobiliśmy analizę: prosta zależ-
ność – im większe miasta tym wyższa sprawność systemu cie-
płowniczego, im mniejsze tym większy problem. Inny aspekt: 
smog a  spalanie śmieci. Wygłoszę przewrotną tezę: owszem 
rośnie świadomość społeczna tego problemu, ale wielu oby-
wateli, którzy nie próbowali dotąd spalać śmieci, dowiedziaw-
szy się, że inni je palą sami zaczęli tak postępować. Widzę 
smog tam gdzie go dotąd nie było: w przewiewnych miejsco-
wościach płaskiego Mazowsza. Ma to związek z ustawą śmie-
ciową, kłopotem z legalnym wywozem śmieci. Duża część do-
mów należy do mieszkańców weekendowych, nie mających 
umów dotyczących legalnego wywozu śmieci (bo nie mogą 
– nie są zameldowani). Dodatkowo stałym mieszkańcom in-
spekcja gminna wlepia mandat, gdy dostrzeże stos plastiko-
wych butelek na podwórku – następnego dnia wszystkie lą-
dują w piecu.

Szacowana jest na kilka milionów liczba domów z  bardzo 
starymi piecami-kuchniami, które służą nie tylko do ogrze-
wania, ale i do gotowania. Ich mieszkańcy, na co wskazuje In-
stytut Badań Strukturalnych, nigdy nie będą mieli pieniędzy 
na ich wymianę. Bez wsparcia finansowego nic się nie zmie-
ni. Sejmik woj. mazowieckiego w 2017 r. podjął uchwałę, któ-
ra zakłada likwidację niskosprawnych palenisk do 2023 r. Jed-
nak z  powodu ubóstwa ludzie nie mają pieniędzy nawet na 
opał, więc tym bardziej żadne nowe, drogie instalacje np. ga-
zowe się nie pojawią. Bez wsparcia finansowego to będzie 
martwe prawo. Koncentrujemy dyskusję na dużych miastach 

Dr hab. inż. 
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i ich przedmieściach, a spójrzmy na małe miejscowości, w tym 
te nie mające systemów ciepłowniczych. Tam występuje naj-
bardziej trujący smog nie tylko z zawartością związków siarki 
czy azotu, ale także benzo(a)pirenów, dioksyn etc. Tam istnie-
je problem nie tylko paliwa niskiej jakości, co zwyczajnie spa-
lania śmieci. Tego smogu nikt nie mierzy – w miastach mamy 
punkty pomiarowe i rozliczne aplikacje, tam ich nie ma.

Czy będzie decyzja na poziomie rządowym z jaką zawar-
tością siarki będzie mógł być sprzedawany węgiel w skła-
dzie opałowym?

– A.J. Badyda: – Dostałem projekt rozporządzenia Minister-
stwa Środowiska do konsultacji. Eksperci opowiedzieli się za 
dopuszczalnym stężeniem siarki na poziomie 0,6–0,8%. Jaka 
będzie finalna decyzja, w chwili obecnej, tego nie wiadomo.

A co z problemem nowych kotłów, 5 klasy (zostaną zain-
stalowane dzięki gminnym dopłatom), które mogą pra-
cować 15–20 lat. Ma być wprowadzony zakaz stosowania 
palenisk na paliwa stałe, a tu mówimy, że można je prze-
robić i  palić odpady. Jak ten problem rozwiązać, może 
jedynym sposobem jest to co zrobił Kraków – za ileś lat 
wprowadzamy pełny zakaz palenia stałymi paliwami?

– W. Rogula-Kozłowska: – Ograniczenia emisji pierwot-
nych ze spalania paliw stałych nie można dewaluować. Mó-

wiąc o małej roli ograniczania emisji pierwotnej do powietrza 
w redukowaniu stężeń pyłu w powietrzu, mówiłam o małym 
znaczeniu emisji pierwotnych cząstek pyłu, a  nie o  pierwot-
nych związkach gazowych wnoszonych wraz z  tą emisją do 
atmosfery. Likwidacja wspomnianych palenisk z całą pewno-
ścią spowoduje ograniczenie emisji gazowych prekursorów 
pyłu, które pochodzą w większości ze spalania węgla (np. SO2). 
Wprowadzenie lepszych jakościowo pieców i  paliw stałych, 
choć z zasady zawsze pomaga, to jednak radykalnie nie roz-
wiąże problemu. Może lepszym rozwiązaniem jest spalanie 
dobrych paliw w dużych, wysokosprawnych kotłach central-
nych, ogrzewających jedną czy kilka kamienic, z wysokim emi-
torem wyniesionym nad budynek?

– A.J. Badyda: – Zdecydowanie docelowym modelem po-
winno być całkowite odejście od paliw stałych w indywidual-
nych paleniskach. To oczywiście może być zrealizowane tylko 
przy znaczącym zwiększeniu dynamiki rozwoju sieci gazo-
wych, miejskich sieci ciepłowniczych, czy rozwiązań z zakresu 
odnawialnych źródeł energii z obowiązkowym przyłączaniem 
budynków do nisko lub zeroemisyjnych źródeł ciepła.

– W. Rogula-Kozłowska: – Ale można w podmiejskich osie-
dlach domów jednorodzinnych, gdzie chyba głównym pro-
blemem w  zimie jest niekorzystne ulokowanie kominów, 
sprzyjające kumulowaniu się, w tym okresie, pyłu i  jego pre-
kursorów na niskich wysokościach. To kwestia świadomości 
i pieniędzy. Zgadzam się jednak, że w dużych miastach są ko-
nieczne rozwiązania systemowe.

– P. Smoleń: – Spójrzmy na niektóre miasta Beskidów, te
najbardziej zanieczyszczone w Polsce. Wiele domów jest tam 
przyłączona do sieci gazowej, jednak nie wykorzystują tego, 
bo ogrzewanie gazem jest dla nich za drogie. W miastach na 
terenach z zabudową jednorodzinną podciągnięcie sieci cie-
płowniczej jest dla dostawcy ciepła nieopłacalne, chyba że 
otrzyma wsparcie np. do budowy magistral ciepłowniczych. 
Można skorzystać ze środków unijnych. We Wrocławiu organi-
zacje ekologiczne apelują o fundamentalne zwiększenie ilości 
przyłączeń do sieci cieplnej, a  więc ciepła „bezsmogowego”, 
mimo że sieć ta jest opalana z  elektrociepłowni węglowych 
– to obiecująca zmiana priorytetów i znajomości tematu. Dla
zabudowy jednorodzinnej, gdzie nikt nigdy nie zbuduje sie-
ci cieplnej, jedynymi źródłami bezemisyjnymi są gaz i  prąd.
Natomiast w kwestii promocji ciepła elektrycznego i taryf an-
tysmogowych absolutnie konieczne jest zwiększenie nieza-
wodności sieci energetycznej, która zawodzi w  niektórych
obszarach w wymiarze 500 i więcej minut w roku (SAIDI). To
ryzyko pozostania nawet kilka dni bez ogrzewania w środku
zimy – nieakceptowalne.

Problemu ograniczenia niskiej emisji nie da się rozwią-
zać bez zaangażowania prezydentów i  burmistrzów 
miast, samorządu miejskiego. Stąd na początku dysku-
sji należy postawić pytanie jak dziś wygląda to w  prak-
tyce? Czy włodarze miejscy mają świadomość swojej od-
powiedzialności? Czy miasta mają pomysły, programy, 
a  przede wszystkim środki do rozwiązania tego proble-
mu? Jeśli mają świadomość, a nie podjęły działań, to na 
jakie w tym zakresie napotykają trudności i bariery?

– A.J. Badyda: – Z moich kontaktów z samorządowcami wy-
nika, że tam, gdzie problem z jakością powietrza jest poważny, 
świadomość jest duża. Tam gdzie nie ma środków na popra-
wę, bądź uważa się, że zagrożenia nie ma, to oni nie zawracają 
sobie tym głowy. To widać po mapie uchwał antysmogowych, 
które zostały sporządzone na poziomie województw (dotąd 
siedmiu). W niewielu przypadkach podjęto próby zróżnicowa-
nia zapisów tych uchwał w zależności od lokalizacji i uwarun-
kowań konkretnej gminy czy powiatu. Wyjątkiem jest Kraków. 
Na Mazowszu były takie próby i wiceprezydent Warszawy po-
stulował aby dla niej obowiązywały bardziej restrykcyjne prze-
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pisy. Ale dążono do wdrożenia uchwały jeszcze przed okresem 
grzewczym 2017/2018, i zakończyło się ustaleniem ogólnych 
warunków dla całego województwa. W  pewnej określonej 
perspektywie czasowej, np. roku 2025 czy 2030, powinien po-
jawić się zapis całkowitego odejścia od paliw stałych.

– I. Sówka: – Niektóre województwa przygotowały się do
tych zróżnicowań i np. w województwie dolnośląskim mamy 
liczne miejscowości uzdrowiskowe, pojawiają się lokalne roz-
wiązania i opracowania, ale w wielu gminach potrzebne są na 
ich realizację środki pieniężne.

Nowa ustawa o segregacji i odbiorze śmieci nie uwzględ-
nia oddzielenia odpadów drewnianych. Fatalna decyzja 
odgórna.

– P. Smoleń: – Kwestia świadomości społecznej. Przyjęło
się, że smog to tylko samochody i węgiel. Ludzie więc mówią: 
przechodzimy na drewno, a przecież to jeszcze gorzej.

– A.J. Badyda: – Problem spalania odpadów nie został roz-
wiązany, mimo obowiązywania ustawy z 2001 r. tego zakazu-
jącej. Są sankcje: mandat, grzywna, nawet kara pozbawienia 
wolności. I co z tego?

Nowoczesny kocioł klasy 5, spełniający wymogi tzw. Eko-
projektu, w warunkach laboratoryjnych rzeczywiście ma bar-
dzo niską emisję pyłów (na poziomie 40 mg/m3) przy spalaniu 
konkretnego rodzaju paliwa, najczęściej dostarczanego przez 
jego producenta. Ale gdy do niego wrzucimy węgiel niższej ja-
kości emisje mogą znacząco wzrosnąć. Nie mówiąc o tym, że 
za pomocą palnika można w nim zrobić tzw. ruszt pomocniczy 
i włożyć wszystko, czyli nastąpi powrót do kopciucha.

Kolejne zagadnienie – ubóstwo energetyczne. Instytut 
Badań Strukturalnych wiele włożył pracy, by go zdiagno-
zować.

– P. Smoleń: – Ubóstwo energetyczne, wedle badań Forum
Energii, dotyczy nawet ponad 3 mln osób. To ogromny pro-
blem. Koszt eliminacji paliw stałych może sięgać dziesiątek 
miliardów złotych, a może i kilkuset.

– A.J. Badyda: – Wg raportu Światowej Organizacji Zdro-
wia (WHO) Polska traci rocznie ok. 100 mld dolarów na kosz-
tach leczenia chorób i  przedwczesnych zgonów związanych 
z  zanieczyszczeniem powietrza. Obejmują one utratę zdro-
wia, opiekę medyczną, hospitalizację, refundację leków, sło-
wem dotyczą osób, które by nigdy nie zachorowały, gdyby nie 
były eksponowane na to zjawisko. Wydając wspomniane wy-
żej wielkie sumy zaoszczędzimy w pewnej perspektywie cza-
sowej na kosztach leczenia utraty zdrowia.

– G. Majewski: – Problemem zanieczyszczenia powietrza
emisją komunalną są głównie śmieci, a  w  zasadzie ich spa-
lanie w  domowych piecach. Wiele w  tym temacie zależy od 
władz samorządowych. One decydują o tym co zostanie w da-
nej gminie zrobione w kwestii poprawy jakości powietrza. Nie 
dotyczy to wyłącznie eliminowania głównych źródeł zanie-
czyszczeń. Od lat piszemy o tym w artykułach. Największym 
i – z mojego punktu widzenia – najłatwiejszym do rozwiązania 
problemem w Polsce jest brak tzw. świadomości ekologicznej. 
Z moich rozmów np. z samorządowcami w woj. kujawsko-po-
morskim (nie ma tam poważnego problemu ze smogiem) wy-
nika, że świadomość ta jest minimalna. Ważna jest zatem edu-
kacja. W  obecnych czasach obserwujemy skutki tej edukacji 
u młodego pokolenia. W życiu codziennym od dzieci usłyszy-
my (oby jak najrzadziej): mamo, wrzucasz plastik do pieca,
a zaraz, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i dio-
ksyny trafią do naszego domu. Wiemy przecież, że zanieczysz-
czenia migrują do obiektów zamkniętych nawet przez szczel-
nie zamknięte okna. Ale czy wszyscy o tym wiemy?

Jeśli będziemy wiedzieli, jaki jest wpływ zanieczyszczeń 
powietrza na nasze zdrowie, jakie niesie konsekwencje, to ła-
twiej nam będzie wyeliminować problemy (najpierw w lokal-
nej skali) na tych obszarach gdzie one silnie występują. Wraz 
z  zabrzańskim Instytutem badaliśmy skład chemiczny sub-
mikronowego pyłu w  dzielnicy Ursynów (południowa część 
Warszawy) i okazało się że 60% masy tego pyłu stanowi tzw. 
aerozol wtórny (aerozol tworzony w  powietrzu z  przemian 
gazowych prekursorów). Widać zatem wyraźnie, że ograni-
czanie emisji pierwotnego pyłu nie wpłynie znacząco na ob-
niżenie jego stężeń w  powietrzu per saldo. Niemniej, ogra-
niczenie emisji wszystkich zanieczyszczeń (także a  może 
zwłaszcza gazowych) z różnych źródeł finalnie pozwoli ogra-
niczyć też stężenia pyłu. Skuteczne ograniczenie stężeń pyłu 
musi zatem (przynajmniej w  niektórych rejonach) polegać 
na ograniczeniu emisji prekursorów gazowych pyłu a nie tyl-
ko cząstek pierwotnych pyłu. Do tej pory prowadzone w kra-
ju bilansowanie emisji z różnych źródeł, czy sektorów gospo-
darki i próby przełożenia spadków i wzrostów emisji pyłu na 
spadki i wzrosty stężeń pyłu w powietrzu opierają się na za-
łożeniu, że cząstki pyłu są wyłącznie pierwotne. W  niektó-
rych obszarach może tak być, a w niektórych może być i jest 
zupełnie inaczej. Poza tym kluczową rolę w  intensywności 
tworzenia pyłu wtórnego w atmosferze z gazowych prekur-
sorów odgrywają warunki meteorologiczne. Widać to wyraź-
nie w  okresach występowania podwyższonych stężeń pyłu 
w dzielnicy Ursynów przy właściwie znikomym udziale w tym 
obszarze emisji pyłu i jego prekursorów z domów opalanych 
węglem.
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Podstawowym celem projektu INRED jest 
opracowanie innowacyjnego, zintegrowanego 
systemu wspierającego pracowników przy re-
alizacji prac remontowo-naprawczych i diagno-
stycznych urządzeń przemysłowych, a także za-
pewniającego istotny wzrost bezpieczeństwa 
pracy przy jednoczesnym wzroście jakości pra-
cy. Projekt został opracowany i  jest realizowany wspólnie przez fir-
mę Doosan Babcock Energy Polska S.A. (DBEP) oraz zespół nauko-
wo-badawczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie kierowany 
przez prof. dr. hab. inż. Andrzeja Dziecha.

W  ramach projektu powstanie innowacyjny, zintegrowany sys-
tem zarządzania procesami diagnostyczno-remontowymi w ramach 
DBEP, umożliwiający kompleksową realizację prac remontowo-na-

prawczych zwłaszcza takich urządzeń 
jak: kotły, bloki i  urządzenia pozablo-
kowe, turbiny, pompy, sprężarki, apa-
ratura kontrolno-pomiarowa i  auto-
matyka, którego wdrożenie nastąpi 
w  obiektach objętych pracami serwi-
sowymi prowadzonymi przez DBEP.

Proponowany system obejmuje roz-
wiązania ,które można zaklasyfikować 
do trzech grup zagadnień:
1.  Inteligentnego systemu diagnostyki.
2.  Inteligentnego monitoringu zagro-

żeń i map dynamicznych lokalizacji.
3.  Systemu przetwarzania i  wymiany 

informacji.
Projekt obejmuje opracowanie pod-

systemów, odpowiedzialnych za po-
szczególne obszary zastosowań takich 

jak diagnostyka, prace serwisowe, które stworzą 
jednolitą platformę, zintegrowaną z  systemem 
sterowania i nadzoru obiegu informacji (rys. 1).

Projekt pozwoli na wykorzystanie zgromadzo-
nej wiedzy teoretycznej w  praktycznych zasto-
sowaniach, a jego efektem będzie powstanie in-
nowacyjnych rozwiązań oraz technologii. W tym 

celu zostaną opracowane m.in. nowe algorytmy przetwarzania obra-
zu wzbogacone o warstwę uczenia maszynowego. 

