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Szanowni Państwo
Grudzień to miesiąc wyjątkowy. Z jednej strony
skłania do podsumowania kończącego się roku, a z drugiej
– do snucia planów na następny.
Jednym z najważniejszych wydarzeń mijającego roku
oraz z pewnością skłaniającym do refleksji na wielu
poziomach, były obchody setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Przez całe dziesięciolecia, na skutek zawirowań
historycznych, tak sektor energetyczny, jak i cała
polska gospodarka, nie mogły rozwijać się w sposób
zrównoważony i innowacyjny. Dziś światowa energetyka
znajduje się w przełomowym momencie transformacji,
dr hab. Filip Grzegorczyk
a my, na szczęście, tym razem nie jesteśmy na marginesie,
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by z tego szczególnego momentu nie skorzystać. Dziś
mamy też fundamenty, czyli stabilne struktury państwowe
– rozwijającą się gospodarkę, świetnych naukowców, dobre uczelnie i młodych ludzi z nowatorskimi pomysłami.
Kształcenie przyszłych kadr to z pewnością jedno z podstawowych wyzwań, przed którym stoi nasza branża, w której
coraz większym problemem jest luka pokoleniowa. W najbliższych latach największe braki pracowników pojawią się w tych
obszarach, w których niezbędne są twarde kompetencje techniczne, tj. w segmentach wydobywczych, produkcji energii
elektrycznej czy dystrybucji. Z tego powodu, wspólnie jako sektor, musimy angażować się w proces podnoszenia jakości
i efektywności kształcenia zawodowego na potrzeby energetyki oraz dostosowywania go do wyzwań rozwojowych i potrzeb
rynku pracy.
Myśląc o przyszłości, możemy śmiało powiedzieć, że krajowa energetyka jest w okresie dynamicznych zmian. Z jednej
strony są one wypadkową unijnych przepisów, światowych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych oraz wiodących
trendów w polityce ekologicznej, ale również i innowacji. Nie tylko tych tworzonych w naszej branży, ale – a może przede
wszystkim – w innych, lecz mających na nią istotny wpływ.
Wyzwania najbliższej przyszłości, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć, jeszcze niedawno były traktowane jako science
fiction. A tymczasem, choćby przyszłość motoryzacji oparta na silnikach elektrycznych, jest już nie tylko wizją futurystów,
a tym, co czeka nas w najbliższych latach.
Duży wpływ na naszą branżę, i to znacznie większy niż elektromobilność, będzie miał niewątpliwie Internet Rzeczy (IoT).
Sieć superszybkiego i superpojemnego internetu (5G), to odpowiednio dobrane, nowoczesne rozwiązania technologiczne,
które ułatwią bezpieczne i efektywne zarządzanie oświetleniem ulicznym lub szybkie znalezienie miejsca parkingowego,
a nawet aplikacja pokazująca jakość powietrza. To tylko niektóre z możliwości, jakie niesie ze sobą IoT. Wykorzystanie
potencjału danych i informacji zgromadzonych w poszczególnych przedmiotach z pewnością usprawni wiele dziedzin życia.
Bieżący rok zamyka ważne – nie tylko dla energetyki, ale też dla całego kraju - wydarzenie. Polska, już po raz trzeci,
jest organizatorem najważniejszego globalnego forum poświęconego światowej polityce klimatycznej: Konferencji Stron
Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.
W tym miejscu trzeba podkreślić, że polityka klimatyczna jest dla Polski bardzo ważna. Dobrym przykładem naszego
zaangażowania w tym obszarze jest, między innymi, realizacja naszych zobowiązań wynikających z Protokołu z Kioto,
gdyż Polska zredukowała swoją emisję CO2 o 32 proc. względem wymaganych 6 proc., przy jednoczesnym wzroście
gospodarczym. To niebywały postęp.
Jako człowiek związany z sektorem energetycznym i Polak jestem dumny z tego, jakie postępy zrobiliśmy w kierunku
transformacji energetycznej. Jako sektor energetyczny, przy zaangażowaniu i wsparciu polskiego Rządu, modernizujemy
górnictwo, dywersyfikujemy źródła dostaw energii, stawiamy na rozwój odnawialnych źródeł energii oraz innowacyjnych
technologii. Transformacja energetyczna to jednak, szczególnie w krajach, w których węgiel odgrywa dużą rolę w miksie
energetycznym, bardzo wymagające i kosztowne wyzwanie. Dlatego kolejne 12 miesięcy rysuje się rokiem pełnym wyzwań,
z którymi wspólnie będziemy musieli się zmierzyć.
Szanowni Państwo, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, nadchodzi Nowy Rok.
Z tej okazji Pracownikom całego polskiego sektora energetycznego, a także firm
z nim współpracujących, Członkom i Przyjaciołom naszej Izby oraz wszystkim
Czytelnikom „Przeglądu Energetycznego” w imieniu Władz Statutowych
Izby oraz swoim własnym składam najserdeczniejsze życzenia świąteczne
i noworoczne. Aby ten Nowy 2019 Rok był w pełni czasem spełnienia
Waszych planów zawodowych i ambicji, bo te z pewnością bardzo dobrze
przysłużą się polskiej energetyce.
Wyrażam przekonanie, że dzięki solidarnej pracy uda się nam wspólnie
osiągnąć jeszcze więcej.
przegląd energetyczny I grudzień 2018 I 3
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Analizator DA-BOX 2000 jako narzędzie
do predykcji awarii typu BLACKOUT
System DA-BOX 2000 przeznaczony jest do analizy
zagrożeń związanych z kołysaniami międzyobszarowymi sieci
elektroenergetycznej WN, wykorzystując wykładnik Lapunowa, jako
kryterium jej stabilności i transformatę falkową do określenia czasu
wystąpienia zdarzenia.
Celem projektu było zainteresowanie uczelni technicznych
oraz operatorów sieci przesyłowej i dystrybucyjnej najnowszymi
rozwiązaniami umożliwiającymi przewidywanie awarii typu BLACKOUT
oraz wspólną analizę i interpretację danych z analizatorów niskich
częstotliwości (0,005 Hz ... 98 Hz) DA-BOX 2000 i analizatorów jakości
energii elektrycznej PQ BOX 200 wraz z korelacją danych.
Projekt realizowany pod nazwą: „Zachodniopomorskie Centrum
Monitoringu i Prognozowania Dynamicznych Awarii Sieci
Energetycznych” zawarty pomiędzy Zarządem Województwa
Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez wicemarszałka
Andrzeja Jakubowskiego i firmą ASTAT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
(60-451) przy ul. Dąbrowskiego 441, reprezentowaną przez prezesa
Romualda Wintera.
Podstawowymi założeniami projektu, który był realizowany przez okres
trzech lat, było umożliwienie transferu wiedzy i technologii związanej
z zarządzaniem siecią elektroenergetyczną zdobytą przez firmy
z branży przesyłu energii z Europy Zachodniej. Zagadnienia związane
z zachowaniem się stanu dynamicznego sieci elektroenergetycznej
dotyczą zagrożeń związanych z jej stabilnością na skutek przyłączania
rozproszonych źródeł energii na poziomie WN ze zróżnicowanym
poziomem generacji, jak i utratą bilansu mocy i zmianami częstotliwości
między obszarami (kołysania sieci). Uczelnie techniczne (prof. Michael
Fete) i spółki przesyłowe z UE, wspólnie z firmą A-EBERLE, wypracowały
założenia, które określiły niezbędne dane i parametry pozwalające
na identyfikację i analizę w/w zagrożeń.
Umożliwiło to opracowanie urządzeń do analizy zjawisk dynamicznych
zachodzących w sieciach SN i WN mierzących zdarzenia w zakresie
częstotliwości od 0,005 Hz do 128 Hz, serii DA-BOX 2000 oraz przy
współpracy z CDM, co zagwarantowało zwiększenie kontroli nad
zjawiskami determinującymi stabilność sieci elektroenergetycznej
i podejmowanie prawidłowych decyzji prewencyjnych.
Założenia teoretyczne przedmiotowego projektu:
- Budowa systemu do wczesnego ostrzegania przed awarią sieci
elektromagnetycznej i do podejmowania właściwych decyzji
w CDM związanych z pracami ruchowymi.
- Instalacja odnawialnych źródeł energii w strukturze sieci
elektroenergetycznej powoduje wymierne zmniejszenie rezerwy
stabilności z powodu zmieniającej się dynamiki obciążeń
(pobudzenia związane z przyłączaniem i odłączaniem dużych
obciążeń, zmianą kierunku zasilania i topologii sieci). Jeśli te stany
nie będą dostatecznie tłumione przez strukturę sieci, spowoduje
to utratę stabilności sieci, po której może nastąpić awaria typu
BLACKOUT.
- Znalezienie korelacji między zjawiskami a parametrami sieci
(odpowiedź systemu) było punktem wyjścia do zaprojektowania
urządzeń typu DA-BOX 2000. Zrezygnowaliśmy z klasycznych
technik pomiaru (analiza rozpływów mocy, pomiary harmonicznych
powyżej 50 Hz) i spojrzeliśmy na zakresy częstotliwości od 0,005 Hz
do 128 Hz. Okazało się, że w tym zakresie znajdują się niezbędne
informacje do przewidywania awarii związanych z utratą stabilności
dynamicznej sieci elektroenergetycznej. Wykorzystując teorię
dynamiki nieliniowej, teorię bifurkacji i chaosu deterministycznego,
możemy w sposób ciągły oceniać stabilność sieci.