Pozwoli to na stworzenie inteligentnego systemu ochrony ży-
cia i  zdrowia pracowników umożliwiającego nie tylko szybkie wy-
krycie zagrożeń, które się już pojawiły, ale też na uniknięcie niebez-
pieczeństw poprzez stworzenie mechanizmów predykcji zagrożeń. 
Wprowadzona zostanie automatyzacja online procedur związanych 

z diagnostyką urządzeń oraz remonta-
mi, a  nadzór nad ich realizacją zosta-
nie powierzony systemowi zarządzania 
procesami pracy. Umożliwi to ciągły 
nadzór nad przebiegiem prac, kom-
pleksową kontrolę jakości wykonywa-
nych zadań oraz szybką, automatycz-
ną reakcję, jeśli wystąpią zagrożenia.

 Platforma Zarządzania Procesa-
mi Bazy Wiedzy umożliwi integrację 
wszystkich modułów systemu. Będzie 
ona korzystała z  Repozytorium Bazy 
Wiedzy, umożliwiającej gromadze-
nie scenariuszy definiujących kolejne 
etapy postępowania w ramach proce-
dur diagnostycznych, remontowo-na-
prawczych i  obsługi zdarzeń alarmo-
wych. Repozytorium to będzie mia-
ło również za zadanie gromadzenie 
wzorców docelowych stanów urządzeń 
(zdjęć, modeli 3D) udostępnianych wy-
konawcom przez Korporacyjne Cen-
trum Kompetencyjne za pośrednic-
twem Semantycznej Wyszukiwarki 
(rys. 2).

Inteligentny system efektywnej analizy prac 
diagnostycznych i remontowych urządzeń 
przemysłowych z zastosowaniem jednostek 
mobilnych i zaawansowanej analizy obrazówIN

R
ED

Rys. 1. Architektura systemu

Rys. 2. Elementy systemu Inred



Zadaniem Systemu Zarządzania Łącznością (rys. 3) jest zapew-
nienie stałej łączności w  warunkach utrudnionej propagacji sygna-
łu (żelbeton, metalowe rury, etc.) dzięki zaimplementowanym, in-
teligentnym mechanizmom samo-organizacji i  auto-konfiguracji. 
Mechanizmy te pozwolą na zestawienie optymalnych połączeń bez-
przewodowych dla lokalnej komunikacji między pracownikami oraz 
na komunikację w  ramach Rozproszonego Systemu Monitoringu. 
Integrację danych pochodzących z różnych źródeł (kamer, czujników) 
w czasie rzeczywistym zapewni Zintegrowana Platforma Zarządzania 
Strumieniami Wideo i Danymi.

 Indywidualny System Diagnostyczny (ISD) (rys. 4) dostarczy 
pracownikom informacji wspierających realizację prac remontowo-
-naprawczych za pomocą specjalizowanego interfejsu multimedial-
nego, nadzór nad funkcjami życiowymi, dokumentację prac, a także 
akwizycję danych dla pozostałych modułów. ISD będzie posiadał ele-
menty tzw. „elektroniki ubieralnej” (kask, okulary) oraz narzędzia do 

zdalnej obserwacji pracownika. Dzięki ISD będzie możliwa nie tylko 
prawidłowa realizacja prac remontowo-diagnostycznych w  trudno 
dostępnych miejscach, ale przede wszystkim stała kontrola nad śro-
dowiskiem pracy i stanem zdrowia pracowników.

Mapa Dynamiczna Lokalizacji Pracowników i Urządzeń (rys. 5) 
umożliwi nadzór nad aktualnym położeniem pracowników i  urzą-
dzeń oraz na prezentację zdarzeń występujących na terenie przedsię-
biorstwa w przestrzeni 3D. Dokładne pozycjonowanie pracownika na 
modelu 3D obiektów remontowanych, pozwoli na lepsze i bezpiecz-
niejsze planowanie procedur remontowych, ich nadzór, a  także na 
bezpieczną ewakuację pracownika w  przypadku zagrożenia. Opra-
cowany system precyzyjnego pozycjonowania w połączeniu z zasto-
sowaniem mobilnych stanowisk na bazie analizy obrazu, dźwięku 
i  składu atmosfery zapewni pracownikom wysoki poziom bezpie-
czeństwa pracy.

Moduł Rozpoznawania Obiektów i Zagrożeń (rys. 6) wraz z Indy-
widualnym Systemem Diagnostycznym na podstawie analizy rodzaju 
realizowanych zadań oraz położenia pracowników umożliwi predyk-

cję możliwych kolizji i zagrożeń. Istotną 
funkcjonalnością modułu będzie auto-
matyczna lokalizacja obszarów zainte-
resowania pracownika, wynikających 
ze zleconego zadania serwisowego, 
a tym samym ułatwienie wykonywanej 
przez niego pracy oraz skrócenie czasu 
jej wykonania.

Pozwoli też na wykrywanie możli-
wych kolizji podczas realizacji zadań, 
niebezpiecznych zdarzeń (ogień, wy-
buchy, podejrzane dźwięki), prewen-
cję naruszeń zasad bezpieczeństwa 
np. brak kasku oraz pojawienia się pra-
cowników w  dynamicznych strefach 
zagrożeń. 

Pomimo koncentracji na branży 
energetycznej (główny obszar dzia-
łalności Doosan Babcock Polska) nie-

zbędnej na etapie prac rozwojowych i  badań przemysłowych, pro-
jekt ma charakter otwarty, tj. program prac został tak opracowany, 
że końcowe rezultaty w  postaci procedur, algorytmów oraz specja-
listycznego sprzętu będą mogły być zastosowane we wszystkich ga-
łęziach przemysłu, gdzie wymagane jest szczególne zabezpieczenie 
personelu obsługującego/serwisującego urządzenia, a awarie insta-
lacji mogą nieść za sobą dotkliwe skutki finansowe, materialne czy 
środowiskowe.

Projekt INRED realizowany jest przy udziale dofinansowania 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Rys. 6. Moduł Rozpoznawania Obiektów i Zagrożeń

Rys. 4. Indywidualny System Diagnostyczny

Rys. 5. Mapa Dynamiczna Lokalizacji Pracowników i Urządzeń

Rys. 3. System zarządzania łącznością
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Dr Stanisław Tokarski jest autorem pomysłu taryfy anty-
smogowej prądu elektrycznego.

– S. Tokarski: – Uczestniczyłem w jej opracowaniu. Pomysł
narodził się w trakcie wielomiesięcznych dyskusji w AGH i in-
nych miejscach, w  środowiskach odbiorców energii, produ-
centów, firm sprzedażowych, a  także samorządów. Ta tary-
fa powinna stanowić element szerszego programu likwidacji 
niskiej emisji, przyjętego na poziomie państwa. Taryfa anty-
smogowa wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Energii 
w grudniu 2017 r. jest krokiem w dobrym kierunku, ale dla za-
pewnienia stabilności rozwiązania i atrakcyjności ekonomicz-
nej dla odbiorców powinna być nieco zmieniona. Powinna po-
wstać taryfa w pełnym tego słowa znaczeniu jak np. G12, a nie 
tylko część taryfowana w postaci usługi przesyłowej i nietary-
fowana oferta handlowa na energię. Budzi to obawy odbior-
ców. Nikt nie zainwestuje w cyklu na 10 lat w elektryczny piec 
akumulacyjny kilkunastu tysięcy złotych, jeśli nie będzie pe-
wien, że państwo będzie tę taryfę chronić. Druga jej wada 
wiąże się z tym, że dotyczy tylko energii nadmiarowej zużytej 
w stosunku do poprzedniego okresu.

Ministerstwo Energii zapowiada kontynuację prac nad tą ta-
ryfą. W szerszym znaczeniu taryfa antysmogowa może być in-
strumentem w Krajowym Planie Likwidacji Niskiej Emisji, któ-
ry jest konieczny dla skutecznej walki ze smogiem, a w którym 
można by wprowadzić zasadę: energia elektryczna w taryfie 
antysmogowej „przysługuje” każdemu odbiorcy likwidujące-
mu węglowe palenisko domowe, albo przyłączającemu nowy 
dom, pod warunkiem, że nie jest dostępne ogrzewanie sie-
ciowe, gaz lub inne małoemisyjne, dozwolone źródło ciepła. 
Wówczas ogrzewanie energią elektryczną, w  systemie aku-
mulacyjnym winno kosztować tyle ile ogrzewanie porówny-
walnego obiektu ciepłem sieciowym. Energia elektryczna do 
ogrzewania akumulacyjnego powinna więc kosztować łącz-
nie u odbiorcy ok. 0,24–0,25 zł/kWh brutto. Wówczas uzyska-
łoby się ciepło na poziomie ok. 60–70 zł za GJ, czyli takim jak 
ciepło systemowe na parametrze wysokim z elektrociepłow-
ni. Dla obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej na po-
trzeby taryfy antysmogowej rozważyć należy wyłączenie z ta-
ryfy opłaty jakościowej i opłaty za „kolory”, a także obniżenie 
poziomu akcyzy, łącznie o ok. 4–5 groszy/kWh. To główny po-
stulat programu, ale realizacja to kwestia czasu i zmiany prze-
pisów Prawa energetycznego i  ustaw podatkowych. Taryfa 
antysmogowa powinna być selektywna: jeśli masz dostęp do 
ciepła sieciowego lub gazu to nie możesz z niej korzystać.

Oplata dystrybucyjna została przypisana istniejącej sie-
ci, węzłom, transformatorom, i  my za to płacimy w  ra-

mach istniejących odbiorów. W  domu mamy przyłącze-
nie minimum 8 kW, niczego nie trzeba robić po stronie 
sieci. Chcemy dodatkowo zainstalować piec akumulacyj-
ny. Skrajny przypadek to są koszty zmienne w elektrow-
ni, w  nocy mamy bloki poniżej minimum technicznego. 
Szefowie elektrowni powinni być wdzięczni, że będą mo-
gli sprzedawać energię po koszcie zmiennym. A  mamy 
100 zł/GJ. W  miejscowościach podmiejskich nie ma sie-
ci ciepłowniczej, najtańszy jest gaz (standardowy dom – 
ok. 60 zł/GJ). Znacznie droższy jest propan-butan z butli. 
Przy proponowanej taryfie antysmogowej wychodzi po-
nad 70 zł/GJ – to jest za dużo.

– S. Tokarski: – Przyłączanie akumulacyjnych pieców elek-
trycznych, które w  prosty sposób mogą zastąpić wycinany 
piec węglowy, bez ingerencji w  instalację wewnętrzną, wy-
maga różnych mocy przyłączeniowych i może wiązać się z ko-
niecznością budowy nowego przyłącza. W ramach planowa-
nia zaopatrzenia w  ciepło obszarów zabudowy w  miastach 
można zaplanować inwestycje w  nową infrastrukturę ener-
getyczną, ciepłowniczą, bądź gazową. Ale wracając do taryfy 
antysmogowej, wydaje się, że propozycje taryfy przesyłowej 
spółek dystrybucyjnych zaproponowane w styczniu są opty-
malne i nie jest raczej możliwe ich dalsze obniżanie. Zbudowa-
nie taryfy G12as w oparciu o stawki taryfowe za usługę prze-
syłową i  obniżoną cenę zakupu energii elektrycznej na cele 
grzewcze i  elektromobilności, jak wspomniałem wyżej, po-
zwoli zaoferować energię elektryczną dla celów ogrzewczych 
po cenie ok. 60–70 zł/GJ, czyli za tyle ile ciepło z elektrocie-
płowni.

Nadszedł czas podsumowań. Ich hasłem niech będzie py-
tanie: Jak bym rozwiązał problem smogu w Polsce, gdy-
bym miał władzę i pieniądze?

– P. Smoleń: – Optymalnie będzie wykorzystać środki
w tych miejscach, gdzie skutek będzie największy. Nadałbym 
priorytet ciepłownictwu w obszarach o rozproszonym budow-
nictwie jednorodzinnym oraz z ciepłowniami w kamienicach 
i  blokach (przedmieścia, małe miejscowości). Mam świado-
mość wysokich kosztów. I trzeba szukać sposobów rozwiąza-
nia problemu spalania śmieci, bo on nie maleje a rośnie.

 – P. Racinowski: – Z wielkim zainteresowaniem uczestniczę 
w tej debacie. Istotną kwestią tu poruszoną jest konieczność 
pogłębienia świadomości ekologicznej. Winna być inspirowa-
na spotkaniami mieszkańców z fachowcami, ze specjalistami, 
chodzi o przekazywanie wiedzy. Szkoda, że w naszym spotka-
niu, mimo zaproszenia, nie uczestniczą przedstawiciele samo-
rządów lokalnych, bo oni są ważnym ogniwem do rozwiązy-
wania problemów, o których rozmawiamy. One nie powinny 
jedynie oczekiwać na wsparcie ze strony organów rządowych, 
a wychodzić z własnymi inicjatywami, pomysłami zmierzają-
cymi do poprawy jakości powietrza.

– M. Bosowski: – Przewija się w naszej dyskusji pogląd, że
nie rozwiążemy omawianego problemu bez systemowego 
wsparcia o charakterze finansowym. Dzisiaj rząd ma do per-
fekcji opracowany instrument, idąc za głosem fantazji może 
udałoby się opracować program 200 Plus dla smogu, z bardzo 
dokładnym scenariuszem kwalifikacyjnym, itd.

– S. Tokarski: – Nadszedł czas na konkretne działania. Może 
je przyspieszyć postulowany Krajowy Plan Likwidacji Ni-
skiej Emisji. Bez rządowego programu nie jest możliwe sku-
teczne starcie się ze smogiem. Winien zakładać przeniesienie 
z  ok.  12  mln ton węgla spalanych w  piecach węglowych co 
najmniej 6 mln ton do elektrowni i elektrociepłowni i dostar-
czenie ciepła sieciowego, a  tam gdzie to niemożliwe energii 
elektrycznej dla celów grzewczych, po specjalnej taryfie an-
tysmogowej. W  momencie jego startu w  nowych domach 
wprowadza się zakaz instalowania pieców na paliwa stałe. 

Marian
Bosowski

– Zastępca
Dyrektora

Generalnego
Izby

Paweł Racinowski 
– Dyrektor Generalny Izby 
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Dla istniejących budynków ogrzewanych piecami węglowy-
mi przygotowane i  skoordynowane winny być samorządo-
we programy działań, zapewniające systemową, rozłożoną 
w czasie eliminację źródeł emisyjnych, z osłoną dla osób za-
grożonych ubóstwem energetycznym. Energia elektryczna 
w specjalnej taryfie antysmogowej winna być podstawowym 
źródłem ciepła, jeżeli nie jest dostępne ciepło sieciowe, gaz, 
albo inne małoemisyjne, dozwolone źródło, po cenie takiej jak 
za ciepło sieciowe z elektrociepłowni.

– W. Rogula-Kozłowska: – Mając na uwadze swoje miej-
sce pracy powiem przede wszystkim, iż boli mnie, że jako na-
ukowcy nie możemy uczestniczyć w  tworzeniu programów 
samorządowych, nawet na poziomie miasta. Zupełnie inaczej 
jest np. w Niemczech czy Czechach. W naszym kraju nie ma 
programów miejskich, gminnych skierowanych do specjali-
stów, które pozwoliły by nam uczestniczyć w rozwiązaniu pro-
blemów takich jak: od czego zacząć, w którym pójść kierunku. 
Przykładowo, czy od razu należy zakazać całkowicie spalania 
węgla w  piecach? Czy od razu w  całej Polsce? Może niektó-
re działania należy wprowadzać etapami – najpierw w obsza-
rach, które już obecnie wymagają działania, A może w pierw-
szej kolejności wprowadzić można (stosunkowo łatwo i  bez 
kosztów) zakaz palenia drewna w kominkach, przy bardzo ni-
skich temperaturach powietrza (prawdopodobieństwo wy-
stąpienia niekorzystnych warunków i tzw. smogu). Zakaz pa-
lenia w nich obowiązuje bez względu na temperaturę i na to 
jakiej jakości spala się drewno, w centrach wielu europejskich 
miast. Najpierw wiedza, potem działania. W Polsce mamy ni-
kłą wiedzę dotyczącą pyłu, a  samo mierzenie stężeń w  róż-
nych miejscach i rozmaitymi czujnikami niewiele pomaga na-
szej świadomości.

– G. Majewski: – Bardzo potrzebne są kampanie społecz-
ne i pokazanie problemu z jakim mamy do czynienia w spo-
sób kompleksowy. Nie tylko ważne jest to jakie są stężenia, 
ale także jaki wpływ wywierają one/mogą wywierać na nasze 
zdrowie. Obok emisji komunalnej pojawia się przecież pro-
blem komunikacji: gęsta sieć szlaków komunikacyjnych, ro-
snące natężenie ruchu, wzrost liczby samochodów, w  wielu 
przypadkach z  niesprawnie działającymi katalizatorami i  fil-
trami cząstek stałych, przyczyniają się niewątpliwie do wzro-
stu stężeń pyłu w miejskich obszarach w Polsce. W wielu du-
żych i  w  większości małych miast nie ma obwodnic, a  tym 
samym samochody poruszają się po „zakorkowanych” ulicach. 
Sama stolica boryka się przecież z dokończeniem budowy ob-
wodnicy.

– I. Sówka: – Z perspektywy tworzonych przepisów i dzia-
łań najważniejsze jest większe zaangażowanie społeczności 
lokalnych w rozwiązywanie problemu powietrza i kwestia na-

wiązywania z nią porozumienia. Jest to zagadnienie zarówno 
formy prezentacji/wizualizacji przekazywanych danych, jak 
i monitoringu społecznego oraz jakości danych z niego wy-
nikających, a  także zmiany świadomości nie tyle jeżeli cho-
dzi o spalanie konkretnych paliw (przepisy definiują szkodli-
we), co szczególnego zwrócenia uwagi na aspekty zdrowotne 
oraz koszty ponoszone w skali długoterminowej. Jeśli chodzi 
o lokalne, regionalne uchwały antysmogowe to należy do-
pracować instrumenty, które nadawałyby stosownym insty-
tucjom uprawnienia do kontroli. Istotnym aspektem jest aby
tworzone przepisy antysmogowe były odpowiednio propa-
gowane i wdrażane. Trzeba również precyzyjnie zdefiniować
działania operacyjne, np. jakie czynności powinna wykony-
wać osoba uprawniona do kontroli jakości i stanu kotła, czy
zdefiniować jakie informacje powinny być zawarte w proto-
kole kontrolnym.

– A.J. Badyda: – Nawiążę do problemu kontroli. Świado-
mość kwestii zanieczyszczenia powietrza w  Polsce (źródeł, 
skutków) rośnie, choć nadal jest niska. Osobną sprawę sta-
nowi respektowanie przepisów dotyczących ochrony środo-
wiska. Proceder spalania odpadów od wielu lat jest zakaza-
ny a  jednak powszechny. Służbom zajmującym się kontrolą 
(głównie straże miejskie i gminne), dołożono kolejne zadania 
związane z wdrożonymi uchwałami antysmogowymi. W licz-
nych przypadkach trudno sobie wyobrazić przebieg takich 
kontroli. Sprawa byłaby stosunkowo prosta gdybyśmy dopro-
wadzili do pełnej eliminacji możliwości spalania paliw stałych.

Mamy szereg różnych zapisów dotyczących tego co moż-
na, a czego nie wolno spalać – one tworzą zupełnie inne re-
alia. Mamy w  Polsce ok. 4 mln gospodarstw domowych, za-
tem na każdą gminę przypadają tysiące. W stołecznej 2. mln 
aglomeracji do tych działań oddelegowanych jest 40. strażni-
ków miejskich. Ryzyko wpadki jest niewielkie, nawet uwzględ-
niając niezbyt wielką liczbę gospodarstw spalających paliwa 
stałe (ok.  14  tys. budynków). A  w  zapisach tych uchwał jest 
powiedziane, jakiej klasy ma być urządzenie grzewcze, jakie 
paliwo może być stosowane, jaką wilgotność powinno mieć 
drewno itd. W  jaki sposób strażnik miałby codziennie obje-
chać wszystkie gospodarstwa domowe i wykonać powyższe 
czynności kontrolne (np. mierzyć wilgotność drewna – w al-
tance czy tylko przy kominku, jak sprawdzić czy drewno było 
sezonowane przez dwa sezony)? To czysta abstrakcja, pusty 
zapis od początku do końca. Przepisy powinny być tak sfor-
mułowane, aby stwarzały realne szanse kontroli. Stosowane 
obecnie, wyrywkowe kontrole niewiele dają. Nasuwa się jed-
noznaczny wniosek: docelowo, na pewno przed 2030 r., po-
winna zostać wyeliminowana możliwość spalania paliw sta-
łych, łącznie z drewnem, w gospodarstwach domowych.

 Jeszcze jedna kwestia. W nauce jest tak: jeśli czegoś nie 
zmierzymy, to nie wiemy czy istnieje. Smogu 20. lat temu 
nikt nie monitorował, ale były zapewne robione szacun-
ki. Powiedzmy tak: jeśli dzisiaj jest „100”, to przed 20. laty 
było „300” czy „30”?

– W. Rogula-Kozłowska: – Trudno powiedzieć, raczej „300” 
a być może i „500”. Nie było precyzyjnych pomiarów; poza tym 
musielibyśmy uściślać dyskusje w kierunku konkretnej frakcji 
rozmiarowej pyłu.

– A.J. Badyda: – Przed 20. laty był monitoring, tyle tylko,
że funkcjonował w ramach innych struktur i stopień rozwoju 
sieci pomiarowej był znacznie mniejszy. Od kiedy funkcjonu-
je system pomiarowy Państwowej Inspekcji Środowiska widać 
zdecydowanie trendy spadkowe. Zdarzają się lata, że jest go-
rzej niż w roku poprzednim, ale patrząc na trendy wieloletnie, 
mamy do czynienia ze spadkiem stężeń.

Tym optymistycznym stwierdzeniem kończymy naszą 
dyskusję. Dziękujemy za rozmowę.

Marian 
Bosowski 

– Zastępca 
Dyrektora 

Generalnego 
Izby
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    WSPÓŁPRACA  ENERGETYCZNA:  AUSTRIA – POLSKA

 Czy i jak w ostatnich 15–20 latach zmieniało się zapotrze-
bowanie przemysłu i  Austrii na energię elektryczną? Jakie 
są perspektywy na najbliższe lata?

– Porównanie lat 2005 i 2015 pokazuje jasno, że Austrii udało 
się zmniejszyć zużycie energii. Pierwotne zużycie energii spadło 
do 2015 r. o 3,3% do poziomu 31,33 Mtoe, zaś końcowe zużycie 
zostało zredukowane o 1,7% – do 27,37 Mtoe.

Energochłonność austriackiego przemysłu pozostała nato-
miast względnie stabilna. Plasuje się ona wyraźnie powyżej unij-
nej średniej. Fakt ten można przypisywać stosunkowo wyso-
kiemu udziałowi energochłonnych gałęzi przemysłu w  Austrii, 
w szczególności w sektorze produkcji stali.

W 2015 r. udział austriackiego przemysłu w całkowitym koń-
cowym zużyciu energii wyniósł 33,3%. W Unii Europejskiej sto-
sunek ten wynosił jedynie 25,3%. Jednocześnie poziom ener-
gochłonności gospodarstw domowych i  w  sektorze usług 
sytuował się wyraźnie poniżej unijnej średniej. W sektorze trans-
portowym zużycie energii w Austrii mieści się z wynikiem 32,9% 
w granicach unijnej średniej (33,1%).

Ponieważ wciąż najbardziej zrównoważonym rozwiązaniem 
jest niskie zużycie energetyczne, więc w przyszłości identyfiko-
wane będą również potencjalne możliwości w zakresie wydaj-
ności energetycznej przemysłu w celu zastosowania odpowied-
nich środków.

 Jaki jest obecnie mix energetyczny Austrii?
– Charakteryzuje się dużym udziałem odnawialnych źró-

deł energii, a wpływ na jego całkowity obraz ma również fakt, 
że w Austrii nie pozyskuje się energii elektrycznej z energii ją-

drowej. W ujęciu procentowym źródła energii wykorzystywane 
przez Austrię prezentują się w następujący sposób: 36,9% – ropa 
naftowa, 29,8% – odnawialne źródła energii, 21,2% – gaz ziem-
ny, 9,8% – paliwa stałe oraz 2,2% – termiczna utylizacja odpa-
dów.

Pod tym względem Austria jasno wyróżnia się na tle całościo-
wego obrazu wszystkich 28 państw UE, które korzystają z ener-
gii atomowej na poziomie 13,6% oraz paliw stałych w wymiarze 
16,2% w stosunku do całkowitego zużycia energii.

W  elektrowniach stosujących kogenerację energia wykorzy-
stywana jest w sposób szczególnie wydajny: poza energią elek-
tryczną wytwarzana jest również energia cieplna, która poprzez 
sieć dostawczą jest oddawana do dyspozycji odbiorcy końcowe-
go (np. gospodarstwom domowym) do ogrzewania pomiesz-
czeń. Ponadto regionalne wytwarzanie energii –  jak najbliżej 
klientów pod względem lokalizacji – przyczynia się do zapew-
nienia bezpieczeństwa dostaw oraz tworzenia wartości doda-
nej dla regionu. Wydajność nowoczesnych elektrowni w zakre-
sie skojarzonej gospodarki energetycznej osiąga 90%.

 Jacy są najwięksi producenci energii elektrycznej?
– Największą część zapotrzebowania pokrywają hydroelek-

trownie, które w  2015 r. wyprodukowały niemal 40 500 GWh, 
a  więc 2/3 zużytego w  Austrii prądu. Przy tym znaczną część 
podstawowego obciążenia pokrywają elektrownie przepływo-
we, podczas gdy zapory dostarczają szybko odnawialną energię 
w okresach szczytowego obciążenia.

 A są elektrownie węglowe?
– Te elektrociepłownie, które wciąż działają wykorzystują po 

części również węgiel, który do niedawna (2016 r.) pochodził 
w dużej mierze z Czech. Niemniej jednak austriacki rząd fede-
ralny zapowiedział w swoim programie rządowym zintegrowa-
ną strategię klimatyczną i energetyczną, zakładającą prace nad 
dekarbonizacją i redukcją nakładów węgla również na poziomie 
Unii Europejskiej.

 Jakie odnawialne źródła energii są najbardziej popularne?
– Wytwarzanie energii elektrycznej w  Austrii charakteryzuje 

się dużym udziałem odnawialnych źródeł energii. W żadnym in-
nym państwie Unii udział ten nie przekracza 75%. Jak powiedzia-
łem, najważniejszym źródłem pozyskiwania prądu jest energia 
wodna. Jednak pozostałe rodzaje OZE, jak wiatr, fotowoltaika, 
energia geotermalna, mają coraz większy wkład w  produkcję 
energii elektrycznej, np. elektrownie termiczne – 22%.

 Wspomniał pan, że w  Austrii nie pozyskuje się energii 
elektrycznej z energii jądrowej. Dlaczego? 

– Podobnie jak inne państwa europejskie, Austria rozważa-
ła w latach 60. ub. wieku wykorzystanie energii jądrowej w celu 
wytwarzania energii. W 1969 r. ówczesny rząd federalny udzie-
lił zezwolenia na budowę elektrowni jądrowej w  Zwenten-
dorf, która rozpoczęła się w 1972 r. A plan energetyczny na rok 

– W programie nowego austriackiego rządu federalnego energia określana jest nie tylko jako podstawa wy-
sokiego standardu życia w Austrii. Dalszemu rozwojowi systemu energetycznego w stronę nowoczesnego, 
zasobooszczędnego i przyjaznego dla klimatu zaopatrzenia w energię przyznawane jest kluczowe znacze-
nie, co powinno być rozumiane i wykorzystywane jako bodziec dla nowych inwestycji – mówi Jego Ekscelen-
cja dr WERNER ALMHOFER, Ambasador Austrii w Polsce, w rozmowie z Jerzym Bojanowiczem.

Antynuklearna Austria

WERNER ALMHOFER (ur. 1960 r.) studiował 
germanistykę, historię i nauki polityczne. 
W latach 1986–88 uczył w wiedeńskim 
liceum, a w latach 1988–91 był lektorem na 
Uniwersytecie w Bari (Facoltà di Lettere 
e Filosofia). W 1992 r. na Uniwersytecie 
Wiedeńskim uzyskał doktorat z filozofii. 
Karierę dyplomatyczną rozpoczął 
w Federalnym Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych (FMSZ) – w latach 1992–93 
pracował w Wydziałach prasy i informacji 
oraz ds. Tyrolu Południowego i Europy 
Południowej. Następnie był attaché 
w ambasadzie Austrii w Belgradzie 
(1993–94), attaché w FMSZ – wydział 

gospodarczo-polityczny (1994), zastępcą dyrektora w Austriackim Instytucie 
Kulturalnym w Rzymie (1994–97), zastępcą ambasadora (1997–99) i chargé 
d’affaires w Ambasadzie Austrii w Belgradzie (1999–2001), korespondentem 
europejskim w FMSZ (2001–2005) i ambasadorem Austrii w Sarajewie 
(2005–2008), ambasadorem/szefem misji OBWE w Kosowie (2008–2012). 
W latach 2012–2017 w Federalnym Ministerstwie Europy, Integracji i Spraw 
Zagranicznych był zastępcą szefa departamentu ds. Europy i szefem 
departamentu III.4 (Bałkany Zachodnie i rozszerzenie UE; Twinning). 7 listopada 
2017 r. dr Werner Almhofer przekazał listy uwierzytelniające Prezydentowi RP.
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1976 przewidywał budowę łącznie trzech elektrowni jądrowych 
w Austrii.

Jednocześnie w  1975 r. narodził się w  Austrii silny ruch an-
tynuklearny, co w związku z coraz silniejszą dyskusją polityczną 
doprowadziło do tego, że kwestie pokojowego wykorzystania 
energii jądrowej i oddania do użytku wybudowanej w między-
czasie elektrowni w Zwentendorf zostały poddane pod głoso-
wanie w referendum. Odbyło się ono 5 listopada 1978 r. i wyni-
kiem ok. 50,4% oddanych głosów odrzuciło oddanie do użytku 
elektrowni. 

Zgodnie z  ustawą o  Austrii wolnej od energii jądrowej 
(„Atomsperrgesetz”) z  grudnia 1978 r. żadna elektrownia tego 
typu nie mogła być wybudowana w  Austrii bez poddania tej 
kwestii pod referendum, zaś od 1999 r. odrzucenie energii jądro-
wej ma rangę konstytucyjną. W kwestii polityki antynuklearnej 
panuje w Austrii szeroki konsensus zarówno na poziomie spo-
łeczeństwa, jak i partii politycznych, który ma swoje źródła rów-
nież w doświadczeniach po katastrofie w Czarnobylu, jasno po-
kazujących ryzyko związane z tym typem energii.

Ta antynuklearna postawa Austrii, oparta na przekonaniu, że 
energia jądrowa nie jest ani zrównoważonym źródłem wytwa-
rzania energii, ani odpowiedzią na zmiany klimatu, jest również 
doskonale znana w  Unii Europejskiej. Znalazła ona po raz ko-
lejny swoje potwierdzenie w  aktualnym programie rządowym 
z grudnia 2017 r.

Austria szanuje oczywiście suwerenność narodową innych 
państw, samodzielnie stanowiących o  swojej polityce energe-
tycznej. Jednocześnie jednak czuje się uprawniona i zobowiąza-
na wobec własnych obywateli do tego, by żądać zapewnienia 
jak największego bezpieczeństwa i jego stałej poprawy. Dlatego 
zawarła z różnymi państwami swojego regionu, w tym również 
z Polską, dwustronne porozumienia zobowiązujące do informo-
wania w kwestiach nuklearnych, w których w sposób konstruk-
tywny poruszane są przede wszystkim problemy bezpieczeń-
stwa jądrowego. 

Ponadto Austria wnikliwie obserwuje, czy w przypadku pań-
stwowego wsparcia planów budowy nowych elektrowni jądro-
wych przestrzegane są europejskie przepisy dotyczące pomo-
cy państwa. Ponieważ Austria jest przekonana, że nie miało to 
miejsca w  przypadku powstania AKW Hinkley Point C w Wiel-
kiej Brytanii, czy też planowanej budowy węgierskiej elektrow-
ni jądrowej Paks, wniesiony został pozew wobec Komisji Euro-
pejskiej.

 Jak Austria zamierza wdrażać „Energetyczną mapę dro-
gową 2050”, czyli ambitny pakiet klimatyczno-energetycz-
ny Komisji Europejskiej, zobowiązujący kraje UE do reduk-
cji emisji?

– Celem austriackiego rządu jest zapewnienie stałego pokry-
wania zapotrzebowania energetycznego kraju poprzez odna-
wialną energię pochodzącą z własnej produkcji. W ten sposób 
Austria dąży do tego, by nie tylko stać się krajem mniej zależ-
nym od importu energii, ale jednocześnie zapewnić dodatkowy 
istotny czynnik mobilizujący dla powstania nowych inwestycji, 
a przez to wytworzenia narodowej wartości dodanej, utworze-
nia nowych miejsc pracy i zainicjowania dodatkowego wzrostu 
gospodarczego. Austriacki rząd federalny ma na celu wyznacze-

nie – w wyniku intensywnych dyskusji z ekspertami i konsulta-
cji z  zainteresowanymi stronami – zintegrowanej strategii kli-
matycznej i  energetycznej na rzecz wydajnej realizacji celów 
klimatycznych UE 2030 dla Austrii, poprzez redukcję emisji CO2, 
zwiększenie efektywności energetycznej i  rozbudowę udziału 
energii ze źródeł odnawialnych. 