DA-BOX 2000
- Do analizy zagadnień związanych z dynamiką sieci, mierzymy,
analizujemy i porównujemy następujące parametry:
~ korelację „napięcia pełzającego” i blokady przełącznika zaczepów,
~ funkcje częstotliwościowe (wartość skuteczna i gradient
częstotliwości),
~ niskie częstotliwości od 0,005 Hz i porównanie ich z modelem
odniesienia,
~ dryft napięcia,
~ wykładnik Lapunowa,
~ nadzór profilu tłumienia sieci (wykorzystujemy transformatę
falkową).
Urządzenia, których używamy, opierają swoją zasadę działania
na innowacyjnych technologiach i algorytmach. Są to między
innymi wykładnik Lapunowa - stosunkowo nowe narzędzie
matematyczne (znane z teorii bifurkacji i chaosu), służące
do badania stabilności systemu dynamicznego. Kolejne narzędzia to
Fingerprints („częstotliwościowy odcisk palca”) oraz tłumienie sieci.
Urządzenia monitorują częstotliwość w zakresie od 0,005 Hz do 98 Hz
i rejestrują występujące w tym zakresie zdarzenia częstotliwościowe
i na tej podstawie przewidują przyszłe zmiany w SEE. Typowe
urządzenia stosowane aktualnie w pracy SEE operują głównie na
częstotliwości podstawowej (50 Hz), wyższych harmonicznych oraz
interharmonicznych, jednakże zakres na poziomie 0,005 Hz do 128 Hz
nie był dotychczas wykorzystywany.
Najważniejszym praktycznym wyróżnikiem tych urządzeń jest
możliwość predykcji czyli przewidywania wystąpienia zakłóceń
w SEE. Ponadto możliwa jest wczesna identyfikacja „słabych miejsc”
w SEE, dzięki temu możliwe jest monitorowanie rzeczywistych
wielkości fizycznych, charakteryzujących pracę sieci oraz racjonalne
sterowanie siecią przesyłową i dystrybucyjną oraz właściwe ich
projektowanie.
W czasie trwania projektu, podczas rejestracji, zaobserwowano
dynamiczne zakłócenia w systemie SEE w postaci oscylacji
elektromechanicznych o częstotliwościach rzędu 4,5 Hz (farmy
wiatrowe). Podczas sytuacji awaryjnych, w obszarach o dużym
nasyceniu FW mogą szybko zwiększyć swoją amplitudę i stanowić
zagrożenie. Typowe widmo oscylacji 9 - 10 Hz jest specyficzne dla
pracy farm wiatrowych - ze względu na przyczynę ich powstawania
nie stanowią istotnego zagrożenia dla SEE. Drgania międzyobszarowe
są typowe dla SEE i jeśli są prawidłowo tłumione przez system
elektroenergetyczny, zazwyczaj nie powodują sytuacji zagrożenia
SEE. W związku z wzrastającym udziałem ilości energii odnawialnej
w bilansie energetycznym, wzrasta też moc zainstalowanych
rozproszonych źródeł energii.
Konieczna jest kontynuacja badań nad zagrożeniami SEE.
Radosław Wiśniewski
Specjalista ds. Jakości Energii Elektrycznej w firmie ASTAT

ASTAT sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 441 60-451 Poznań
tel. 61 848 88 71 fax 61 848 82 76
info@astat.pl www.astat-energetyka.pl
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Partner świata energetyki
– Centrum kompetencji w zakresie energetyki powstało, aby w jednym miejscu w spójny sposób działać na rzecz całej
energetyki, agregować informacje, dysponować rzetelnym obrazem tego, co się w niej dzieje – mówi dr inż. ANDRZEJ
ZIÓŁKOWSKI, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), w rozmowie z Andrzejem Uznańskim.
 Jakie problemy polskiej energetyki uważa Pan za najważniejsze, innymi słowy: co winno być priorytetem w stale zmienianej, a raczej definitywnie nie sprecyzowanej
przez kolejne rządy polityce energetycznej Polski?
– UDT jako jednostka podległa ministrowi do spraw gospodarki ma delegację ustawową w zakresie dążenia do zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych i taka
jest nasza rola. Z punktu widzenia UDT są dwie dziedziny, na
których będziemy się koncentrowali. Pierwszą jest rozwiązanie problemu bloków 200 MW plus, których niektóre elementy
mogą być wyeksploatowane. Słowem, trzeba zrobić wszystko
co możliwe, aby zagwarantować ich dyspozycyjność i elastyczność. I przede wszystkim w najbliższym czasie utrzymać je
w ruchu, bo według danych mocy w systemie ubywa, więc nadal powinny pracować. Chodzi zatem o utrzymanie bloków
w sprawności technicznej i wykonywanie badań w taki sposób,
aby zagwarantować ich maksymalną dyspozycyjność. W tym
celu stosujemy zaawansowane technologicznie, szybkie i precyzyjne metody badawcze.
Druga kwestia to tworzenie analityki zmierzającej do oceny rzeczywistego stanu tych jednostek, a także najnowszych,
już oddanych do eksploatacji, jak i dopiero powstających, które w kontekście OZE są zupełnie inaczej eksploatowane, niż zakładali pierwotnie ich projektanci. Te bloki na parametry nadkrytyczne winny być eksploatowane w podstawie, a więc nie
jako tzw. regulacyjne. A takimi są w rzeczywistości. W blokach
w Bełchatowie, Jaworznie i Opolu może dochodzić nawet do
znacznego obniżenia mocy, co z punktu widzenia technicznego może implikować dodatkowe ryzyka. Ich sprawność w takim przypadku odbiega od założonej. Ponadto zostały w nich
zastosowane zupełnie inne materiały, niż w przypadku bloków
200 MW plus, np. o innych strukturach i własnościach. Dlatego też na nowe bloki należy patrzeć z wielką uwagą, bo ich
obecność w naszym systemie energetycznym, w porównaniu
do poprzednich jednostek, liczy niewiele lat.
Kolejne zagadnienie to energetyka a elektromobilność, którą UDT też się zajmuje. To budowanie koncepcji energetyki
rozproszonej i skojarzonej, która wiąże się także z ciepłownictwem. Wydaje się, że istnieje potencjał w tym zakresie. Chodzi
o nową koncepcję energetyki – wytwarzajmy energię w miejscu jej konsumpcji. Mam na myśli przywrócenie małej kogeneracji – lokalnej, w niewielkich miejscowościach. W kontekście rozwoju całej rodzimej energetyki, miksu energetycznego,
uregulowań emisyjnych, kluczowa jest inwestycja Baltic Pipe.
 Krzysztof Tchórzewski, minister energii deklaruje, że
w 2050 r. udział węgla w miksie energetycznym będzie wynosił 50%. Czy to realne?
– Cel wydaje mi się bardzo ambitny. Dobrze byłoby, aby pojawiła się energetyka atomowa, w dalszej perspektywie byłaby
zrębem do przebudowania podstawy systemu energetycznego. Obiecujące są technologie bazujące na kumulowaniu energii. Na przykład woda też jest pewną jej formą, gdy zostanie
rozłożona na wodór i tlen. Mamy wodór, możemy go albo spalić poprzez wprowadzenie do systemu gazowniczego, albo wy6 I grudzień 2018 I przegląd energetyczny