Austria przypisuje zrównoważonemu, konkurencyjnemu 
i  bezpiecznemu systemowi energetycznemu ogromne zna-
czenie – szczególnie w  obliczu wyzwań związanych z  ochro-
ną klimatu i  wymogów stawianych przed innowacyjną i  do-
brze prosperującą gospodarką obszaru. Transformacja systemu 
energetycznego wymaga solidnych warunków dla proaktywne-
go wykorzystywania możliwości gospodarczych i precyzyjnych 
środków wsparcia. 

Do środków ujętych w aktualnym programie rządowym na-
leżą: zwiększone użytkowanie dostępnych w  Austrii zasobów 
celem wytwarzania odnawialnej energii we wszystkich obsza-
rach zastosowania (prąd, ciepłownictwo i  chłodnictwo, mobil-
ność); konkretne środki w  celu podniesienia bezpieczeństwa 
energetycznego i dostaw w Austrii poprzez rozbudowę istnieją-
cych i tworzenie nowych zakładów energetycznych i elektrow-
ni bazujących na odnawialnych źródłach energii oraz poprawa 
wydajności energetycznej (szczególnie w  obszarze mieszkal-
nictwa) i  większe wykorzystanie ciepła odpadowego na rzecz 
całkowitej struktury elektroenergetycznej.

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

– Przestawienie austriackiego systemu energetycznego na ro-
dzimą, odnawialną energię stanowi kluczowy element aktywnej 
ochrony klimatu. W związku z tym nowy rząd federalny planu-
je wdrożenie zintegrowanej narodowej strategii klimatycznej 
i energetycznej i  stworzenie tym samym pewnych i przewidy-
walnych warunków na potrzeby przyszłych inwestycji w Austrii. 
Celem jest wypełnienie międzynarodowych wytycznych dla Au-
strii dotyczących redukcji gazów cieplarnianych i  wniesienie 
wkładu w światową walkę na rzecz powstrzymania zmian klima-
tycznych. 

Austria powinna stać się częścią globalnego rynku źródeł in-
nowacji dla nowoczesnych technologii dla środowiska. Ta wio-
dąca rola w  zakresie nowoczesnych technologii w  obszarze 
energii i środowiska pozwoli na stworzenie miejsc pracy dla wy-
soko wykwalifikowanych pracowników i dodatkowych tzw. eko-
logicznych miejsc pracy („green jobs”). Tym samym rząd fede-
ralny startuje z  konkretnym planem całkowitej dekarbonizacji 
austriackiego systemu energetycznego do roku 2050.

I  program rządu wymienia środki mające na celu wypełnie-
nie międzynarodowych celów i porozumień, jak m.in. osiągnię-
cie celu 2020: minus 16% gazów cieplarnianych (w stosunku do 
2005 r.), redukcja gazów cieplarnianych o przynajmniej 36% do 
roku 2030 (też w stosunku do 2005 r.), 100% prądu pochodzące-
go z odnawialnych źródeł energii do 2030 r. oraz rozstrzygnię-
cie długofalowej strategii dekarbonizacji (odejście od gospodar-
ki energetycznej partej na paliwach kopalnych).

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

– Polska i  Austria odegrają istotną rolę przy zbliżającej się 
konferencji COP24 w  Katowicach, która odbędzie się w  grud-
niu 2018  r. Polsce przypada przy tym niezmiernie ważne za-
danie w  postaci koordynacji pozycji państw ONZ, zaś Austrii 
– w  związku z  prezydencją w  UE – pozycji państw Unii Euro-
pejskiej. Wychodzę z założenia, że te wspólne działania pozwo-
lą wypracować jasny obraz możliwych form pogłębionej współ-
pracy w obszarze energii w przyszłości.

 Dziękuję za rozmowę.

Elektrownia Moosersperre Kaprun
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    PREZENTACJE

Veolia Energia Łódź dostarcza ciepło systemowe do ok. 60% 
łódzkich odbiorców – budownictwa wielorodzinnego, zakła-
dów przemysłowych, instytucji użyteczności publicznej, cen-
trów handlowych i usługowych.

Zarys historyczny 
Rozpoczęcie działalności energetyki zawodowej w Łodzi to 

18 września 1907 r. Wówczas uruchomiono w Elektrowni Łódz-
kiej pierwszy turbozespół, który rozpoczął pracę na wcześniej 
powstałej sieci kablowej obejmującej swym zasięgiem znacz-
ną część miasta. Przed wybuchem I wojny światowej jej moc 
zainstalowana wynosiła 21,1 MW, a długość sieci przesyłowej 
ok. 200 km. Odbiorcami energii były głównie fabryki włókien-
nicze. W  trakcie pożogi wojennej elektrownia uległa dewa-
stacji, nie wdając się w szczegóły dość powiedzieć, że w mo-
mencie zakończenia wojny moc zainstalowana w  elektrowni 
wynosiła 13,1 MW. Nastąpiła odbudowa i już w końcu 1923 r. 
moc sięgała 28,9 MW. Skomplikowane kwestie właścicielskie 
sprawiły, że elektrownia nie stała się firmą państwową; jej wła-
ścicielem w 1925 r. została spółka „Łódzkie Towarzystwo Elek-
tryczne”, w której niemal 80% akcji objął kapitał obcy (głównie 
niemiecki). Podjęto rozbudowę sieci energetycznej i przygoto-
wano urządzenia pomocnicze do dalszego zwiększenia mocy 
zakładu. Równolegle do wzrostu potencjału wytwórczego za-
częto rozbudowywać sieć elektroenergetyczną. Na koniec 
1931 r. całkowita moc elektrowni (z zainstalowanych 8 turbo-
zespołów i 24 kotłów) wynosiła 70,75 MW, sieć kablowa liczy-
ła ok. 724 km, a sieć napowietrzna prawie 360 km. Znacznie 
wzrosła liczba odbiorców energii – przekroczyła 90 tys. użyt-
kowników. Elektrownia staje się jedną z największych i najno-
wocześniejszych w  Polsce. Ma dominujący udział w  produk-
cji energii elektrycznej na terenie województwa (ponad 98%). 
W  1939 r. łączna moc zainstalowana w  elektrowni wynosiła 
100,75 MW.

Czas okupacji sprawił (m.in. wywózka urządzeń do Niemiec), 
że do końca 1945 r. udało się w niej uruchomić 50 MW. Dla zbi-
lansowania potrzeb na energię elektryczną okręgu łódzkie-
go do sieci elektroenergetycznej dołączono małe elektrownie 
przemysłowe. W 1947 r. przyłączono linią 220 kV z Łagiszy do 
Janowa (pierwsza polska linia o  tak wysokim napięciu) duży 
śląski ośrodek energetyczny. W 1948 r. uruchomiono pierwszy 
pyłowy kocioł, a w 1952 r. – ostatni już kocioł rusztowy. W ten 
sposób dopasowano możliwości produkcji pary w kotłowni do 
potrzeb zainstalowanych w elektrowni turbin. Duże zapotrze-
bowanie przemysłu włókienniczego na parę technologiczną 
spowodowało, że już pod koniec 1948 r. powstała koncepcja 
uciepłownienia miasta poprzez budowę czterech elektrocie-
płowni i adaptację Elektrowni Łódzkiej do pracy ciepłowniczej. 
EC1 w 1953 r. rozpoczęła oddawanie pary dla przemysłu. Bu-

dowy – w 1955 r. fundamentów pierwszego kotła nowej elek-
trociepłowni EC2, następnie magistral parowych i  sieci wody 
grzewczej – wywołały konieczność kompleksowego zajęcia 
się tematem ciepłownictwa w Łodzi. W 1957 r. utworzono Za-
kład Sieci Cieplnej, a w 1960 r. EC1 (w 2001 r. została zamknię-
ta i przekazana miastu) i czynną od 1958 r. EC2 (do 1961 r. od-
dano do eksploatacji 6 turbozespołów i  8 kotłów, do 1975 r. 
jej moce produkcyjne systematycznie powiększano) połączo-
no w jedno przedsiębiorstwo – Zespół Elektrociepłowni w Ło-
dzi. Do niego dołączono uruchomioną w 1968 r. EC3 (wówczas 
przekazano do eksploatacji pierwszy kocioł, w  1969 r. drugi 
i współpracujący z kotłami turbozespół o mocy 33,5 MW) oraz 
w  1977  r. EC4 (całkowity potencjał wytwórczy EC4 od lat 90. 
stanowiło 7 kotłów i  3 turbozespoły).

– Połączenie łódzkiego systemu elektroenergetycznego, czy-
li czterech jednostek produkujących energię elektryczną i  ciepło 
z oddzielnie funkcjonującym ZSC było przedsięwzięciem prekur-
sorskim i dzisiaj jest postrzegane jako modelowy wzór optymal-
nego i  efektywnego zarządzania systemem ciepłowniczym jako 
całością (źródło wytwórcze i dystrybucja) – mówi Sławomir Bur-
mann, Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny Veolia Energia 
Łódź S.A.

1 października 1993 r. Zespół Elektrociepłowni został prze-
kształcony w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa, otrzymu-
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Veolii Energii Łódź. W latach 1994–2006 pełnił funkcję głównego 
inżyniera ds. wytwarzania w elektrociepłowni EC3, a następnie 
do 2010 r. był dyrektorem elektrociepłowni EC2. Obecnie kieruje 
całym obszarem wytwarzania ciepła systemowego i energii 
elektrycznej w zakładach Veolii Energii Łódź. Od 2013 r. w łódzkiej 
Veolii pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora ds. Produkcji 
i Zarządzania Majątkiem, a od 2017 r. jest Członkiem Zarządu, 
Dyrektorem Operacyjnym. W latach 2013–2014 pełnił funkcję 
Członka Zarządu Związku Pracodawców Elektrociepłowni 
Zawodowych, a od czerwca 2016 r. jest Wiceprezesem Polskiego 
Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. Jest Członkiem 
Zarządu Stowarzyszenia Elektryków Polskich o. Łódź.

Łódzka energetyka obchodziła w 2017 r. 110-lecia istnienia. Obecnie prowadzi działalność pod nazwą Veolia Energia 
Łódź S.A., nawiązując do tradycji powołanej do życia w 1907 r. Elektrowni Łódzkiej. Spółka poprzez swój zainstalo-
wany potencjał wytwórczy i wielkość produkcji lokuje się w czołówce wielkomiejskich firm ciepłowniczych w Polsce. 
Produkuje ciepło systemowe i energię elektryczną w kogeneracji. Co więcej, zajmuje się również przesyłem i dystrybu-
cją ciepła własną siecią ciepłowniczą.

Przyszłość i teraźniejszość 
łódzkiej energetyki
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jąc nazwę Zespół Elektrociepłowni w Łodzi S.A. W 2000 r. roz-
począł się proces prywatyzacji zakończony w sierpniu 2005 r. 
podpisaniem przez Ministra Skarbu umowy sprzedaży 85% ak-
cji na rzecz francuskiego inwestora – spółki Dalkia Polska S.A. 
W 2013 r. w wyniku dalszych przekształceń własnościowych fir-
ma zmieniła nazwę na Veolia Energia Łódź S.A. Dodajmy, że lata 
90. dla Zespołu Elektrociepłowni to głównie inwestycje pro-
ekologiczne i modernizacje podstawowych urządzeń wytwór-
czych oraz rozwój i modernizacja sieci ciepłowniczej. Moder-
nizacja sieci cieplnej miała na celu przede wszystkim poprawę
efektywności jej pracy poprzez ograniczanie strat (wymiana
rurociągów na preizolowane) oraz lepsze wykorzystanie ener-
gii (automatyzacja węzłów cieplnych i opomiarowanie zużycia 
ciepła przez odbiorców).

Elektrociepłownia dzisiaj 
Obecnie w skład wytwarzającej ciepło systemowe (ok. 12 TWh 

rocznie) i energię elektryczną (1500 GWh rocznie) w skojarzeniu 
Veolii Energii Łódź wchodzą dwie jednostki: EC3 i EC4 oraz sieć 
ciepłownicza. 

– 31 marca 2015 r. nastąpiła bardzo istotna zmiana w przed-
siębiorstwie – zostały wyłączone ostatnie urządzenia produku-
jące ciepło i energię elektryczną w EC2; od tego czasu czynne są 
dwie elektrociepłownie: EC3 obsługująca północną część Łodzi 
i EC4 – południową. Nasz majątek to także ponad 800 km sieci cie-
płowniczej, drugiej co wielkości w Polsce (po warszawskiej, która 
jest największa w UE). Obsługujemy ponad 9300 węzłów ciepłow-
niczych – informuje Dyrektor Burmann. I  dodaje: – W  2016  r. 
po raz pierwszy rozpoczęliśmy dostawy ciepła z łódzkiej sieci do 
miasta sąsiadującego z Łodzią to jest Konstantynowa Łódzkiego. 
Zbudowaliśmy 5 km rurociąg magistralny, który został podłączo-
ny do lokalnej sieci ciepłowniczej. Ponadto w ramach tego projek-
tu powstała nowoczesna stacja obniżania ciśnień oraz komora 
ciepłownicza. Inwestycja została zrealizowana ze środków wła-
snych, niemniej jest to przedsięwzięcie wspólne z Urzędem Miej-
skim w Konstantynowie Łódzkim oraz Przedsiębiorstwem Komu-
nalnym Gminy Konstantynów Łódzki. Miasto jest zaopatrywane 
w tańsze ciepło, a my zyskaliśmy nowego klienta. Chcę przy tym 
powiedzieć, że potencjał naszego systemu po przeprowadzonych 
inwestycjach i optymalizacji (sprawność wytwarzania) daje moż-
liwości do szerokiego rozwoju poza granice Łodzi.

Rzeczywiście skala przeprowadzonych po roku 1989 inwe-
stycji jest imponująca, zwłaszcza w kwestii ochrony środowi-
ska. Od początku lat 2000, m.in. jeszcze w  latach 2006–2007, 
w EC2 zbudowano elektrofiltry na dwóch kotłach, powstały in-
stalacje odsiarczania spalin dla kotłów parowych w EC4.

– W latach 1995–96 wprowadziliśmy pierwsze systemy kompu-
terowe nadzoru pracy bloku 2 w EC3. Do roku 2005 łączna war-
tość inwestycji wyniosła ok. 4 mld zł, a w następnym okresie do 
2017 r. wydaliśmy na zadania inwestycyjne związane między in-
nymi z  ochroną środowiska, modernizacją zakładów wytwór-
czych i sieci ciepłowniczej ponad 1,8 mld zł. Inwestycje obejmo-
wały na przykład przebudowę bloku 2 (węglowego) w  EC4 na 
opalany wyłącznie biomasą, dostosowanie systemu ciepłow-
niczego do zakończenia produkcji w  EC2, podniesienie dyspo-
zycyjności EC3, przebudowę całej gospodarki nawęglania, mo-
dernizację placu węglowego z wyposażeniem go w nowoczesne 
ładowarko-zwałowarki, czy „nadzorowanie” zmodernizowanych 
turbin przez systemy komputerowe. Zmodernizowano instalacje 
odsiarczania spalin na dwóch blokach węglowych EC4 zgodnie 
z nowymi wymogami IED. Poddano głębokiej modernizacji dwa 
kotły węglowe w EC3 z zabudową instalacji odazotowania meto-
dą niekatalityczną SNCR. W EC3 w 2016 r. uruchomiliśmy wspól-
ną instalację odsiarczania dla wszystkich 5. kotłów pyłowych 
podłączonych do wcześniej zmodernizowanego komina. W  la-
tach 2016–2017 zbudowano instalację do redukcji tlenków azo-
tu metodą SNCR na wszystkich pozostałych 4 kotłach węglowych 
w elektrociepłowniach EC3 i EC4 – stwierdza Sławomir Burmann.

Ważnym obszarem, na co wskazuje Robert Warchoł, Dyrek-
tor ds. Komunikacji Veolia Energia Łódź, jest rozwój handlowy, 
w  tym przyłączenia do sieci obiektów w  ramach procesu re-
witalizacji miasta (np. program „Mia100 kamienic” czy budynki 
na zabytkowym Księżym Młynie), przyłączenia kluczowych in-
westycji w mieście – dworca kolejowego Łódź Fabryczna, Ma-
nufaktury, kompleksu EC1 Łódź – Miasto Kultury (multikultu-
ralny obiekt powstały na terenie pierwszej elektrociepłowni). 
A także nowego Stadionu Miejskiego Widzewa Łódź, Centrum 
Sportowego „Zatoka Sportu” Politechniki Łódzkiej i nowopow-
stałych bądź zmodernizowanych obiektów dydaktycznych 
uczelni. – Program „Mia100 kamienic” przeobraził się w rewita-
lizację obszarową, mamy wyznaczone kwartały miasta, w  któ-
rych nowe domy będą przez nas zasilane ciepłem systemowym 
co spowoduje z  jednej strony ograniczenie niebezpiecznego zja-
wiska tak zwanej niskiej emisji, a z drugiej strony poprawę warun-
ków życia mieszkańców miasta. – informuje Robert Warchoł.

Na tym nie koniec. Oto jeden z kolejnych planów. – Przed kil-
koma laty zrobiliśmy bilans mocy urządzeń produkcyjnych w sto-
sunku do zapotrzebowania klientów z uwzględnieniem możliwo-
ści rozwoju i  oszczędności. Z  punktu widzenia bezpieczeństwa 
dostaw mamy możliwości aby zasilać dotychczas nieuciepłow-
nione tereny miasta takie jak na przykład łódzkie Stoki – zauwa-
ża dyrektor Burmann.

Jubileuszowe uroczystości 
We wrześniu 2017 r., w  110 lat i  trzy dni od uruchomienia 

pierwszego turbozespołu miała miejsce w EC1, historycznym 
miejscu, uroczysta Gala Jubileuszowa z udziałem przedstawi-
cieli miasta, regionu, Parlamentu, stowarzyszeń i  organizacji 
technicznych, z  którymi Veolia Energia Łódź współpracuje. Byli 
obecni reprezentanci klientów, partnerów biznesowych i pra-
cownicy spółki. Wspominano przeszłość, mówiono o przyszło-
ści łódzkiej energetyki, uhonorowano zasłużone dla niej oso-
by. W ramach obchodów 110-lecia energetyki w Łodzi odbyło 
się szereg wydarzeń jubileuszowych. Spółka dysponuje unikal-
nym zbiorem zdjęć archiwalnych z początku XX w., w szczegól-
ności z  lat międzywojennych (1922–1940), dokumentujących 
nie tylko funkcjonowanie EC1, ale i życie, pracę energetyków 
oraz rozwój miasta. W  ramach Międzynarodowego Festiwa-
lu Fotografii na jednym z budynków ul. Piotrkowskiej odbyła 
się ich projekcja (archiwalne zdjęcia zostały w części zaanimo-
wane). We współpracy z Pocztą Polską zostały wydane znacz-
ki z wykorzystaniem tych zdjęć. Na terenie EC4 miała miejsce 
wystawa filatelistyczna ukazująca historię rozwoju przemysłu 
związanego z energetyką. Zgodnie z 10-letnią tradycją, w trze-
cią sobotę września 2017 r., zorganizowano „Drzwi otwarte”, 
czyli zwiedzanie EC4, w  których uczestniczyło około tysiąc 
osób, nie tylko mieszkańców Łodzi. W przestrzeni komina, na 
poziomie zero, miała miejsce projekcja wspomnianych wyżej 
zdjęć archiwalnych. Planowane są publikacje związane z histo-
rią łódzkiej energetyki. Można powiedzieć, iż nie tylko rok 2017 
stał się czasem łódzkiej energetyki.
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Veolii Energii Łódź. W latach 1994–2006 pełnił funkcję głównego 
inżyniera ds. wytwarzania w elektrociepłowni EC3, a następnie 
do 2010 r. był dyrektorem elektrociepłowni EC2. Obecnie kieruje 
całym obszarem wytwarzania ciepła systemowego i energii 
elektrycznej w zakładach Veolii Energii Łódź. Od 2013 r. w łódzkiej 
Veolii pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora ds. Produkcji 
i Zarządzania Majątkiem, a od 2017 r. jest Członkiem Zarządu, 
Dyrektorem Operacyjnym. W latach 2013–2014 pełnił funkcję 
Członka Zarządu Związku Pracodawców Elektrociepłowni 
Zawodowych, a od czerwca 2016 r. jest Wiceprezesem Polskiego 
Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. Jest Członkiem 
Zarządu Stowarzyszenia Elektryków Polskich o. Łódź.
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Enea ofertę złożyła 30 września 2016 r., a  warto dodać, że 
o kupno elektrowni ubiegali się też czeski EPH, firma inwesty-
cyjna Sunningwell z  Hongkongu oraz konsorcjum chińskich 
firm.

– Ta transakcja wpływa na poprawę bezpieczeństwa energe-
tycznego Polski i gwarantuje pewność dostaw do odbiorców koń-
cowych. Potrzebujemy takich inwestycji – powiedział Krzysztof 
Tchórzewski, minister energii podczas konferencji prasowej 
Grupy Enea zorganizowanej 15 marca 2017 r. w  Warszawie. 
–  Dzięki niej zwiększamy pewność zasilania w  Polsce południo-
wo-wschodniej, a  Enea staje się drugim producentem energii 
elektrycznej w Polsce. 

– W  pełni skorzystaliśmy z  szansy, która pojawiła się na ryn-
ku. Na korzystnych warunkach finansowych pozyskaliśmy cen-
ne aktywo. Biorąc pod uwagę wartość przedsiębiorstwa, za każdy 
zmodernizowany i spełniający obowiązujące normy środowisko-
we 1 MW mocy zapłaciliśmy ok. 0,54 mln zł. Enea pozyskała jedną 
ze sprawniejszych elektrowni systemowych, którą będzie eksplo-
atowała przez wiele lat, zapewniając bezpieczeństwo i  nieza-
wodność dostaw energii dla naszych Klientów – skomentował 
transakcję Mirosław Kowalik, Prezes Enei, która jest też wła-
ścicielem elektrowni w Świerżach Górnych k. Kozienic.

– Obecność w Grupie Enea daje nam wiele synergii wynikają-
cych z powstania obszaru wydobywczo-wytwórczego Kozienice-
-Bogdanka-Połaniec – mówi Lech Żak, Prezes Enei Elektrowni 
Połaniec.

Węgiel i OZE 
W  uruchomionej w  latach 1979–1983 nad brzegiem Wisły 

w Zawadzie koło Połańca elektrowni pracuje 8 bloków o łącz-
nej mocy zainstalowanej 1,9 GW brutto. 7 bloków o mocy od 
225 MW do 240 MW brutto opalanych jest mieszanką węgla  
oraz Zielony Blok opalany w 100% biomasą o mocy 220 MW. 
We wrześniu 2016 r. poprzedni właściciel elektrowni podpi-
sał z należącą do Grupy Enea kopalnią LW Bogdanka aneks do 
umowy dotyczący dostaw węgla, przedłużając termin jej obo-
wiązywania do końca 2021 r. Wartość całej umowy po zawar-

ciu aneksu wynosi ok. 3,4 mld zł netto. Bloki węglowe uzupeł-
nia „Zielony Blok” o mocy 220 MW. W 2016 r. razem wytworzyły 
10,2 TWh energii (prawie 6% krajowej produkcji). 

Elektrownia w  Połańcu jako jedna z  pierwszych polskich 
elektrowni została w  pełni sprywatyzowana i  zrestrukturyzo-
wana. Dzięki wielu modernizacjom prowadzonym od 1995 r. 
jest jednym z najnowocześniejszych i najefektywniejszych wy-
twórców energii elektrycznej w Polsce. Wybudowano nowy ko-
min, instalacje odsiarczania spalin i stację demineralizacji wody, 
wprowadzono komputerowy system sterowania z  nastawnią 
centralną, najlepsze systemy przeciwpożarowe i  przeciwwy-
buchowe oraz podniesiono sprawność bloków. Zrealizowany 
w  ciągu ostatnich 5 latach intensywny program moderniza-
cyjny, wartości ok. 1,5 mld zł, przedłużył funkcjonowanie elek-
trowni o  20 lat, zwiększył sprawność produkcji energii oraz 
dostosował urządzenia wytwórcze do obowiązujących stan-
dardów środowiskowych, w tym do wymagań dyrektywy IED.

5 czerwca 2013 r. oficjalne otwarto „Zielony Blok” o  mocy 
zainstalowanej brutto 220 MW – największy na świecie blok 
energetyczny opalany w  100% biomasą, obliczony na 30 lat 
działalności. Inwestycja kosztowała ok. 1 mld zł. W 2016 r. osią-
gnął sprawność netto 37,5%, a przez ok. 7900 godz. pracy wy-
produkował 1,52 TWh energii.

W Połańcu wytwarzana jest również energia cieplna, a także 
popiół, gips i popioło-żużle dla drogownictwa i budownictwa. 
– 100% odpadów pochodzących z elektrowni podlega dalszemu 
przetworzeniu – podkreśla Lech Zak.

Modernizacje 
W  ostatnich latach w  elektrowni Połaniec, realizowany był 

projekt Feniks obejmujący modernizację 5 kotłów (m.in. zwięk-
szenia mocy bloków z 225 MW do ok. 240 MW) i turbin oraz in-
westycje w odazotowanie spalin. Jego efektem jest podniesie-
nie sprawności elektrowni i  wydłużenie żywotności bloków. 
W marcu Enea podała, że nakłady na dostosowanie Elektrowni 
Połaniec (bez bloku 1 w derogacji) do tzw. konkluzji BAT będą 
wynosiły w najbliższych 3 latach ok. 350 mln zł.

– Zakres planowanych prac to dokończenie zabudowy instala-
cji katalitycznego odazotowania spalin (SCR) i modernizacja ab-
sorberów IOS, a także elektrofiltrów – wyjaśnia Lech Zak.

Enea zapowiada, że jej jednostki wytwórcze będą spełniały 
normy w wymaganym przez konkluzje BAT terminie.

LECH ŻAK, Prezes Enei Połaniec, jest 
absolwentem Elektroenergetyki na Wydziale 
Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. 
Ukończył również m.in. kierunkowe studia 
podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej, 
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 
i Wielkopolskiej Szkole Biznesu. Z branżą 
energetyczną jest związany od ponad 
40 lat – przeszedł wszystkie szczeble 
doświadczenia zawodowego, od zadań 
inżynierskich po menedżerskie. Był m.in. 
pierwszym prezesem Enei Operator. Posiada 

wszelkie uprawnienia zawodowe niezbędne w elektroenergetyce, jest 
autorem innowacyjnych rozwiązań z zakresu organizacji i finansowania 
projektów typu ESCO oraz wzorów użytkowych z dziedziny energetyki. 
Społecznie udziela się w stowarzyszeniach branżowych, m.in. jest prezesem 
Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

14 marca 2017 r. Grupa Enea sfinalizowała kupno za ok. 1,26 mld zł od ENGIE International Holdings B.V. 
100%  akcji ENGIE Energia Polska – spółki, do której należy Elektrownia Połaniec. Dzięki tej transakcji 
grupa Enea zwiększyła zainstalowaną w Grupie moc o 1,9 GW.

Intensywna modernizacja
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Rozbudowa nowych bloków w lutym 2014 r. jest to flagowa 
inwestycja PGE (Polska Grupa Energetyczna) oraz największa 
inwestycja energetyczna w Polsce od roku 1989. Obie chłod-
nie zostały zaprojektowane i wykonane przez Beroa Polska, tak 
aby zapewniały najwyższe standardy technologiczne. Należy 
zwrócić uwagę, że oprócz profesjonalnego wykonania, chłod-
nie charakteryzują się oryginalną kolorystyką oraz grafiką, któ-
ra nawiązuje do tradycji pieśni ludowej.

Udział w tej inwestycji to jedno z największych dokonań fir-
my na polskim rynku w ostatnich latach. Należy zauważyć, że 
Beroa uczestniczy w  różnych przedsięwzięciach w  Polsce od 
ponad 20 lat nie tylko w sektorze energetycznym.

Klika słów na temat historii 
Obecna Beroa swoimi korzeniami sięga roku 1914. Wtedy 

w  Kolonii (Niemcy) została założona firma o  nazwie Karrena, 
która w 1993 r. została połączona z firmą BABCOCK. Kolejnym 
etapem było otworzenie polskiego oddziału w Gliwicach o na-
zwie Karrena sp. z  o.o. Miało to miejsce w  1997 r. Trzynaście 
lat później Karrena zmieniła nazwę na Beroa Polska. W 2014 r. 
firma została przejęta przez grupę wywodzącą się z Hiszpanii 
o nazwie Dominion/CIE Automotive. Jest to globalny koncern 
działający w wielu sektorach gospodarczych.

Aktualnie centrala firmy Beroa znajduje się w  Niemczech 
w miejscowości Rattingen koło Düsseldorfu. Firma ta posiada 
liczne zakłady produkcyjne oraz oddziały w wielu krajach Eu-
ropy m.in. w Niemczech, Polsce, Francji, Włoszech czy Wielkiej 
Brytanii.

– W  2017 r. obchodziliśmy jubileusz 20-lecia firmy w  Polsce. 
W ramach swej strategii rozwoju i zagranicznej ekspansji zdecy-
dowano o założeniu oddziału w Gliwicach ze względu na wielkość 
naszego kraju i potencjał lokalnego rynku. Znaczącą rolę odegrał 
Paweł Noakowski, jej pierwszy prezes, który nadal jest związany 
z firmą. Początkowo projekty realizowaliśmy z dużym wsparciem 
z centrali jednak z biegiem lat staliśmy się bardziej niezależni w tej 
materii, wiele sporych zleceń realizujemy sami – mówi Mariusz 
Czaicki, Dyrektor ds. Sprzedaży i  Marketingu Beroa Polska 
sp. z o.o. – w międzyczasie sytuacja odwraca się tak dalece, że za-
równo w sprawach projektowych jak i wykonawczych wspieramy 
z Polski działania grupy Dominion na całym świecie, zapewniając 
jednocześnie w Polsce atrakcyjne miejsca pracy.

Oferta, czyli wielu adresatów 
Bazowym obszarem działania firmy jest wykonywanie prze-

mysłowych konstrukcji wysokich tj. kominy, chłodnie komi-
nowe, pylony komunikacyjne czy silosy. Wszystkie wymienio-
ne wyżej obiekty są wykonywane we wszystkich dostępnych 

wariantach na rynku. Począwszy od tradycyjnych żelbetowych 
kominów przemysłowych po nowoczesne wieże solarne.

Drugą, również obszerną płaszczyzną działania Beroa, są ob-
murza ogniotrwałe wykonywane dla wielu dziedzin gospodar-
ki m.in. energetyki, hutnictwa, przemysłu aluminiowego, che-
micznego i wielu innych.

Większość prac wykonywana jest w formule EPC czyli „inwe-
stycji pod klucz”. Bazując na wieloletnim doświadczeniu firma 
w swojej ofercie ma również prowadzenie prac naprawczych 
wymienionych wyżej obiektów.

– Chciałbym podkreślić kompleksowość naszej oferty wspartej 
wieloletnią wiedzą i doświadczeniem, słowem zapewniamy peł-
ne rozwiązania. Obejmują one projektowanie z  użyciem najno-
wocześniejszego oprogramowania, doradztwo inżynierskie, eks-
pertyzy techniczne, prefabrykację i  dostawę materiałów, prace 
montażowe, pełny nadzór nad budową i  obsługę gwarancyjną. 
Zapewniamy inspekcje, oferujemy również demontaże, remonty, 
w tym koncepcje napraw. Mamy własne ekipy montażowe – in-
formuje Mariusz Czaicki. I dodaje: – Jeśli chodzi o obmurza to 
występują w Polsce firmy oferujące tę usługę, ale tych będących 
w stanie zapewnić cały łańcuch realizacji projektu w formule EPC, 
czyli zaprojektuj i  wybuduj jest niewiele. To ona zapewnia naj-
lepszą efektywność kontraktu. Wiele przedsiębiorstw wykonaw-
czych realizuje tylko prace odtwórcze, czyli remontowe.

Energetyka, czyli wiele referencji 
Zespoły obiektów energetycznych charakteryzują się róż-

norodnością co do obiektów wchodzących w  ich skład. Nie-
wątpliwie chłodnie kominowe, kominy czy pylony komuni-
kacyjne są jednymi z najbardziej efektownych budowli. Beroa 
może pochwalić się wykonaniem tych elementów na najwyż-
szym światowym poziomie. Na swoim koncie grupa Dominion 

MARIUSZ CZAICKI (ur. 1976 r.), 
mgr inż., absolwent Wydziału 
Inżynierii Środowiska i Energetyki 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 
Ukończył studia podyplomowe 
z zakresu zarządzania 
przedsiębiorstwem. Od początku 
aktywności zawodowej związany 
z przemysłem ciężkim pracując 
w wiodących międzynarodowych 
firmach zarówno w kraju jak i za 
granicą. Członek: Stowarzyszenia 
Inżynierów i Mechaników Polskich 

(SIMP) i CEng IMechE (Instytutu Inżynierów Mechaników), posiada 
Tytuł Eur Ing (Inżyniera Europejskiego).

Beroa Polska w 2017 r. zakończyła budowę dwóch chłodni kominowych o ciągu naturalnym dla inwestycji budowy 
bloków 5 i 6 Elektrowni Opole. Każda chłodnia mierzy 185,1 m i będzie służyć do chłodzenia wody technologicznej po-
chodzącej od nowo powstałych bloków. Dodatkowo do każdej z  chłodni został wprowadzony kanał spalin, które-
go zadaniem będzie odprowadzenie odsiarczonych gazów, które są produktem zachodzącego procesu spalania wę-
gla kamiennego. Obecne chłodnie, wykonane przez Beroa Polska są to najwyższe tego typu budowle w Polsce i jedne 
z najwyższych w Europie.