ANDRZEJ ZIÓŁKOWSKI ukończył studia na Wydziale Maszyn
Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej oraz studia
doktoranckie na Wydziale Budowy Maszyn Instytut Mechaniki
Stosowanej tej samej uczelni, a następnie Master of Business
Administration Program Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
i Georgia State University. Był pracownikiem naukowym
Politechniki Poznańskiej, przez wiele lat dyrektorem Oddziału
UDT w Poznaniu. Współautor przepisów z zakresu urządzeń
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korzystać w ogniwach wodorowych i wytwarzać prąd. Jestem
zdania, że te technologie rozwiną się w kolejnych latach.
 Taka technologia powstanie?
– Patrząc na kierunki badań prowadzonych chociażby w Chinach czy Japonii odpowiedź brzmi: tak. W tym kierunku świat
będzie zmierzał. Energia zielona wszystkiego nie załatwi, nie
jest panaceum, nie jest w pełni przewidywalna. Są momenty
kiedy mamy jej nadmiar, ale też zdarza się jej brak. Taki problem mogą rozwiązać magazyny energii. W tym kierunku idą
np. Niemcy stawiając przy każdym wiatraku stację akumulatorową – magazyn energii, który powoduje, że wyjście jednostki i wchodzenie do systemu jest łagodne. Być może i my w jakiejś części będziemy realizować ten model. Ale to sprawa dla
biznesu.
 Jak powinna wyglądać nasza energetyka w przyszłości,
powiedzmy w 20-letnim horyzoncie?
– W przypadku energetyki atomowej musimy wybrać odpowiednią technologię. Kolejną barierę w tym zakresie stanowią kompetencje ludzi, inżynierów, którzy ją wybudują i potem
będą ją obsługiwać czy zarządzać. Z doświadczenia wynika, że
wykształcenie ekipy fachowców może trwać nawet 12 lat: edu-

 Jakie są najważniejsze zadania UDT wobec stanu technicznego polskich elektrowni i elektrociepłowni, tzn. dozoru technicznego w celu zachowania dyspozycyjności
urządzeń energetycznych i zapewnienia bezpieczeństwa
ich eksploatacji?
– Wskażę dwa obszary. Pierwszy – to działania z naszej strony zapewniające utrzymanie w stabilności zasobów systemu
energetycznego i z nim wiążące się podnoszenie kompetencji UDT poprzez stosowanie najnowocześniejszych metod badawczych, np. metodyki opartej o analizy ryzyka. Chodzi o to,
że wraz ze starzeniem się jakiegoś urządzenia ryzyko jego
funkcjonowania rośnie, innymi słowy ingerencja (jej częstotliwość) w jego przegląd z naszej strony powinna być inna.
Drugi obszar to dopiero pojawiający się Internet rzeczy (IoT)
w monitorowaniu bloków. Tutaj konieczny jest konsensus ze
środowiskiem energetyków, by nie postrzegano nas jedynie
jako jednostki kontrolnej, lecz partnera, który rozwiązuje problemy techniczne i wspiera branżę, aby wspólnie rozważyć, jak
optymalnie wykorzystać inspekcje, aby zapewnić jednostkom
dobrą, efektywną i bezpieczną pracę.
 Czy UDT podejmuje działania odnośnie do wydłużenia
czasu życia bloków energetycznych, zwłaszcza eksploatowanych od ponad 30 lat jednostek o mocy 200 MW?
– Wydaliśmy wytyczne i pracujemy nadal, w ramach utworzonego w UDT Centrum kompetencji ds. energetyki, nad nowym
podejściem do inspekcji. Większość bloków przeszła już różne
modernizacje czy remonty. Monitorujemy je w naszym Centrum. Pracujemy nad kwestią tzw. zmęczenia niskocyklowego,
bo bloki te funkcjonują w tzw. reżimie regulacyjnym, a do takiej
pracy, zwłaszcza starsze jednostki, nie były przewidziane. Najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.
Jako społeczeństwo jesteśmy ogromnie uzależnieni od energii
elektrycznej, jest tak niezbędna jak woda czy powietrze.
Stąd też w blokach 200 MW będziemy stosowali zaawansowane metody badawcze służące szybko i sprawnie wykonanej
inspekcji, np. drony, żeby móc wlecieć do kotła bez konieczności budowy rusztowań i sprawdzić czy wszystko jest w porządku. Przez cały czas poszerzamy własną wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii związanych z badaniami i materiałami
stosowanymi w najnowszych jednostkach.
 Jakie nowe metody monitorowania stanu parametrów
bloków energetycznych, nowobudowanych i modernizowanych, są stosowane (planowane) w UDT?
– Rozwijamy działalność laboratoriów poprzez usytuowanie ich przy uczelniach wyższych. Pierwsze powstało przy Politechnice Warszawskiej, następne planujemy uruchomić przy

Akademii Górniczo-Hutniczej. Powstaje też nowy model rozwoju usług UDT w tym zakresie. Chodzi o rozszerzenie usług
dla lokalnego środowiska.
Zmianie uległa również struktura UDT: w miejsce 29 oddziałów powołaliśmy 10, przy każdym będzie laboratorium badawcze: stacjonarne lub mobilne, bądź jedno i drugie. Przy laboratoriach tworzymy terenowe komórki badawcze. Działają
już one w Poznaniu i Warszawie, niebawem będą w Krakowie
i Wrocławiu, być może także w Gdańsku. Powstaje zatem sieć
laboratoriów UDT, dzięki którym możemy szybko wykonać badania i przez to zwiększać naszą atrakcyjność dla przemysłu.
Od zeszłego roku działają też pierwsze laboratoria mobilne: samochody wyposażone w sprzęt badawczy.
Obecnie świadczymy usługi dla wielu sektorów gospodarczych, np. stosujemy metody emisji akustycznej dla petrochemii, metody ultradźwiękowe czy radiografii cyfrowej dla energetyki. Wkrótce wprowadzimy metodę impulsywnych prądów
wirowych, która umożliwi badanie rurociągów poprzez izolację. Metody te zwiększają dokładność i tempo dokonywanych
ocen, i kreują obraz przyszłego dozoru jako jednostki innowacyjnej.
 W jakim celu powołał Pan w 2017 r. w UDT wyodrębnioną jednostkę: wspomniane już Centrum kompetencji w zakresie energetyki?
– Aby w jednym miejscu w spójny sposób działać na rzecz
całej energetyki, agregować informacje, dysponować rzetelnym obrazem tego, co się w niej dzieje. Zlokalizowane jest
ono w oddziale UDT w Łodzi, który obejmuje całe serce polskiej energetyki: od zespołu elektrowni Pątnów-Adamów-Konin i Bełchatów poprzez Kozienice do Jaworzna, Turoszowa
i Opola. Chodzi o jednolite podejście do problemów, żeby nie
było tak, że jeden oddział coś rozstrzyga na swój sposób, a inny
o tym nie wie. Zatem w Centrum następuje wymiana informacji, opracowywanie wytycznych i szkolenia. To właśnie tutaj
pracują nasi najlepsi eksperci specjalizujący się w energetyce.
Opracowaliśmy metodę punktową oceny bloków energetycznych, poddamy ją ocenie środowisku naukowemu i energetykom-praktykom. Chcemy aby inni wypowiedzieli się na
jej temat. Stworzyliśmy w Centrum oprogramowanie wspierające nowe, systemowe zbieranie informacji. Do tej pory UDT
traktował blok energetyczny, kocioł, jako monolit, nie dzieląc
go na elementy. W Centrum zaproponowano jego podział na
poszczególne elementy przez to tworzy się baza danych obejmująca m.in. miejsce i rodzaj materiałów, z których zostały wyprodukowane, czy też kiedy i w jakim zakresie podlegały remontowi, co zostało poddane badaniom. W ramach Centrum
rozmawiamy z kluczowymi producentami systemów monitorowania bloków, coraz bardziej technicznie zaawansowanymi,
umożliwiającymi tworzenie modeli predykcyjnych, którymi
UDT jest zainteresowany. Uzyskane dane będziemy porównywać z naszą wiedzą, ustalać, czy ocena płynąca z systemu jest
tożsama z naszymi danymi, zbieranymi w różnych miejscach.
W 2017 r. powstał raport dla energetyki. Na podstawie zebranych danych ustaliliśmy kondycję bloków 200 MW, w jakim
stopniu zostały zmodernizowane. W tym roku dokonaliśmy
jego weryfikacji. Nadal to realizujemy, by wiedzieć co się dzieje
w danym miejscu. Z Centrum płyną informacje co do potrzeb
uruchamiania prac badawczych dotyczących, np. starzenia się
materiałów czy zmęczenia niskocyklowego, a także wytyczne,
które można wykorzystywać w całym kraju.
Model współpracy ze światem energetyki musi być klarowny, oparty na partnerstwie.
UDT związany jest z energetyką, z niej się wywodzi. Moim
i całego Urzędu celem jest partnerska współpraca ze światem
energetyki, stale poszukiwanie najlepszych metod służących
zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego.