Profesjonalizm, 
doświadczenie i przyszłość
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ma wybudowanych 270 kominów, w tym ponad 70% wszyst-
kich w Europie Zachodniej o wysokości powyżej 300 m. Ponad-
to grupa wykonała obmurza ogniotrwałe do ponad 50 kotłów 
fluidalnych, 400 kotłów dla energetyki zawodowej i  przemy-
słowej oraz do ponad 40 komunalnych spalarni śmieci.

– W naszej grupie Dominion funkcjonuje wiele podmiotów jed-
nym z nich jest firma Steelcon, oferująca kominy stalowe, ich pro-
dukcja ma miejsce w Danii i na Słowacji, a sprzedaż na polskim 
rynku prowadzi biuro zlokalizowane w  Krakowie. To znana eu-
ropejska marka zapewniającą kompletne rozwiązania, począw-
szy od doradztwa po dostawę i  montaż – stwierdza Dyrektor 
Czaicki.

Lista referencyjna przedsięwzięć realizowanych przez od-
dział Beroa Polska z  siedzibą w  Gliwicach jest długa. Firma 
miała swój wkład w budowę oraz przebudowę w wielu sekto-
rach budownictwa przemysłowego w Polsce i zagranicą. W la-
tach 90. XX w. i na początku obecnego stulecia wykonała ko-
miny żelbetowe dla Elektrowni Łaziska, Dolna Odra, PAK II, EDF 
Rybnik. EC4 Łódź, a także kominy stalowe dla zakładów Thom-
son Piaseczno, Huty Warta Sieraków czy zakładów papierni-
czych Mondi Świecie. Także w Świeciu w 2004 r. dla firmy Frant-
schach Beroa zrealizowała zlecenie obejmujące projektowanie, 
dostawę i montaż obmurzy w kotle fluidalnym. W tym samym 
roku we włoskim Portoccuso wykonała montaż materiałów 
ogniotrwałych w takim kotle.

Jednym z większych sukcesów Beroa Polska był udział w naj-
większej polskiej inwestycji energetycznej pierwszej dekady 
XXI w., czyli bloku 858 MW w Elektrowni Bełchatów. Firma ta 
wykonała dwa pylony komunikacyjne (2007 r.) oraz chłodnię 
kominową o wysokości 180 m (2010 r.) a także dostarczyła i za-
montowała materiały ogniotrwałe (2010 r.). Podobny zakres 
prac (obmurza ogniotrwałe oraz dwie wieże komunikacyjne) 
został zrealizowany w latach 2016–2017 dla największej, odda-
nej do eksploatacji w grudniu ubiegłego roku inwestycji, czyli 
bloku 1075 MW w Elektrowni Kozienice (w Polsce numer jeden 
wśród opalanych węglem kamiennym).

Wskażmy jeszcze na kilka innych dokonań: budowa żelbeto-
wego pylonu komunikacyjnego w El. Połaniec (2011 r.), remont 
pieca pokrocznego w Niemczech dla Salzgitter AG (2012 r.), in-
stalacja materiałów ogniotrwałych w piecu rolkowym Rath AG 
(Niemcy, 2012 r.), demontaż i montaż materiałów ogniotrwa-
łych w piecu tunelowym NGK Ceramics (2013 r.), budowa ko-
mina żelbetowego o  wys. 125 m z  dwoma przewodami RFP 
w EDF Rybnik (2015 r.).

Wymienione na wstępie spektakularne zlecenie zrealizowa-
ne w  opolskiej elektrowni realizowane było w  formule „pod 
klucz”, czyli zaprojektuj, dostarcz i wybuduj. Należy zauważyć, 
iż inwestycja w Opolu, to dla Beroa nie tylko chłodnie komino-
we, ale również projektowanie, dostarczenie i wykonanie ob-
murzy ogniotrwałych dla dwóch kotłów bloków 900 MW.

– W Gliwicach mamy własne biuro projektowe złożone z inży-
nierów i  technologów, którzy zajmują się bieżącymi sprawami 
w trakcie realizacji projektów. W przypadku tak dużych zleceń, jak 
to w  Kozienicach czy Opolu, polscy projektanci są wspomagani 
przez fachowców z grupy – zauważa Mariusz Czaicki.

Obecny rynek, czyli plany na przyszłość 
Powoli dobiegają końca wielkie inwestycje w  energetyce 

węglowej: zakończono Kozienice, trwają budowy w Turowie, 
Opolu i Jaworznie, które zostaną zakończone jeszcze w tej de-
kadzie.

– Liczymy, że zapadnie decyzja o  budowie nowej elektrow-
ni w Ostrołęce, będziemy starali się o uczestnictwo w niej. Mówi 
się o  energetyce jądrowej, budowie elektrowni atomowej, mo-
żemy budować dla niej chłodnie, ale to daleka przyszłość. Uwa-
żamy, że doskonałą naszą rekomendacją są chłodnie w  Opolu, 
zrealizowane bez problemów i  to przed terminem. Niemniej za-
kładamy zmniejszenie zleceń na realizacje od podstaw, zmienia 

się kształt rynku, zamierzamy zdywersyfikować nasz portfel o re-
monty. Mamy już wieloletnie umowy ramowe w  tej dziedzinie, 
dotąd miały kilkuprocentowy udział w  przychodach, chcemy te 
proporcje znacznie zmienić. Rozważamy również wprowadzenie 
w  Polsce innych produktów z  grupy Dominion np. stacji pomia-
rowych, regulacyjnych oraz instalacji magazynowych LNG/LPG 
czy montaży części mechanicznej i konstrukcji stalowych. Zamie-
rzamy także rozszerzyć ofertę o  prace żelbetowe, czyli takie ja-
kie wykonujemy w konstrukcjach wieżowych, dość skomplikowa-
ne. Mamy wyspecjalizowanych pracowników. Wykonujemy także 
prace fundamentowe, dlatego będziemy również oferować prace 
ogólnobudowlane np. przy kontrakcie na realizację instalacji mo-
żemy wykonać fundamenty pod obiekty technologiczne takie jak 
zbiorniki czy urządzenia – zapewnia Dyrektor Czaicki.

Poszerzenie oferty poprzez wejście na rynek do wszystkich 
sektorów gospodarczych (nie tylko do sektora energetyczne-
go) powoduje podniesienie kwalifikacji i  doświadczenia fir-
my. Mariusz Czaicki deklaruje udział w  przetargach na reali-
zację typowych prac żelbetowych, będąc świadomym silnej 
konkurencji. Mówi: – Powstają nowe instalacje w zakładach che-
micznych, petrochemicznych, cementowniach, hutach, np. tacy 
producenci szkła jak St. Gobain czy Guardian Industries budują 
nowe linie, a tam są zarówno prace żelbetowe jak i obmurzowe. 
Jesteśmy dużą firmą, która może zaoferować gwarancje i odpo-
wiednie dla dużych inwestycji zabezpieczenia finansowe.

Innowacje, czyli nie tylko technologia 
Beroa, we własnym zakresie opracowała wiele nowości 

np. w wykładzinach ogniotrwałych, które są chronione świato-
wymi patentami. Ale, jak stwierdza Mariusz Czaicki, prace nad 
rozwojem nowych materiałów ogniotrwałych są w dalszym cią-
gu prowadzone. Czasami jest to dalsza poprawa własności fizy-
kochemicznych materiałów, a  czasami nowatorskie zastosowa-
nie zupełnie nowych technologii (materiały chemoutwardzalne 
czy technologia shotcrete). Również rozwiązania projektowe są 
optymalizowane. Niemniej, w naturze stosowanych materiałów 
ogniotrwałych leży, że w trakcie pracy instalacji ulegają one na-
turalnemu zużyciu a  co za tym idzie powstaje potrzeba ich re-
montów.

Innowacje to nie tylko technologia. Można wskazać na po-
dejście do pracowników. Specjaliści, nie tylko inżynierowie, 
kierownicy projektów i  budów, ale także murarze, zbroja-
rze, elektrycy, instalatorzy wyjeżdżają na kontrakty zagranicz-
ne nie tylko ze względów ekonomicznych. Zgodnie z polityką 
korporacyjną chodzi także o to, by zdobywali wartościowe po-
znawczo doświadczenie, podnosili kwalifikacje, czy poprawia-
li umiejętności językowe. I to procentuje w kraju, przynosi fir-
mie wartość dodaną.

AU
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Lista osób wyróżnionych medalem okolicznościowym
„W uznaniu zasług dla rozwoju IGEiOŚ” 

podczas spotkania wigilijno-noworocznego 2017 

1. Babiuch Marian
2. Bawiec Bogdan
3. Bicki Zbigniew
4. Bosowski Marian 
5. Chojnacki Marek
6. Duda Mirosław
7. Kapluk Ryszard
8. Krystek Sławomir
9. Lewandowski Janusz
10. Lubera Dariusz

11. Nizioł Artur
12. Patrycy Andrzej
13. Piosik Stefan
14. Popowicz Ryszard
15. Radulski Jakub
16. Różacki Wiesław Mariusz
17. Smolik Adam
18. Trzeszczyński Jerzy
19. Wcisło Jerzy
20. Wojciechowski Leon

W igilijno-noworoczne spotkanie członków i sympaty-
ków Izby Gospodarczej Energetyki i  Ochrony 
Środowiska odbyło się 14 grudnia 2017 r. w  Sali 

Bałtyk Hotelu Marriott w Warszawie. Uroczystość zgromadzi-
ła liczne grono gości reprezentujących zarówno elektrownie, 
elektrociepłownie, zakłady energetyczne jak i  zaplecze pro-
dukcyjno-usługowe sektora energetycznego, przedstawicieli 
urzędów centralnych oraz instytucji otoczenia biznesu. Obecni 
byli również przedstawiciele branżowych organizacji samorzą-
du gospodarczego, zaprzyjaźnieni z IGEiOŚ.

Spotkanie było doskonałą okazją do podsumowania mijają-
cego roku oraz rozmów w nieformalnej atmosferze na temat 
oczekujących polską energetykę szans i wyzwań w roku 2018.

Funkcje gospodarzy imprezy sprawowali Wiceprezes Zarzą-
du Izby Mirosław Kowalik i Zastępca Dyrektora Generalnego 
Izby Marian Bosowski. 

Atrakcją wieczoru był występ artystyczny portugalskiego 
wokalisty śpiewającego również polskie kolędy oraz loteria 
świąteczna, na którą upominki przekazały firmy przestawio-
ne jako Fundatorzy: Biuro Tłumaczeń Bireta, Energopro-
jekt-Katowice, IFS Poland, Kaefer, Medcom, Rafako, SKB, 
Valmet i Zamkon.

Były życzenia, dzielenie się opłatkiem i rozmowy.

Spotkanie 
wigilijno-noworoczne 2017
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Kalendarz planowanych imprez organizowanych przez IGEiOŚ 
w 2018 roku

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

Lp. Termin Nazwa imprezy Miejsce Partnerzy

1 6 lutego 
Warsztaty dla Członków nt. dofinansowań 
projektów energetycznych z funduszy krajowych 
i unijnych 

Warszawa NFOŚiGW, NCBiR, CPE

2 28 lutego – 1 marca Targi ENEX Kielce Targi Kielce

3 23–26 kwietnia Targi Expopower Poznań MTP Poznań

4 2–4 maja Targi ICCI w Turcji Istambuł, Turcja PennWell

5 15 maja
X Mistrzostwa Polski Energetyków w biegu 
na 10 km Pracowników Branży Energetycznej

Skawina

6 26 maja
IX Mistrzostwa Polski w piłce nożnej branży 
energetycznej i konstrukcji stalowych

Warszawa PIKS i Hala Piłkarska

7 7 czerwca
Walne Zgromadzenie Członków IGEiOŚ i spotkanie 
Członków i Sympatyków

Warszawa Hotel Airport Okęcie

8 13 czerwca 

„Prezentacja nowego bloku energetycznego, 
bloku B11 w Elektrowni Kozienice 
(Enea Wytwarzanie sp. z o.o.) – doświadczenia 
z budowy i oddania do eksploatacji”

Kozienice 
ENEA S.A., 
ENEA Wytwarzanie

9 19–21 czerwca Electrify Europe (Power-Gen) Wiedeń, Austria PennWell, EPK, Rafako 

10 11–13 września
31. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie 
ENERGETAB 2018

Bielsko-Biała ZIAD Bielsko-Biała S.A.

11 10–11 października

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

Kraków Targi w Krakowie

Wdniu 6 lutego 2018 r., wychodząc naprzeciw potrzebom 
informacyjnym naszych członków, IGEiOŚ zorganizo-

wała w Warszawie warsztaty na temat możliwości uzyska-
nia dofinansowania projektów firmy zarówno ze środków 
unijnych, jak i środków krajowych. Na spotkanie zaproszeni 
zostali przedstawiciele instytucji: Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska, Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju oraz Cen-
tralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.

Celem warsztatów była pomoc Członkom Izby w poruszaniu 
się wśród dostępnych programów i funduszy różnych instytu-
cji. Na podstawie wygłoszonych prelekcji, przedstawiciele śro-
dowiska energetycznego, szczególnie z sektora MŚP, które nie 
posiada stałych kontaktów z profesjonalnymi doradcami, mo-
gli zapoznać się z możliwościami finansowania obecnych lub 
przyszłych projektów w energetyce i ochronie środowiska.

Warsztaty cieszyły się dużą popularnością i stanowiły część 
nowego planu działania IGEiOŚ, który zakłada rozszerzenie 
i uatrakcyjnienie działalności statutowej Izby na rzecz człon-
ków.  

Warsztaty w IGEiOŚ 
na temat dofinansowania 
projektów energetycznych 
ze środków unijnych 
i krajowych

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska 
objęła honorowym patronatem pierwszą edycję Pol-

skiego Pawilonu, która odbędzie się na targach Electrify 
Europe w Wiedniu 19–21 czerwca 2018 r. – jako odno-
wiona formuła Power-Gen. Pod opieką i patronatem Izby 
Gospodarczej Energetyki i  Ochrony Środowiska, po raz 
pierwszy na targach Electrify Europe powstanie Polski Pa-
wilon. Udział w nim wezmą m.in. nestorzy wystawienniczy 
targów Power-Gen: Energoprojekt Katowice S.A. oraz 
Rafako S.A., którzy od ponad 20 lat reklamują swoje 
usługi i pozyskują klientów na wydarzeniach Power-Gen. 

Odnowiona formuła POWER-GEN Europe, który zmie-
nił się w  Electrify Europe to największe targi poświęco-
ne energii elektrycznej w  Unii Europejskiej. Zapewnia-
ją uczestnikom możliwość spotkania się z  wystawcami 
i zwiedzającymi z całego świata.

Celem Polskiego Pawilonu jest stworzenie forum z sil-
nym przekazem innowacyjności i  jakości polskiej myśli 
technicznej oraz wspomaganie współpracy między pol-
skimi przedsiębiorcami i pomoc przy nawiązywaniu kon-
taktów z zagranicznymi klientami.

Już dziś zapraszamy Państwa do odwiedzenia Targów, 
a w najbliższych edycjach do wspólnego wystawienia się 
w Polskim Pawilonie. 

Electrify Europe 
2018
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Izba Gospodarcza Energetyki i  Ochrony Środowiska, re-
alizując nie tylko swoje cele statutowe, ale wypełniając 

również misję społecznej odpowiedzialności działania, obję-
ła swoim patronatem X Jubileuszowe Mistrzostwa Polski 
Energetyków w  biegu na 10 km, które odbędą się w  dniu 
12 maja br. w Skawinie.

Promowanie ochrony środowiska i  zdrowego trybu życia, 
w  zgodzie z  naturą stale towarzyszy działalności Izby. Zapra-
szamy do udziału w Biegu i zapoznania się z regulaminem wy-
darzenia na www.igeos.pl 

X Mistrzostwa Polski 
Energetyków 
w biegu na 10 km 
Pracowników 
Branży Energetycznej

Od1 stycznia 2018 r. IGEiOŚ podjęła współpracę z serwi-
sem energetycznym Energetyka24.com, który zo-

stał patronem medialnym wydarzeń organizowanych przez 
naszą Izbę. Na portalu Energetyka24 można znaleźć wiado-
mości, artykuły, komentarze, raporty oraz pogłębione anali-
zy dotyczące kluczowych kwestii przemysłu gazowego, elek-
troenergetycznego, paliwowego, jądrowego i  węglowego 
a także relacje z czołowych projektów infrastrukturalnych pol-
skiej energetyki, czy opinie menadżerów związanych z bran-
żą energetyczną.

Współpraca stawia na wielokanałową komunikację, po-
zwoli na dotarcie do szerokiego grona przedstawicieli pol-
skiej energetyki z  inicjatywami i  wydarzeniami organizo-
wanymi przez IGEiOŚ oraz zapewni profesjonalną obsługę 
dziennikarską. 

Na przełomie lutego i marca 2018 r. odbyła się w Kiel-
cach kolejna XXI edycja Międzynarodowych 

Targów Energetyki i  Elektrotechniki Enex 2018 oraz 
XVI  edycja Targów Odnawialnych Źródeł Energii ENEX 
Nowa Energia. Targi Enex umożliwiają wystawiającym się 
firmom prezentującym szeroki zakres nowatorskich rozwią-
zań technologicznych znalezienie swojego miejsca na ryn-
ku i osiągnięcie sukcesu.

Wystawcy zaprezentowali swoją najnowszą ofertę, mię-
dzy innymi urządzenia energetyczne i elektroenergetyczne, 
najnowsze technologie armatury sieciowej oraz technologie 
powiązane z energią słoneczną, wodną i biopaliwami.

W  związku ze smogiem, z  którym od lat w  naszym kra-
ju bezskutecznie walczymy, na szczególną uwagę zasługi-
wały eksponowane nowe modele kotłów grzewczych speł-
niające restrykcyjne normy ekologiczne. Wystawa kotłów 
cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników targów. 
Powszechna eksploatacja takich kotłów może znacznie po-
prawić stan powietrza w Polsce. 

Izba Gospodarcza Energetyki i  Ochrony Środowiska 
regularnie bierze udział w tych targach i wspiera je współ-
pracując ściśle z kierownictwem Targów. Wystąpiła na nich 
po raz kolejny, a na jej kolektywnym stoisku wystawiała się 
firma członkowska: Ventus Communications sp. z o.o.

Jak zwykle stoisko tętniło życiem i było przedmiotem za-
interesowania zarówno zwiedzających jak i wystawców. 

ENEX 2018

Zespół IGEiOŚ podziękował Dyrektorowi Generalnemu Sła-
womirowi Krystkowi za wspólną pracę. W grudniu 2017 r. 

spotkaliśmy się w Izbie na pożegnaniu Dyrektora. Został przy-
gotowany film z  materiałów archiwalnych Izby przedstawia-
jący imprezy, targi, konferencje, spotkania, a  co za tym idzie 

LUDZI, którzy przewinęli się przez 25 lat dyrektorowania Sła-
womira Krystka. Na spotkaniu wspomnieniom nie było końca...

Dyrektor i wszyscy pracownicy wzajemnie podziękowali so-
bie za okres ćwierć wieku wspólnej działalności na rzecz roz-
woju Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. 

25 lat razem…
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Energetyka jądrowa na świecie
Wielka Brytania doprecyzowuje 
plany rozwoju energetyki jądrowej 
w Strategii Czystego Wzrostu

Brytyjski Komitet ds. Zmian Klimatu sformułował zalecenia 
dla rządu JKM, aby doprecyzować plany i  propozycje działań 
w ramach tzw. Strategii Czystego Wzrostu (Clean Growth Strate-
gy), której celem jest spełnienie wyznaczonych celów w zakresie 
emisji gazów cieplarnianych do 2032 r. W dokumencie podkre-
śla się, że nie uda się tego dokonać bez rozwoju źródeł jądro-
wych. Obecnie brytyjska energetyka jądrowa dostarcza jedną 
piątą elektryczności zapewniając 46% całości energii niskoemi-
syjnej,. produkowanej w  elektrowniach wiatrowych, fotowol-
taicznych, wodnych i biomasowych. Brytyjskie Stowarzyszenie 
Przemysłu Jądrowego, grupujące ok. 250 przedsiębiorstw zaan-
gażowanych w działalność związaną z cywilną energią jądrową, 
w swoim pierwszym raporcie rocznym wskazuje, że w okresie 
do 2030 r. źródła jądrowe muszą zapewnić 2/3 mocy dyspono-
walnej w systemie energetycznym WB. Jest to duże wyzwanie, 
gdyż z  obecnej mocy jądrowych źródeł wynoszącej 8,9 GWe 
ok. 7,7 GWe musi być wycofana z eksploatacji do 2030 r. Wska-
zuje to na konieczność budowy nowych źródeł jądrowych. 
W rozwój energetyki jądrowej będzie zaangażowany brytyjski 
przemysł jądrowy, który zatrudnia obecnie ok. 155 000 pracow-
ników, a  wartość jego produkcji wynosi ok.  12,4 mld funtów. 
Krytycznym zadaniem jest obecnie budowa EJ Hinkley Point, 
której powodzenie zależy w dużym stopniu od bezpośrednie-
go zaangażowania organów państwa, w tym przede wszystkim 
zapewnienia finansowych gwarancji rządowych i warunków re-
gulacyjnych, umożliwiających ekonomiczne działanie EJ w sys-
temie energetycznym. Jednak Izba Gmin parlamentu zakwe-
stionowała wyliczenia dostawcy technologii (EDF) tzw. ceny 
równowagi (strike price) dla energii, która ma być dostarczana 
na rynek i ma być podstawą rozliczeń w ramach tzw. kontrak-
tów różnicowych. Uznano ją za zbyt wysoką. Z tego m.in. po-
wodu zintensyfikowano prace nad alternatywną technologią EJ 
z brytyjskimi reaktorami wrzącymi UKABWR (UK Advanced Wa-
ter Boiling Water Reactors), których dostawcą ma być brytyjska 
firma Horizon należąca do korporacja Hitachi GE. Wstępny pro-
jekt takiej elektrowni uzyskał pozytywną ocenę brytyjskiego or-
ganu regulacji bezpieczeństwa jądrowego.

Amerykańska Federalna Komisja Regulacji 
Energetyki (FERC) za uznaniem elektrowni 
jądrowych jako istotnego czynnika 
bezpieczeństwa działania systemów 
energetycznych

Federalna Komisja Regulacji Energetyki zakończyła postę-
powanie nad wnioskiem Sekretarza ds. Energii Ricka Perry’ego 
w sprawie zmian przepisów dotyczących bezpieczeństwa dzia-
łania systemów energetycznych w  warunkach ekstremalnych 
zagrożeń. Chodzi o  zmianę przepisów rynkowych w  celu za-
pewnienia długofalowego bezpieczeństwa dostaw energii 
i  preferencji dla systemowych źródeł, działających w  podsta-
wie obciążenia systemu, potrzebnych do szybkiej jego odbu-
dowy po katastrofach atmosferycznych. Preferencje powin-
ny być nadane źródłom mającym możliwość długoletniego 
składowania paliwa na terenie obiektu. To kryterium spełnia-

ją elektrownie jądrowe. Dodatkowo Jądrowa Komisja Regula-
cyjna (Nuclear Regulatory Commission) uznała, że małe modu-
larne reaktory (SMR), projektowane przez firmę NU Scale, które 
nie będą potrzebować zewnętrznego zasilania w energię do za-
pewnienia bezpieczeństwa w czasie i po odstawieniu z ruchu, 
gdyż posiadają dodatkowy atut do uzyskania preferencji sys-
temowych w tzw. holistycznym podejściu do bezpieczeństwa 
dostaw energii.

Alarm służb zapewnienia jakości w sprawie 
wad elementów paliwowych okazał się 
nieistotnym problemem dla francuskich 
i szwajcarskich EJ

Informacja o  zagrożeniu bezpieczeństwa w  wyniku wykry-
tych nieszczelności elementów paliwowych we francuskich 
i szwajcarskich elektrowniach jądrowych została zweryfikowa-
na przez dostawców paliwa i operatorów EJ oraz organy regu-
lacyjne Francji i Szwajcarii. Niewielka liczba prętów paliwowych 
dostarczonych do EJ, pracujących we Francji i  Szwajcarii, zo-
stała zakwestionowana przez służby zapewnienia jakości ope-
ratora elektrowni (EDF). Wykryto odchylenia od standardów 
jakości pewnej ilości dostarczonych elektrowniom prętów pali-
wowych, polegające na niedotrzymaniu wymaganych standar-
dów szczelności. Czternaście prętów z ogólnej liczby 2,6 miliona 
w  pracujących francuskich elektrowniach Carternom, Flama-
nville 1 i  Golfech 2 nie spełniły tych wymagań, a  jedenaście 
kwestionowanych prętów nie zostało z  tego powodu dopusz-
czonych do stosowania. Szwajcarski Inspektorat Bezpieczeń-
stwa Jądrowego (ENSI) poinformował, że EJ Leibstadt również 
otrzymała pewną ilość nieszczelnych prętów paliwowych. Bada-
nie regulatora wykazało jednak, że ta informacja była skutkiem 
nieprawidłowego działania systemu zapewnienia jakości. Nie-
zależnie stwierdzono, że bardzo mały udział kwestionowanych 
prętów paliwowych w całości dostaw paliwa nie stwarzał zagro-
żenia bezpieczeństwa i nie uzasadniał alarmu w tej sprawie.

Kolejne zezwolenie na restart japońskiego 
bloku jądrowego

Gubernator prefektury Fukui zaaprobował restart bloków 
nr  3 i  4 EJ Ohi, będącej w  strukturze przedsiębiorstwa Kansai 
Electric Power Company. Przedsiębiorstwo planuje uruchomie-
nie tych bloków na połowę marca. W całym kraju z ogólnej licz-
by 42 reaktorów energetycznych pięć zostało ponownie uru-
chomionych po spełnieniu nowych wymagań bezpieczeństwa 
jądrowego, które były ustanowione po awarii EJ Daiichi w Fu-
kushimie. Są to elektrownie Kyushu’s Sendai blok 1 i 2; Shikoku 
Ikata blok 3 oraz Kansai Takahama blok 3 i 4.

W Bangladeszu rozpoczęto prace na budowie 
pierwszej w tym kraju elektrowni jądrowej

Pierwszy beton został wylany na budowie EJ Ropppur 1, 
pierwszej elektrowni jądrowej w  Bangladeszu, jednym z  naj-
biedniejszych krajów azjatyckich. W  elektrowni tej zosta-
ną zainstalowane rosyjskie dwa reaktory WWER 1200, które 
stają się głównymi obiektami eksportowymi rosyjskiego prze-
mysłu jądrowego. Budowę prowadzi rosyjskie przedsiębior-

dr Mirosław Duda, ARE
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stwo Atomstrojeksport należące do koncernu Rosatom. Roz-
poczęcie tej budowy zostało uznane za wydarzenie polityczne 
potwierdzone udziałem Premiera Bangladeszu. Międzynarodo-
wa Agencja Energii Atomowej przeznaczyła duże środki na po-
moc w rozwoju energetyki jądrowej Bangladeszu zapewniając 
rozwój infrastruktury jądrowej w zakresie organizacji nadzoru 
regulacyjnego, prawa atomowego i szkolenia specjalistów.

Coraz bliżej oddanie do eksploatacji reaktorów 
EPR w elektrowniach Olkiluoto w Finlandii 
i Flamanville we Francji

W EJ Olkiluoto rozpoczęto tzw. gorące testy bloku z reakto-
rem EPR o  mocy 1600 MWe, co jest ostatnią fazą prób przed 
załadowaniem paliwa do reaktora. Testy muszą wykazać wy-
maganą szczelność obiegu pierwotnego przy znamionowych 
poziomach temperatury i  ciśnienia chłodziwa. Warunki te są 
osiągane przez zamierzone wytwarzanie ciepła przez pompy 
obiegu pierwotnego. Gorące testy potrwają kilka miesięcy. Po 
uzyskaniu pozytywnych wyników zostanie wydana przez regu-
latora bezpieczeństwa jądrowego licencja na eksploatację blo-
ku. Obecnie przewiduje się, że uruchomienie bloku z tym reak-
torem nastąpi w marcu 2019 r. Analogiczne testy zakończono na 
budowie trzeciego bloku z takim reaktorem w EJ Flamanville, co 
umożliwi oddanie tego bloku do eksploatacji pod koniec 2018 r.

Fińskie miasta rozważają ciepłownictwo 
jądrowe

Kilka fińskich miast rozważa zastosowanie reaktorów ma-
łej mocy (SMR – Small Modular Reactors) do celów ciepłowni-
czych zamiast źródeł spalających paliwa organiczne. Samorząd 
miasta Helsinki zlecił opracowanie studium warunków całkowi-
tej dekarbonizacji produkcji energii elektrycznej, ciepłownictwa 
i  transportu. W  wypowiedziach przedstawicieli samorządów 
przewijają się stwierdzenia, że energia jądrowa wykazała się wy-
soką niezawodnością i  bezpieczeństwem działania, i  powinna 
być rozpatrywana jako perspektywiczne źródło ogrzewania fiń-
skich miast. W studium dla Helsinek przewidziano zastosowanie 
reaktorów małej mocy do produkcji ciepła i energii elektrycznej 
w skojarzeniu. Reaktory te są rozwijane w Chinach, USA i Rosji. 

W Turcji rozpoczęto budowę pierwszej EJ 
w technologii rosyjskiej

W  Turcji, 10 grudnia 2017 r., rozpoczęto budowę pierwszej 
w tym kraju elektrowni jądrowej Akkuyu. Inwestorem jest przed-
siębiorstwo JSC Akkuyu Nuklear, będące całkowicie własnością 
rosyjskiego koncernu Rosatom. Elektrownia o  mocy zainstalo-
wanej 4800 MWe (cztery bloki z  rosyjskimi reaktorami WWER 
1200) będzie zlokalizowana nad Morzem Śródziemnym w Pro-
wincji Mersin. Porozumienie Turcji i Rosji w tej sprawie, zawarte 
w 2010 r., przewiduje zagwarantowanie 35–40% udziału w budo-
wie przedsiębiorstw tureckich na ogólną sumę ok. 6–8 mld USD. 
Finansowanie inwestycji zapewnia strona rosyjska.

W Chinach rozpoczęto budowę 
demonstracyjnej EJ z reaktorem 
na neutronach prędkich

W grudniu 2017 r. w Chinach rozpoczęto budowę bloku ją-
drowego z  reaktorem powielającym na neutronach prędkich 
o mocy 600 MWe. W ten sposób Chiny dołączają do Rosji, gdzie 
taki reaktor jest już w eksploatacji (w Biełojarsku). Należy pod-
kreślić, że reaktory powielające są nieodzownym ogniwem za-
mkniętego jądrowego cyklu paliwowego, w którym z normal-
nie nieużytecznego i  głównie występującego w  przyrodzie 
izotopu uranu 238U produkowane są izotopy plutonu (głów-
nie 239Pu), które po ich wydzieleniu mogą być użyte jako pa-

liwo w reaktorach termicznych, które obecnie są powszechnie 
eksploatowane.

General Electric będzie dostawcą turbin 
dla EJ Paks II na Węgrzech

Firma GE Hungary, należąca do globalnego koncernu Gene-
ral Electric, wygrała przetarg na produkcję i dostawy turbin dla 
dwu bloków EJ Paks II z rosyjskimi reaktorami WWER 1200. Kon-
trakt opiewa na 793 mln €. Finansowanie tej inwestycji w więk-
szości ponosi dostawca rosyjski.

Energetyka jądrowa w USA

Amerykańskie środowisko akademickie i  profesjonalne 
w  dziedzinie energetyki i  ochrony środowiska zaapelowało 
w  liście otwartym do Prezydenta Donalda Trumpa i  ostatnio 
mianowanego Sekretarza ds.  Energii Ricka Perriego o  podję-
cie działań w celu utrzymania i wzrostu sektora energetyki ją-
drowej w USA. Apel podpisali m.in. prezes organizacji „Environ-
mental Progress” Michael Shellenberger, wybitni naukowcy 
w  dziedzinie ochrony środowiska James Hansen i  Kerry Em-
manuel, prezes stowarzyszenia „American Nuclear Society” An-
drew Klein. W apelu podkreślono, że elektrownie jądrowe nie 
wytrzymują konkurencji na rynku energii elektrycznej ze źró-
dłami na tani gaz łupkowy i silnie dotowane źródła odnawialne 
i z  tego powodu jest zagrożone długofalowe bezpieczeństwo 
dostaw energii elektrycznej.

Do podobnych wniosków doszła senacka komisja specjal-
na powołana jeszcze przez poprzedniego Sekretarza ds. Ener-
gii Ernesta Moniza. Sformułowano wyraźne ostrzeżenie, że je-
śli teraz nie będą podjęte odpowiednie działania, to ok. 2030 r. 
w USA nie będzie już energetyki jądrowej. Działania powinny 
być skoncentrowane na modyfikacji mechanizmów rynkowych 
energii elektrycznej.

Tymczasem koncerny energetyczne, które odnotowują 
ujemne wyniki finansowe ze względu na problemy ich EJ na 
rynku energii, starają się uzyskać poprawę warunków uczest-
nictwa w rynku dla tych obiektów w ramach prawa stanowego. 
Koncern Exelon uzyskał poprawę wskaźników wykorzystania 
mocy swoich EJ w stanie Illinois dzięki korekcie mechanizmów 
rynkowych, zależnych od prawa stanowego. Gubernator stanu 
Illinois Bruce Rauner podpisał nowelizację ustawy stanowej 
mającej na celu zapewnienie ciągłości eksploatacji elektrowni 
jądrowych Clinton i Quad Cities.