 DZIAŁANIA NA RZECZ CAŁEJ ENERGETYKI

kacja w kraju, zagraniczne staże etc. To raczej nie mogą być inżynierowie, którzy dzisiaj są obecni w nastawni bloku węglowego. Inny jest poziom wiedzy, zagrożeń, ryzyka, inne są również
wymagania techniczne stawiane przed tą kadrą fachowców.
Istotną jest też kwestia wykonywania inspekcji, gdyż to jest
dla Polaków w zasadzie nieznana, nowa technologia. Opowiadam się za tą energetyką także dlatego, że stanowi impuls dla
technologicznego rozwoju kraju, kultury technicznej, kreuje
odmienne wymagania. Oczywiście nadal będzie się rozwijała energetyka odnawialna na lądzie i morzu, pojawią się kolejne farmy wiatrowe. Na energetykę należy patrzeć całościowo.
Wracając do wody, jako formy energii, można ją spiętrzać (elektrownie szczytowo-pompowe) i, jak mówiłem, rozkładać na
wodór i tlen, i wodór wtłaczać do systemu gazowego. Będziemy patrzeć na system energetyczny holistycznie: woda, węgiel, gaz, ropa, w rezultacie z niego powstanie nowy model innowacyjnej energetyki.
Jeśli powstanie elektrownia atomowa w Polsce to podejmiemy wyzwanie wykonywania w niej badań, UDT jest przygotowany. Już dzisiaj prowadzimy prace w tym zakresie.

 Dziękuję za rozmowę.
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Ochrona
firm i osób
– W 2017 r. wydaliśmy ponad 900 decyzji z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, nakładając 223 mln zł kar.
Wystosowaliśmy również prawie 300 istotnych poglądów
w sprawach sądowych i zaopiniowaliśmy blisko 1600 projektów prawnych. Konsumenci na ogół nie mają problemów
z dotarciem do nas i zgłoszeniu nagannych ich zdaniem
praktyk, bo jesteśmy na rynku widoczni. Rocznie do Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów wpływa ok. 6 tys. skarg, w tym ok. 1000 skarg dotyczących szeroko
pojętej elektroenergetyki – mówi MICHAŁ HOLEKSA, Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w rozmowie z Jerzym Bojanowiczem.
 Niedawno UOKiK uznał stosowanie przez jedną ze spółek
energetycznych praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i zobligował ją do opublikowania oświadczenia, w którym przyznała się do „wprowadzania konsumentów błąd co do ceny energii elektrycznej poprzez
podawanie w cennikach i materiałach informacyjnych cen
energii elektrycznej bez uwzględnienia wartości podatku
od towarów i usług”. Jak urząd to zauważył i czy inkryminowana spółka poza publikacją sprostowania poniosła dodatkowa karę?
– To efekt naszego monitoringu. Zauważyliśmy, że spółka podaje ceny energii netto, a nie brutto, co odbiorcom utrudnia
porównanie jej oferty z propozycjami innych dostawców. Ten
proceder dotyczy różnych branż, np. deweloperów. Stąd nasze
działania, by go ukrócić, a jednym z efektów jest właśnie wspomniana decyzja i opublikowane ogłoszenie. Dodam, że spółka
uniknęła kary finansowej i zobowiązała się do zmiany stosowanej praktyki.
 Czy w ostatnich latach dużo było podobnych sytuacji
i czego najczęściej dotyczyły?
– Prowadziliśmy kilkanaście postępowań dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przez firmy dostarczające energię. Najczęściej kwestionowaną praktyką było
wprowadzanie klientów w błąd w sprawie tożsamości firmy,
czyli podszywanie się pod dotychczasowego sprzedawcę prądu
lub gazu. Ponadto przedsiębiorcy nie zostawiali konsumentom
umowy, przekazywali im nieprawdziwe informacje co do korzyści, jakie mieli zyskać zawierając nową umowę. Zdarzało się także, że utrudniali wypowiedzenie w terminie 14 dni umowy zawartej poza lokalem, czyli siedzibą firmy lub jej oddziału. A gdy
konsument odkrył, że podpisał umowę z nową spółką i chciał od
niej odstąpić, to okazywało się, że musiał zapłacić karę.
Zdarzało się też – co już jest przestępstwem – podrabianie
podpisów konsumentów pod dokumentami.
 Jak, biorąc pod uwagę liczbę skarg i ich rangę, branża
elektroenergetyczna sytuuje się na polskim rynku w porównaniu z innymi, np. telekomunikacyjną?
– W tym niechlubnym rankingu czołówkę tworzą branża finansowa (m.in. umowy kredytowe, kredyt konsumencki, po8 I grudzień 2018 I przegląd energetyczny

życzki, inwestycje alternatywne), telekomunikacja i sprzedaż
energii poza lokalem.
 Mówimy o ochronie konsumentów, a co ma zrobić firma,
jeśli dostawca energii ją oszukuje?
– Urząd może zająć się relacjami pomiędzy przedsiębiorcami
jedynie w dwóch przypadkach. Jeżeli jeden z nich ma pozycję
dominującą na danym rynku i ją wykorzystuje lub w przypadku
porozumienia, w którym spółki ograniczają konkurencje. W pozostałych przypadkach, przedsiębiorca, który czuje się poszkodowany działaniem swojego konkurenta może zgłosić sprawę
do sądu na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jak widać są dwie drogi, zależące od charakteru praktyki i pozycji dostawcy.
W ostatnich latach prowadziliśmy kilka postępowań związanych z ochroną konkurencji, które dotyczyły energetyki, m.in.
wyjaśniające w sprawie ewentualnego porozumienia PGNiG
Termika z Veolią Warszawa, w siedzibie której byliśmy w zeszłym roku na przeszukaniu...
 Na czym???
– UOKiK ma takie uprawnienia, choć nie aż takie jak CBA czy
CBŚP. Przeszukanie, prowadzone najczęściej w asyście policji, to
narzędzie stosowane w sytuacjach, kiedy zachodzi podejrzenie,
że dany podmiot ma dowody na stosowanie praktyki ograniczającej konkurencję. Musimy je dobrze umotywować i uzyskać
zgodę sądu: uprzednią, a nie następczą. W tym roku skorzystaliśmy z tego narzędzia 8 razy, podczas gdy 2017 r. – 9, a w latach
2014–2016 – 10.

MICHAŁ HOLEKSA, ukończył prawo w Wyższej Szkole Handlu
i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, a w 2012 r.
studia podyplomowe z Zarządzania w administracji publicznej
w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2000 r. jest
związany z administracją publiczną. Pracował w Urzędzie do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów. W latach 2016–2017 był dyrektorem Biura Prezesa
UOKiK oraz członkiem Międzyresortowej Komisji Orzekającej
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej.
28 sierpnia 2017 r. Prezes Rady Ministrów powołał go na stanowisko
Wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
– odpowiada za ochronę konkurencji.

 A ile wszystkich spraw prowadzicie rocznie?
– W 2017 r. wszczęliśmy 96 postępowań wyjaśniających oraz
antymonopolowych w sprawach nadużywania pozycji dominującej przez przedsiębiorców oraz zawierania przez nich niedozwolonych porozumień. Urząd wydał 19 decyzji z zakresu
praktyk ograniczających konkurencję, z czego 13 dotyczyło niedozwolonych porozumień, a 6 nadużywania pozycji dominującej. Łączne kary finansowe za praktyki ograniczające konkurencję wyniosły 136,9 mln zł.
Wszczęliśmy też 228 postępowań, w których sprawdzaliśmy czy fuzje i przejęcia nie wpłyną negatywnie na rywalizację
przedsiębiorców. UOKiK wydał 206 zgód na transakcje, w tym
jedną warunkową: przejęcia przez PGE kontroli nad EDF Polska.
W pionie ochrony zbiorowych interesów konsumentów wydaliśmy 66 decyzji dotyczących praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i 6 w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Wszczęliśmy łącznie 75
postępowań dotyczących spraw konsumenckich.
 Czy przedsiębiorcy często odwołują się od decyzji urzędu
do sądu? Czy możliwa jest ugoda z UOKiK?
– Kiedy nakładamy kary finansowe to przedsiębiorcy zazwyczaj odwołują się od decyzji do sądu. Sprawy rozpatruje
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Wydział XVII Sądu
Okręgowego w Warszawie. Od jego wyroków przysługuje apelacja do Sądu Apelacyjnego. Istnieje jeszcze możliwość złożenia
skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Zdarza się też, że SN
przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia sądowi niższej
instancji. Ścieżka sądowa plus skomplikowana materia prawa
ochrony konkurencji i konsumentów powoduje, że od wydania
do uprawomocnienia się decyzji może minąć nawet kilka lat.
Dlatego w wielu sprawach stosujemy tzw. wystąpienia miękkie, w których prosimy przedsiębiorcę o zajęcie stanowiska
w danej kwestii. W 2017 r. wystosowaliśmy 57 takich wezwań
z zakresu ochrony konkurencji i 545 dotyczących ochrony konsumentów. Najczęściej kończą się one zaniechaniem stosowania niewłaściwej praktyki. Dzięki temu szybko eliminujemy
niedozwoloną praktykę z rynku. Możliwe jest także przyjęcie
w trakcie postępowania zobowiązania przedsiębiorcy do zmiany praktyki. W większości przypadków pozwala to również na
unikniecie długotrwałego postępowania w sądach.
 Wróćmy do rynku energii. Jak Pan ustosunkuje się do
opublikowanego w jednej z gazet stwierdzenia, że z przeprowadzonych w latach 2014–2017 przez NIK badań wyni-

ka, że rząd i instytucje kontrolne niewiele zrobiły, by poprawić sytuację konsumentów na rynku energii?
– Wspomniałem na początku o postępowaniach dotyczących
ochrony konsumentów na rynku energetycznym, a to nie jedyne nasze działania dotyczące ochrony konsumentów na tym
rynku. Wystosowaliśmy na przykład ostrzeżenie w mediach publicznych dotyczące nieuczciwych sprzedawców prądu i gazu.
Współpracujemy z Urzędem Regulacji Energetyki (URE), informujemy słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku o elegancko ubranych, ale nieuczciwych akwizytorach, którzy mogą
np. podszywać się pod dotychczasowego dostawcę usług.
Dlatego nie zgadzam się z opinią NIK, że UOKiK niewiele zrobił dla konsumentów.
 Czego dotyczy współpraca z URE?
– Wymieniamy się informacjami o sytuacji na rynku, otrzymywanych skargach. W przypadku tematów wrażliwych spotykamy się, bo współpracujemy na bieżąco. Nasze instytucje
mają różne kompetencje. URE jest regulatorem rynku – działa
ex ante, gdy my mamy uprawnienia do interwencji ex post, czyli jeżeli dana praktyka już zaistniał na rynku.
W przypadku ochrony konsumentów możemy na przykład
zasugerować prezesowi URE odebranie koncesji firmie, której
model biznesowy polega przede wszystkim na wprowadzaniu
konsumentów w błąd.
Jeśli chodzi o koncentracje na rynku energetycznym, to za
każdym razem występujemy do URE o opinie na jej temat. Jednocześnie często od prezesa URE, który wcześniej wie o konfliktach na styku przedsiębiorca – przedsiębiorca, bo jest regulatorem i ma stały kontakt z rynkiem, dostajemy prośby o pomoc
w rozwiązaniu problemu, bo nie ma on ku temu odpowiednich
narzędzi, a my – tak.
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 Jakie inne postępowania dotyczące energetyki z zakresu
ochrony konkurencji prowadził UOKiK?
– W październiku wszczęliśmy postępowanie wyjaśniające dotyczące zasad magazynowania gazu i udostępniania powierzchni magazynowej.
Ponadto, po skargach gmin ze wschodniej Polski, Delegatura
UOKiK w Lublinie, prowadziła postępowanie przeciwko jednej
ze spółek dystrybucyjnych, która nadużywała pozycji dominującej przy zawieraniu umów na dzierżawę oświetlenia drogowego i konserwacji słupów. W efekcie naszych działań zobowiązała się do zmiany treści umów i wykreślenia kwestionowanych
postanowień.
W obszarze kontroli koncentracji – zgodnie z przepisami
– zgłaszają się do nas firmy, które chcą przejąć inną i już się
porozumiały odnośnie do szczegółów transakcji albo wspólnie chcą stworzyć nowe przedsiębiorstwo. Występują z wnioskiem o koncentrację, a my oceniamy czy nastąpi zaburzenie konkurencji. Transakcja podlega zgłoszeniu do UOKiK,
jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót
w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub
50 mln euro w Polsce. Wydajemy zgodę, którą w wyjątkowych
i uzasadnionych przypadkach możemy obwarować określonymi warunkami lub zakazujemy kupna.

 Jak UOKiK widzi rozwiązanie problemu z upadającymi
spółkami obrotu, które odbiorców energii elektrycznej zostawiają na lodzie?
– Oni nie zostają na lodzie, tylko spółki, które dostarczają prąd
w zastępstwie, każą sobie za to słono płacić. To tzw. sprzedaż rezerwowa. Ważne jest żeby odbiorcy jak najszybciej wybrali nowego dostawcę. W Ministerstwie Energii powstał projekt stosownej ustawy, który jest na etapie konsultacji społecznych.
Mam nadzieję, że rozwiąże ten problem.
 Czy Pana zdaniem przepisy regulujące sektor elektroenergetyczny powinny zostać zmodyfikowane?
– Jeśli chodzi o ochronę konkurencji, to nie widzimy wyraźnej potrzeby ich zmiany. Zarówno URE jak i my dbamy o ochronę konkurencji. Natomiast z punktu widzenia konsumentów,
którzy wymagają ochrony jako najsłabsi uczestnicy rynku, należałoby się zastanowić nad zakazem sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego poza lokalem przedsiębiorstwa.
Pomogłoby to wyeliminować sytuacje, w których przedstawiciele handlowi odwiedzają konsumentów i wprowadzają ich
w błąd. Ofiarami tego typu praktyk padają najczęściej osoby
starsze.
Przypomnę, że problemy z przedsiębiorstwami energetycznymi były już przed liberalizacją rynku, przed pojawieniem się alternatywnych sprzedawców. Poradziliśmy sobie
z nimi, ale później pojawiły się firmy, które działają – mówiąc
oględnie – niezgodnie z normami społecznymi, czego nie robiły duże grupy energetyczne. Dlatego potrzebna jest modyfikacja przepisów, która uwzględni zmiany na rynku. Pomysły
zgłosiliśmy Komitetowi Społecznemu Rady Ministrów. Chodzi m.in. o wprowadzenie zakazu zawierania umów na sprzedaż energii elektrycznej i gazu poza siedzibą przedsiębiorstwa.
Trwają spotkania, których celem jest opracowanie stosownych
przepisów.
 Dziękuję za rozmowę.
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COP24 – obawy i nadzieje

Fot. Monika Witkowicz

Ważnym wydarzeniem, o trudnych do przewidzenia
skutkach dla polskiej energetyki, jest trwające w Katowicach (2–14 grudnia) najważniejsze globalne forum
poświęcone światowej polityce klimatycznej: 24. Konferencja Stron (Conferences of the Parties – COP), najwyższego organu Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu UNFCCC (United
Nations Framework Convention on Climate Change),
14. sesja Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP14) oraz
Konferencja sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego
(CMA1).
COP24 to trzecia (po COP14 w 2008 r. i COP19 w 2013 r.)
konferencja klimatyczna organizowana w Polsce. Czy na
podstawie doświadczeń z dwóch poprzednich szczytów
i efektów ich pracy warto było ubiegać się ponownie o organizację tego wydarzenia? Jak można ocenić z perspektywy czasu sam pomysł organizowania Konferencji, co
Polska zyskała jako organizator, czy nakłady związane
z organizacją zwróciły się nam w wymierny lub niewymierny sposób?
W trakcie szczytu COP24 planowane jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego Porozumienie Paryskie wynegocjowane podczas COP21. To pierwsza w historii
międzynarodowa umowa, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu. Pakiet wdrażający umożliwi realizację Porozumienia
w praktyce. Tym samym wyznaczy światową politykę
klimatyczno-energetyczną na kolejne lata. Ale jaki będzie kierunek zaproponowanych w nim rozwiązań? Jakie mogą wpłynąć na cele działań klimatycznych oraz
gospodarkę polską i światową? Czy wskazywana przez
wielu ekspertów decyzja o zmianie paradygmatu rozwoju gospodarczego, wiążąca się z natychmiastowym odejściem od paliw kopalnych i budowie nowej energetyki
– nowej gospodarki – zacznie wchodzić w życie?
Eksperci ds. klimatu coraz częściej nawołują, aby podejmowano więcej wysiłków w coraz krótszych okresach,
żeby zapobiec dalszemu pogorszeniu klimatu. Globalnym punktem odniesienia jest zaproponowane w Porozumieniu Paryskim zatrzymanie wzrostu średniej temperatury na Ziemi o 1,5 stopnia. Organizacje pozarządowe
nieustannie skarżą się na brak konsekwencji w działa-
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niach rządów krajowych. Patricia Espinosa, sekretarz
wykonawcza (UNFCCC), wskazała, że wyzwania dotyczące zmian klimatycznych to najważniejszy problem,
z jakim ludzkość dziś się boryka, a działania muszą zostać przyśpieszone, bo z danych wynika, że w 2018 r. ponownie dojdzie do zwiększenia emisji dwutlenku węgla,
co wskazuje, że zmiany klimatyczne wymykają się nam
spod kontroli. Czy nie jest zatem za późno, skoro – mimo
deklaracji z 1995 r. – w 2017 r. zamiast choćby zbliżyć się
do poziomu emisji z 1990 r. (czyli 22,4 Gt rocznie) wyemitowaliśmy 32,5 Gt – o 45% więcej? Czy dane nie wskazują,
że mecz o wszystko, tj. cel 1,5 stopnia nie został już przegrany, a gra toczy się już o dotrzymanie 2 stopni i działań
w ramach „damage control”?
Jak wskazuje Polski Komitet Energii Elektrycznej
(PKEE) w zaktualizowanej strategii na połowę stulecia
nie unikniemy rozbieżności pomiędzy prognozami, a rzeczywistością. Koszty i dostępność technologii OZE zmieniły się dramatycznie. Choćby w odniesieniu do 2011 r.,
kiedy to opracowano poprzednią mapę drogową. Dlatego na pewno obecne założenia w ciągu nadchodzących
dekad się zmienią. Biorąc za przykład ceny energii wiatrowej i fotowoltaicznej, te rozwiązania są obecnie mniej
kosztowne niż zakładano dziesięć lat temu, podczas gdy
czyste technologie – kluczowe dla efektywnej kosztowo
dekarbonizacji – nie osiągnęły jeszcze komercjalizacji
rynkowej, w tym CCS i CCU. Czy bez ich rozwoju, biorąc
pod uwagę EU ETS i rosnące ceny uprawnień, energetyka węglowa jest w stanie zapewnić konkurencyjną energię dla odbiorców indywidualnych i przemysłowych? Czy
tempo transformacji polskiego miksu energetycznego
(obecnie udział węgla w mocy zainstalowanej w polskim
systemie energetycznym wynosi ok. 71%, w porównaniu
do ok. 83% w 2008 r.) jest wystarczające?
Na te pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy zorganizowanej przez Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska dyskusji, w której udział wzięli:
– prof. Maciej Nowicki, minister środowiska w 1991 r. i latach 2007–2010, założyciel i prezes Fundacji EkoFundusz (1992–2007) zajmującej się ekokonwersją polskiego
długu, w latach 1994–95 wiceprzewodniczący Komisji
ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju (UN Commission
on Sustainable Development),
–
Herbert Leopold Gabryś, przewodniczący Komitetu
ds. Energii i Polityki Klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej,
– dr hab. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW, wiceprezes
Polskiego Klubu Ekologicznego, ekspert Koalicji Klimatycznej.
Redakcję reprezentowali: prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej – moderator dyskusji,
Paweł Racinowski – dyrektor generalny Izby, Marian Bosowski – zastępca dyrektora generalnego oraz red. Jerzy
Bojanowicz.
Oto autoryzowany zapis tej dyskusji.

Nie sprawdzałem aktywności krajów, które organizowały Konferencje COP, ale Polska, kraj średniej wielkości, dość
umiarkowanie zgadzający się z polityką klimatyczną określoną w Porozumieniu Paryskim, a wcześniej w Kioto, jest
aktywny w organizacji COP-ów. Czy to jest nam potrzebne?
Jakie były zyski z poprzednich, czego teraz możemy się spodziewać: co zyskamy bądź stracimy?
– M. Nowicki: – Organizowałem COP14, więc znam mechanizmy, które doprowadziły do tego, że Polska już po raz trzeci w ciągu 10 lat organizuje tak wielką Konferencję. W ramach Konwencji
co 5 lat ma ją zorganizować inna grupa krajów. Polska należy do
grupy państw Europy Środkowo-Wschodniej, które nie palą się do
bycia gospodarzem COP.
W 2008 r. minister Jan Szyszko przekonał rząd do organizacji
Konferencji, na której Polska przedstawi swoje stanowisko, co nie
jest prawdą, gdyż czyni to Unia Europejska, a o pieniądze nie musimy się martwić bo mamy NFOŚiGW. Kiedy zostałem ministrem, to
się przeraziłem. W budżecie na ten cel nie było ani grosza, nie poczyniono żadnych przygotowań, nie stworzono grup roboczych.
Po 5 latach minister Marcin Korolec zorganizował Konferencję
w Warszawie. Gdy znów przyszła kolej na naszą grupę, to minister J. Szyszko, dodając do tych samych argumentów możliwość
przedstawienia polityki węglowej, lasów „energetycznych”, geotermii itd., zgłosił nasz akces i oto mamy COP24 w Katowicach, bo
kontrkandydatów nie było!
Ta bardzo ważna historia pozakazuje, że – moim zdaniem
– względy ambicjonalne i polityczne przeważały nad ewentualnymi korzyściami, jakie Polska mogłaby osiągnąć.
Czy więc, na podstawie doświadczenia tych dwóch Konferencji, warto było organizować trzecią?
– M. Nowicki: – Uważam, że nie warto. Tą odpowiedzialnością
należało podzielić się z innymi państwami grupy.
– Z. Karaczun: – Zgadzam się, że COP24 jest emanacją ambicji
pana ministra Szyszko, ale w tej historii zabrakło mi stwierdzenia,
że jest to czwarte tego typu wydarzenie, bo w 1998 r. pan Szyszko
był prezydentem COP w Bonn, gdy Polska uznała, że nie warto wydawać 100 mln zł na jego organizację!
Przypomnę też, że COP19 był zorganizowany z nadzieją na ulokowanie w Warszawie siedziby Zielonego Funduszu Klimatycznego. Chcieliśmy pokazać partnerom międzynarodowym, że Polska
jest dobrym organizatorem i równie dobrze będzie administrować jego siedzibą. Ale inne kraje zaoferowały większe wsparcie
dla Funduszu i Polsce podziękowano.
Dziś wyrzucamy 250 mln zł na „prywatną” imprezę, którą rząd
traktuje jak kukułcze jajo. Po odwołaniu ministra Szyszko nie można było znaleźć osoby, która chciałaby ją poprowadzić jako prezydent. Odmówili minister Henryk Kowalczyk i odpowiedzialny za
polską energetykę minister Piotr Naimski. Został nim minister Michał Kurtyka i mam nadzieję, że dobrze ją poprowadzi.
Ta debata jest dobrą odpowiedzią na pytanie czy COP warto robić. Nie ma tu przedstawicieli Ministra Środowiska, ani polskiej prezydencji. Gdyby Polska chciała wykorzystać COP24 i miała w tym
biznes, to na każdej debacie go dotyczącej ktoś z nich by był.
Tydzień temu odbyła się wielka impreza, na której przedstawiono raport IPCC: najważniejszy klimatyczny raport roku. Jedynym przedstawicielem rządu był Tomasz Chruszczow, który nie ma
wpływu na polskie stanowisko negocjacyjne.
Mam wrażenie, że polski rząd i prezydencja polska w ogóle nie
mają pomysłu jak wykorzystać katowickie wydarzenie – co chcemy na nim ugrać.
– J. Bojanowicz: – Czy na kilka-kilkanaście tygodni przed poprzednimi Konferencjami organizowanymi w Polsce opinia pu-

bliczna coś wiedziała o przygotowaniach do nich? Owszem, na
stronie Ministerstwa Środowiska jest zakładka COP24 i kiedy ją
otworzymy, to w aktualnościach możemy przeczytać o różnych
spotkaniach w kraju i za granicą, ale w mediach o nich nic nie ma!
– M. Nowicki: – Kiedy zostałem ministrem, to przez cały 2008 r.
najważniejsze były przygotowania do COP14. Towarzyszyła mu,
zorganizowana w największym pawilonie MPT, światowa wystawa technologii służących ochronie klimatu, którą zwiedziło kilkadziesiąt tysięcy osób. Nie chcieliśmy ograniczać się tylko do rozmów, ale pokazać konkretne przykłady, jak prostymi środkami
można ograniczać emisję gazów cieplarnianych. W październiku
odbyła się w Warszawie duża konferencja, tzw. preCOP, w której
uczestniczyło ponad 30. premierów państw kluczowych w negocjacjach – omawialiśmy treść dokumentów, które później położono na stole. A ponieważ zakończyła ją duża konferencja prasowa,
więc oddźwięk w mediach był spory.
10 lat temu wielu dziennikarzy i polityków negowało antropogeniczne pochodzenie ocieplenia klimatu, twierdząc, że ważne jest tylko słońce, a emisja CO2 przez człowieka, w porównaniu
z naturalną, nie ma znaczenia. To podejście w ówczesnych dyskusjach obecnie uległo zmianie, bo ukazał się raport IPCC z bardzo
twardymi danymi, że to człowiek odpowiada za postępujące ocieplenie klimatu. W tym roku, co ciekawe, takich dyskusji właściwie
nie ma!
Przedwczoraj było rozstrzygnięcie 6. edycji konkursu „Dziennikarze dla klimatu”, organizowanego przez Klub Publicystów
Ochrony Środowiska EKOS przy współpracy z Ambasadą RFN
w Warszawie oraz fundacją DBU (Deutsche Bundestiftung Umwelt), którego byłem przewodniczącym jury. O ile wpłynęło dużo
artykułów na temat odnawialnych źródeł energii, to dotyczących
zagrożeń klimatu i adaptacji do zmian klimatycznych było mało.
Nie było ani jednego o COP24: jego celach i oczekiwaniach. Nie
było żadnego programu telewizyjnego i tylko jedna audycja radiowa. W przededniu COP-u! To pokazuje, że transmisja kwestii
związanych z polityką klimatyczną do społeczeństwa jest bardzo
słaba.
– H.L. Gabryś: – Nie chcę i nie mogę mówić o konferencjach klimatycznych w takiej barwie, jak moi przedmówcy. Czy poprzednie
nic nam nie dały? Nie wiem jak to mierzyć: czy wydatkiem finansowym czy innymi kryteriami? Nie uczestniczyłem w ich organizowaniu. Przypomnę COP w Paryżu. Tam rząd – nowy, bo tuż po
wyborach, potrafił zaistnieć i pokazał się w kontekście globalnej
polityki klimatycznej. Nie negowaliśmy potrzeby światowej zgody co do ochrony klimatu, ale tam pokazaliśmy, że można inaczej,
a równie skutecznie. To właśnie tam minister Szyszko przedstawił
logikę bilansowania emisji dwutlenku węgla z jego naturalnym
pochłanianiem z okazaniem salda działań w tej materii. To tam wystąpił z koncepcją wykorzystania zasobów leśnych, które mają re-
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Po raz pierwszy mieliśmy kłopot z frekwencją: wysłaliśmy zaproszenia do kilkunastu osób, ale – mimo zmiany terminu
– odmówiły udziału. Dlatego bardzo dziękuję uczestnikom.

Maciej Nowicki
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dukować emisję CO2. I to potrafię ocenić, bo poza przyjęciem racji
takiego rozumowania świat zareagował mizernie. Zatem w skutkach globalnych porozumień to jeszcze „droga pod górę”.
Zderzając politykę klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej
z tym, co obserwujemy po kolejnych Konferencjach, to najprostsze jest stwierdzenie: każda z nich przynosi bardzo wyraźną zachętę do zaostrzenia celów klimatycznych i koncepcję kosztownego
liderowania przez UE. Opresyjna polityka bezwęglowa dla polskiej
gospodarki, energetyki zaś szczególnie, staje się wyjątkowo kosztowna. Z tym nie potrafimy sobie poradzić, a z drugiej strony nie
wolno jej przyjąć.
Nieprzypadkowo wczoraj Parlament Europejski przygotował
kolejne zaostrzenie celów klimatycznych do 2030 r., które zostanie wyłożone w Katowicach. Podzielam pogląd, że kolejne Konferencje nie przyniosły nam sukcesów w postaci złagodzenia owej
represyjnej, niezwykle kosztownej polityki klimatycznej UE. Rodzi się także pytanie, jak jest kosztowna i jakie skutki przyniosła
w skali globalnej dotychczasowa polityka klimatyczna. Ale także
sprawdzenia jak realizują ją w odniesieniu do zobowiązań najbliższe nam kraje Wspólnoty Europejskiej.
Czy COP w Katowicach to zmieni? Nie, ale wierzę, że sam Protokół paryski zostanie przyjęty. Możemy przy tym przed światem,
przy okazji konferencji, pokazać, że Polska jest krajem o znaczących sukcesach w ochronie klimatu, w szczególności w dokonaniach gospodarki dla ochrony najbliższego nam środowiska. Dobrym przykładem jest Śląsk. Od pokoleń jestem Ślązakiem i wiem
jaki Śląsk był i jaki jest. Warto i należy go pokazać.

Herbert Leopold Gabryś

Zbigniew Karaczun

12 I grudzień 2018 I przegląd energetyczny

Uczestniczę w wielu imprezach, które zmierzają w zawołaniu
o rozwagę odnośnie do przyjmowania kolejnych, kosztownych
deklaracji z czystych emocji. Poczynając od wielkiego przedsięwzięcia trzech central związkowych i pracodawców, nazwanego
preCOP24, którzy swoje zawołanie skierowali nie do UE, bo stwierdzili, że to nic nie da, lecz do ONZ. Potrafimy walczyć z emisjami,
mamy projekcję jak to dalej robić, lepiej lub gorzej zarysowaną
wobec warunków polityki klimatycznej. Ale wcześniej warto dowiedzieć się ile nas dotychczas kosztowała, jaki mamy z niej pożytek gospodarczy, z rozwoju nauki i cywilizacji oraz jak wygląda
realizacja przyjętych zobowiązań. Energetyczna polityka niemiecka nie daje założonych wcześniej korzyści, bo choć w pierwszej fazie przyniosła, to zestarzała się. Mają problemy, m.in. od wielu lat
z transmisją północ – południe. Międzynarodowa Agencja Energii nie zezwoli na dalszą eksploatację bloków atomowych, więc
Niemcy odkryli, że bez energii konwencjonalnej zasobów własnych nie da się stabilizować OZE. Odkryli więc, że trzeba nowej
odkrywki węgla brunatnego... i robią to!
Patrząc na przełożenie kolejnych COP-ów na zmiany polityki klimatycznej UE, to tegoroczny niewiele da. Poza legitymizowaniem
działalności zmierzającej do zaostrzenia celów polityki klimatycznej, z czym Polska – z wielu powodów – sobie nie poradzi. Za dużo
nas kosztuje ambitna, a mało skuteczna polityka klimatyczno-energetyczna UE. Coraz częściej widać, że podstawowe narzędzie,
które ma wymusić zmianę w gospodarce w stronę antywęglowej,
czyli handel uprawnieniami do emisji, jest coraz kosztowniejsze.
Przy tym rynek uprawnieniami do emisji, co widać w ostatnich tygodniach, jest manipulowany. Dlatego nie chcę oceniać kolejnych
Konferencji jako realizacji kolejnych ambicji i wpływu różnych liderów na decyzje rządu. Nie mam nadziei, że w Katowicach nastąpi,
zgodne z oczekiwaniami Polski, złagodzenie kosztów prowadzenia polityki antywęglowej. Na pewno pokażemy, jak chronić skutecznie klimat stosując także inne, mniej kosztowne mechanizmy.
– Z. Karaczun: – Zacznę od oczekiwań: co Polska może ugrać.
Aby dobrze prowadzić negocjacje międzynarodowe konieczna
jest pamięć instytucjonalna. Decyzje nie zapadają na sali plenarnej w czasie obrad lecz w kuluarach, gdzie strony się dogadują.
Dziś problemem Polski jest brak pamięci negocjacyjnej dotyczącej
negocjacji klimatycznych. Zajmą się nimi nowi ludzie, bo pozbyto
się wszystkich ekspertów uczestniczących w poprzednich Szczytach: mających kontakty międzynarodowe, potrafiących dogadywać się w kuluarach i budować silną pozycję Polski, jako – z czym
chyba się zgodzimy – lidera w redukcji emisji. Przez 30 lat okresu
transformacji nasze PKB zwiększyło się 2,5-krotnie, a emisja ustabilizowała się na poziomie prawie o 30% niższym niż w roku bazowym. To można pokazywać i dobrze rozgrywać, ale, tak naprawdę,
wymaga to umiejętności negocjacyjnych i znajomości. Rozwalając
kompletnie polską dyplomację i rozmawiając z partnerami z pozycji siły nic się nie ugra.
Od 1992 r., od początku negocjacji klimatycznych, które do
1995 r. odbywały się w ramach Intergovernmental Negotiation
Committee, bardzo ważnym elementem tego procesu jest społeczeństwo obywatelskie. Pamiętajmy, że tak naprawdę podstawowym celem Konwencji klimatycznej jest stabilizacja temperatury
na Ziemi. Cały proces, który w Polsce czasami jest przedstawiany
jako zamach na polską energetykę węglową i polską gospodarkę,
ma zabezpieczyć i zapewnić bezpieczeństwo – może nie nam, choć
już nas dotykają skutki zmian klimatu, ale naszym dzieciom i wnukom. Chodzi o bezpieczeństwo fizyczne – pamiętamy co się stało w 2017 r. w Rytrze i tegoroczną suszę, która objęła połowę kraju.
Nie zauważałem ze strony polskiego rządu – gospodarza polskiej prezydencji – prób rozmów ze społeczeństwem obywatelskim. W ostatniej chwili udało nam się wymusić na ministrze Kurtyce, by tydzień temu, w przeddzień preCOP-u, zorganizował
spotkanie z organizacjami pozarządowymi, ale większość dużych
organizacji międzynarodowych odmówiła przyjazdu. Dla ONZ
głos polskich obywateli jest ważnym głosem, podobnie jak mieszkańców Malediwów, którzy obawiają się ich kraj zniknie, bo zostanie zalany falami oceanu.

skoczony, kiedy moje końcowe wystąpienie w Poznaniu, o godz.
5.00 rano, zakończyła długotrwała owacja. Wszyscy mówili, że COP
w Poznaniu był perfekcyjnie zorganizowany. Podobnie warszawski. To buduje renomę Polski. Ufam, że tak samo będzie w Katowicach.
COP-y nie są po to, by się spotkać w miłym towarzystwie, pogadać itp. Celem jest przyjęcie pakietu, który sformalizuje
Porozumienie Paryskie. Jaka jest szansa, że to się uda?

Przyznam, że dosyć alergicznie reaguję na ciągłe powtarzanie
tezy, że UE próbuje odgrywać rolę lidera, a jej polityka klimatyczna
jest opresyjna. Tak naprawdę, to z funkcji lidera zrezygnowała ona
w Kopenhadze w 2008 r., gdzie nie przeciwdziałała dogadywaniu się Chin ze Stanami Zjednoczonymi – krajami odgrywającymi
wówczas główne skrzypce. Podobno Amerykanie mają się wycofać z Porozumienia Paryskiego. Nie jest to przesądzone, bo decyzja zapadnie miesiąc przed reelekcją prezydenta Donalda Trumpa,
a tamtejsze społeczeństwo nie chce wyjścia z Porozumienia. Władze większości stanów i firm chcą realizować politykę klimatyczną,
bo widzą w tym swój interes: duże banki i fundusze inwestycyjne masowo rezygnują z finansowania „czarnych” inwestycji, czyli
w paliwa kopalne.
Pokazuje to ogólny trend i dlatego alergicznie reaguję też na
stwierdzenia, że polityka klimatyczna generuje straszne koszty.
Nie. Ona buduje nowe szanse biznesowe. Oczywiście możemy
kurczowo trzymać się węgla, mówić, że najlepsze jest jego spalanie, ale odpowiedzmy na pytanie: ile ma zarabiać polski górnik
w 2030 r.? Ile będzie kosztował polski węgiel wydobywany z pokładów na głębokości 1000 m? Czy naprawdę chcemy zbudować
energetykę, która będzie importowała 50–70% potrzebnego jej
paliwa, bo już dziś jest to 15–20%?
Pamiętam początek lat 90. ub. wieku, kiedy wielu ekspertów
mnie przekonywało, że polska energetyka nie może dostosować
się do wymogów 2. protokołu siarkowego i azotowego. Okazało się, że mogła. Później, kiedy trwały negocjacje akcesyjne, mówiono, że Polska nie spełni wymogów dyrektywy LCP, bo ma energetykę węglową. Spełniliśmy je. I spełnimy kolejne tylko trzeba
zbudować długoterminowy program budowy nowoczesnej energetyki, czego nie traktuję jako koszty lecz szansę.
– H.L. Gabryś: – To podejście jest zbyt uproszczone, szczególnie
jego ostatnia część. Mówimy o polityce energetyczno-klimatycznej i od razu zderzamy ją z energetyką węglową i koniecznością jej
przebudowy. Zgadzam się z koniecznością stworzenia okresowej
strategii, bo jeśli mówimy o energetyce węglowej, to – ze względu
na bezpieczeństwo energetyczne kraju – nie można mówić o jej
eliminacji przed 2050 r. Z nadzieją patrzymy na naukę i nasze zasoby – nie tylko węgiel. Dlatego nie zmieniajmy polskiej energetyki
tylko z emocji czy lobbystycznych „awantur”. Pamiętajmy, że naturalne zasoby energetyczne nie są nieograniczone. Pamiętajmy, że
współtworzymy politykę klimatyczną UE. Pamiętajmy, że jesteśmy
Europejczykami, ale przede wszystkim Polakami.
Odpowiedź na pytanie co zrobić z polskim węglem to temat na
kolejną dyskusję redakcyjną. Wróćmy do meritum spotkania.
– M. Nowicki: – Krótko o korzyściach niewymiernych. Ważne jest to, jak Konferencje COP są organizowane. Byłem mile za-

– H.L. Gabryś: – Sądzę, że nie. Może Stany Zjednoczone złagodzą swój stosunek do Porozumienia Paryskiego, bo bez nich – jako
głównego gracza – wszystko staje się takie prowincjonalne, siermiężne.
Popatrzmy na kraje, które wołają: toniemy! Istotna jest zmiana
perspektywy, co jednak wymaga czasu. Katowicki COP może przynieść pewien przełom w relacjach krajów bogatych z wołającymi: pomóżcie. Trzeba jednak liczyć „zamiary na siły”. W Katowicach
przekonamy się czy „bogaty” świat jest gotów wyłożyć cash na politykę klimatyczną dla ratowania świata „biednego”.
– M. Bosowski: – COP ma być jednym z elementów obchodów
100-lecia odzyskania Niepodległości. Czy rzeczywiście do Katowic
przyjedzie kilkudziesięciu przywódców? Jeśli tak, to jakiś dokument zostanie jednak podpisany.
– H.L. Gabryś: – Nikt sobie nie wyobraża, że na COP przyjedzie
50 przywódców: prezydentów bądź premierów. A poza tym decyzje zapadają i tak dużo wcześniej w innych gremiach.
– M. Nowicki: – W pierwszym tygodniu uczestniczą ministrowie środowiska.
– M. Bosowski: – Jeśli przybędą przywódcy, to w jakimś celu.
Uważam, że ten COP ma już wypracowany lub wypracuje dokument.
– H.L. Gabryś: – Albo, jak powiedziałem, nastąpi jakiś przełom,
czyli gotowość do wyłożenia cashu, albo nie stanie się nic wielkiego.
– M. Nowicki: – Na każdą Konferencję rzeczywiście przyjeżdża kilkadziesiąt głów państw na ostatnie 2–3 dni, kiedy decyduje się jak ma wyglądać dokument końcowy. COP w Katowicach
ma zinstrumentalizować Porozumienie Paryskie. Dotychczas do
redukcji emisji były zobowiązane kraje rozwinięte gospodarczo,
ale w Paryżu ustalono, że wszystkie kraje powinny dobrowolnie
się do niej przyłożyć. To jednak była tylko deklaracja. Ważne, żeby
nie przekroczyć temperatury Ziemi o 2 stopnie, ale – jak policzono – ze wszystkich deklaracji wynika, że to będzie wzrost nawet
o 3,2 stopnia. Nie są więc one wystarczające.
COP w Katowicach ma dać najważniejsze narzędzie: inwentaryzację emisji CO2 i kontrolę postępów w jej redukcji. I tu mamy problem,
bo czy np. dumne