Koncern Exelon wystąpił również do organu regulacji ener-
getyki w stanie Nowy York, z wnioskiem o wprowadzenie ko-
rekt do mechanizmów rynku energii elektrycznej uwzględ-
niających priorytet obciążania zeroemisyjnych źródeł. Pełna 
korekta mechanizmów rynkowych będzie jednak możliwa do-
piero po harmonizacji przepisów stanowych i federalnych.

Wbrew widocznym problemom prowadzone są jednak pra-
ce nad przygotowaniem nowych inwestycji jądrowych, m.in. 
przeprowadzono niezbędne badania do udzielenia licencji 
na budowę i eksploatację bloków 3 i 4 z  reaktorami Westing- 
house’a AP1000 w EJ Vogtle. 

Komitet Naukowy ONZ o promieniowaniu 
z różnych źródeł wytwarzania energii

Komitet Naukowy ONZ ds. oceny skutków promieniowania 
jądrowego (UNSCEAR) opublikował wyniki porównania radia-
cyjnego wpływu na otoczenie rozmaitych technologii wytwa-
rzania energii elektrycznej Wskazują one, że ponad połowa 
promieniowania ze wszystkich rozpatrywanych źródeł pocho-
dzi z elektrowni węglowych. Promieniowanie z jądrowego cy-
klu paliwowego to tylko ok. 20%. 

Materiał opracowany na podstawie World Nuclear News
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Energetyka na świecie
ROSJA ROZPOCZYNA EKSPORT LNG 
Z PÓŁWYSPU JAMALSKIEGO

Rosyjskie przedsiębiorstwo Novatek rozpoczęło eks-
port skroplonego gazu ziemnego (LNG) z Półwyspu Ja-
malskiego. Skutki są wielorakie: zmienia się pozycja ryn-
kowa Gazpromu, region arktyczny może liczyć na rozwój 
oraz zacieśniły się rosyjsko-chińskie relacje w  obszarze 
energetyki. W realizacji inwestycji pomogły Chiny i fran-
cuska firma Total, pomimo sankcji wprowadzonych przez 
UE i USA. Inwestycja powinna mieć korzystny wpływ na 
europejski rynek gazu. 

8 grudnia 2017 r. pierwszy transport skroplonego 
gazu opuścił Jamał. Wydarzenie to uznano za wielki suk-
ces udziałowców firmy Novatek oraz rosyjskiego rządu. 
Budowę terminala zakończono na czas, pomimo trud-
nych warunków klimatycznych i  problemów z  finanso-
waniem, spotęgowanych sankcjami.

Terminal jamalski nie jest pierwszym rosyjskim termi-
nalem LNG – od 2009 r. działa terminal Sachalin 2, któ-
rym Gazprom dostarcza surowiec do regionu Azji i Pacy-
fiku. W 2013 r. przełamany został monopol Gazpromu na 
eksport gazu ziemnego z  Rosji, poprzez zmiany w  pra-
wodawstwie. Było to zielone światło dla inwestycji pry-
watnej spółki Novatek. 

Podobnie jak Sachalin 2, terminal Jamał ma eksporto-
wać gaz do Azji. Z uwagi na arktyczne warunki klimatycz-
ne, bezpośrednie dostawy możliwe będą jedynie w mie-
siącach letnich. Przez pozostałą część roku gaz będzie 
transportowany przez Europę. Dostępność rosyjskiego 
gazu w  Europie w  okresach, gdy temperatury spadają 
a zapotrzebowanie na ten surowiec rośnie, powinna ko-
rzystnie wpłynąć na europejskie rynki oraz bezpieczeń-
stwo dostaw.

UE, działając w ramach Trzeciego Pakietu Energetycz-
nego, silnie ogranicza dostęp Gazpromu do europejskie-
go rynku. To wspiera innych dostawców, takich jak jamal-
ski. W  konsekwencji, Gazprom i  Novatek mogą zostać 
konkurentami w walce o rynek UE, co potencjalnie osła-
bi pozycję Gazpromu i  ograniczy geopolityczny wpływ 
Rosji w regionach zależnych od rosyjskiego gazu. Doty-
czy to zarówno Europy jak innych terytoriów.

Źródło: energypost.eu, 22-01-2018
http://energypost.eu/russia-starts-lng-exports-from- 

-yamal-what-it-means-for-europe/ 

CHINY URUCHOMIŁY TRZECI 
CO DO WIELKOŚCI NA ŚWIECIE RYNEK 
UPRAWNIEŃ DO EMISJI 

19 grudnia ubiegłego roku miało miejsce formalne 
rozpoczęcie działalności przez chiński krajowy rynek 
uprawnień do emisji węgla. Nałożenie opłat na najwięk-
szych emitentów gazów cieplarnianych, to kluczowy 
krok w staraniach Chin na rzecz przeciwdziałania zanie-
czyszczeniu środowiska oraz zmianom klimatycznym.

Początkowo rynek obejmie tylko wytwórców ener-
gii, ale i to pozwoli uzyskać znaczne korzyści klimatycz-
ne. W Chinach 65% energii produkowane jest z węgla, co

generuje rocznie emisję CO2 na poziomie przekraczają-
cym 3,5 GT. To prawie dwukrotnie więcej niż roczny ob-
rót na rynku UE.

Jeśli rynek handlu uprawnieniami jest dobrze zapro-
jektowany, stanowi potężne narzędzie do ograniczania 
emisji węgla w sposób efektywny pod względem kosz-
tów. Chińczycy analizują dotychczasowe osiągnięcia już 
funkcjonujących rynków, aby doskonalić swoje własne 
rozwiązania.

Chiński prezydent Xi Jinping złożył obietnicę urucho-
mienia rynku emisji podczas wizyty w USA, w 2015 r. Zo-
bowiązanie to Chiny podtrzymały w  porozumieniu kli-
matycznym z Paryża. Dotrzymały słowa i terminu. 

W ramach działań przygotowawczych, w  latach 2013 
i 2014, pięć miast i dwie prowincje uruchomiły pod egi-
dą rządu programy pilotażowe. Łącznie pilotaże objęły 
3 tysiące podmiotów, których emisje w skali roku wyno-
siły 1,4 GT CO2. W 2017 r. średnia cena zezwoleń na sied-
miu rynkach kształtowała się od 3 do 10 USD za tonę CO2, 
przy obrotach około 680 mln USD. Doświadczenia tych 
rynków upewniły decydentów politycznych o możliwo-
ści zastosowania nowych rozwiązań w skali całego kra-
ju. Według oszacowań chińskich jednostek naukowo-ba-
dawczych, cena 10 USD za tonę CO2 pozwoli zmniejszyć 
ilość emitowanych gazów o jedną czwartą w 2030 r. Do-
celowo rynkiem emisji ma zostać objętych osiem najbar-
dziej energochłonnych sektorów chińskiej gospodarki.

Źródło: energypost.eu, 11-01-2018
http://energypost.eu/china-just-launched-worlds- 

-largest-carbon-market-3-ways-can-succeed/

TARYFY NIEMIECKICH OPERATORÓW 
SIECIOWYCH NIE SĄ TRANSPARENTNE

Zgodnie z tym, co deklarują wspólnie Komisja Europej-
ska, Rada Europejska i Europarlament, istotą reformy eu-
ropejskiego rynku energii ma być obrona interesów od-
biorców. Już teraz wspólny europejski rynek pozwala na 
oszczędności rzędu miliardów dzięki temu, że rynki kra-
jowe zostały połączone.

Oszczędności mogą być większe. Znaczną część kosz-
tów dla odbiorców stanowią koszty sieciowe, które 
w ostatnich latach rosły w wielu krajach UE. Z uwagi na 
to, że taryfy sieciowe są regulowane, nie dotyczą ich me-
chanizmy konkurencyjne. Odbiorcy nie mogą też wybrać 
dostawcy usług sieciowych. W takiej sytuacji oczekiwać 
można, że taryfy tworzone będą w sposób transparent-
ny, a podatnicy i odbiorcy będą informowani, w jaki spo-
sób koszty są określane i alokowane. Tak jednak nie dzie-
je się w Niemczech.

Każdego roku, w  październiku, wszyscy czterej nie-
mieccy operatorzy sieci przesyłowej oraz dziewięciuset 
operatorów sieci dystrybucyjnych publikują taryfy na ko-
lejny rok. Na tej podstawie detaliczni sprzedawcy energii 
kalkulują swoje oferty. Poza cenami niewiele innych in-
formacji jest dostępnych. Brakuje danych na temat kosz-
tów poszczególnych sieci i  całościowych kosztów dla 
Niemiec. Nawet regulator nie ma dostępu do zintegro-
wanych danych. Sytuacja taka ma miejsce, mimo że nad-
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zór nad przedsiębiorstwami sieciowymi działa w Niem-
czech od 2005 r. 

Niezależny międzynarodowy zespól ekspertów Regu-
latory Assistance Project, we współpracy z think-tankiem 
Agora Energiewende, opublikował raport na temat nie-
mieckich taryf. Ustalono, że w  2018 r. koszty przesyło-
we mają wzrosnąć o więcej niż 600 mln EUR, do kwoty 
5,8 mld EUR. Wzrost kosztów dystrybucji energii szaco-
wany jest do około 24 mld EUR. Uzasadnienie rosnących 
kosztów, to potrzeba kontraktowania rezerw oraz więk-
sze koszty operacyjne. Nie uzyskano wiedzy o  miej-
scach powstawania kosztów, ani o  sposobie lokowania 
ich w ramach sieci i finalnie do odbiorców. Nie wiadomo 
na jakich zasadach różnicowane są składniki ceny dla po-
szczególnych grup odbiorców. 

Z  innego opracowania, zamówionego przez niemiec-
kiego regulatora, wynika, że zasady stanowienia regula-
cji i opłaty sieciowe są bardziej przejrzyste m.in. w Wiel-
kiej Brytanii, USA, Holandii i  Austrii. W  swoim własnym 
dorocznym raporcie z  działalności, niemiecki regulator 
kwituje kwestię regulacji przychodów przedsiębiorstw 
sieciowych, jako poufną, a  jej status za adekwatny do 
„konkurencji w działalności sieciowej”.

W 2017 r. niemiecki sąd najwyższy orzekł, iż wyłącze-
nie nadzoru nad przychodami operatorów sieciowych 
poza domenę publiczną jest zgodne z niemieckim pra-
wem. Oznacza to, że zwiększenie przejrzystości wymaga 
działań legislacyjnych.

Jeżeli Unia Energetyczna ma z  sukcesem dostarczać 
odbiorcom korzyści ze wspólnego rynku, pierwszym 
krokiem powinna być poprawa transparentności w ob-
szarze kosztów we wszystkich krajach UE. Dane i decyzje 
powinny być ujawniane przez wszystkich uczestników 
rynku. Takie rozwiązania wymagają wdrożenia restryk-
cyjnych przepisów i  instytucjonalnego nadzoru na po-
ziomie UE.

Źródło: energypost.eu, 19-01-2018
http://energypost.eu/time-german-network-operators-

-come-clean-tariffs/

WIELKA BRYTANIA WYTWARZA 
DWA RAZY WIĘCEJ ENERGII Z WIATRU 
NIŻ Z WĘGLA

W 2012 r. w Wielkiej Brytanii (nie licząc Irlandii Północ-
nej), produkcja energii elektrycznej ze spalania węgla 
stanowiła 40%, w 2017 r. było to 7%. O ile 2016 r. cecho-
wał spadek wykorzystania węgla i wypieranie go przez 
gaz ziemny, to 2017 r. zdominował wzrost udziału ener-
gii wiatrowej w miksie energetycznym wyspy.

W 2017 r. źródła wiatrowe zaspakajały 15% zapotrze-
bowania Wielkiej Brytanii na energię, czyli o 5 p.p. wię-
cej w stosunku do roku poprzedniego. Ten wzrost – wy-
nik zwiększenia liczby farm wiatrowych przyłączonych 
do sieci on line oraz bardziej wietrznej pogody, pomógł 
następnie zredukować zużycie węgla i zatrzymać wzrost 
wykorzystania gazu ziemnego. Przez cały październik 
ubiegłego roku, energia ze źródeł solarnych, wiatro-
wych i  wodnych łącznie zaspakajała jedną czwartą za-
potrzebowania wyspy na energię elektryczną. W okresie 
2016–2017 przyrost produkcji ze źródeł wiatrowych wy-
niósł 14 TWh, a to więcej niż potencjał wytwórczy nowo 
budowanej elektrowni jądrowej Hinkley Point C o mocy 
3200 MW.

Co do zapotrzebowania na energię, to od 12 lat w Wiel-
kiej Brytanii utrzymuje się trend spadkowy. Wyspa raczej 
importuje niż wytwarza lokalnie energochłonne produk-
ty i  usługi, co wpływa na poprawę efektywności ener-
getycznej. W  2017 r. wyspiarze zużyli mniej więcej tyle

samo energii co w 1987 r., mimo znaczącego zwiększe-
nia się populacji. Tendencja ta może ulec odwróceniu ze 
względu na rozpowszechnienie pojazdów elektrycznych, 
a także częściowe zastępowanie energią elektryczną pa-
liw płynnych w transporcie i gazu ziemnego w ogrzew-
nictwie. Pojawia się problem, jak zbilansować sezonową 
i  dobową zmienność zapotrzebowania na energię bez 
sięgania po paliwa kopalne.

Niskie wykorzystanie energii pochodzącej z  węgla 
maskuje jego znaczenie w godzinach szczytu zapotrze-
bowania. W 2017 r., podczas 10% godzin największego 
popytu na energię, energia produkowana z węgla stano-
wiła jedną szóstą. W okresach największego zapotrzebo-
wania, węgiel jest bardziej pewnym źródłem energii niż 
elektrownie jądrowe, czy też kombinacja źródeł wiatro-
wych, słonecznych i wodnych. Niezawodność źródeł wia-
trowych i solarnych mogłoby poprawić magazynowanie 
energii.

Źródło: energypost.eu, 10-01-2018
http://energypost.eu/winds-of-change-britain-now- 

-generates-twice-as-much-electricity-from-wind-as-coal/

SŁABE WYNIKI STEROWANIA POPYTEM 
NA ENERGIĘ W USA

Zgodnie z  wymaganiami amerykańskiego prawa, 
w  grudniu 2017 r. Federal Energy Regulatory Commis-
sion (FERC) opublikowała dwunaste wydanie raportu na 
temat sterowania popytem na energię elektryczną (ang. 
demand response, DR) oraz zaawansowanego opomiaro-
wania w USA. Ustalenia uznano za rozczarowujące.

W stosunku do poprzednich lat, udział DR w rynku hur-
towym energii zmniejszył się. W 2016 r. DR mógł poten-
cjalnie zaspokoić 5,7% popytu szczytowego, natomiast 
w 2015 r. było to 6,6%. Wpływ miały tu zmiany zasad dzia-
łania PJM, jednego z największych w USA rynków hurto-
wych, który posiadał największy program DR. Na nieko-
rzyść zadziałał też wzrost popytu na energię w szczycie 
– o 3% w 2016 r. względem roku poprzedniego. 

Liczba elektronicznych urządzeń pomiarowych rosła, 
lecz powoli. W 2015 r. około 43% z 150,1 mln liczników 
użytkowanych w USA stanowiły urządzenia elektronicz-
ne. Zaawansowanie poszczególnych stanów było zróżni-
cowane. W Teksasie udział nowoczesnych urządzeń wy-
nosił prawie 82%, na Hawajach 6%. 

Niewielki postęp dotyczył także taryf ze zmiennymi 
w  czasie stawkami za energię, które miały być wdraża-
ne w ślad za instalowaniem nowoczesnej aparatury po-
miarowo-rozliczeniowej. Bariery w  tym zakresie wyni-
kają m.in. z obaw regulatorów stanowych przed reakcją 
odbiorców na zmiany w rachunkach za energię. Według 
FERC, pomóc mogłoby stopniowe przechodzenie na 
nowe taryfy, umożliwienie niektórym grupom odbior-
ców wycofania się z nich oraz uruchomienie programów 
pilotażowych, dających szansę przetestowania nowych 
rozwiązań. 

Podsumowując zebrane dane, FERC stwierdził, że Ener-
gy Policy Act z 2005 r., czyli ustawa, która miała zrewolu-
cjonizować rozliczenia za energię elektryczną i  pomóc 
w  zarządzaniu popytem w  okresach szczytowych, nie 
zdała egzaminu. Co więcej, potrzeba wygładzania krzy-
wej zapotrzebowania na energię narasta, ponieważ do 
sieci przyłączanych jest coraz więcej odnawialnych źró-
deł energii. Nakłady na modernizację urządzeń pomia-
rowo-rozliczeniowych uznano za marnotrawstwo środ-
ków.

Źródło: energypost.eu, 23-01-2018
http://energypost.eu/the-sorry-state-of-demand- 

-response-in-the-u-s/






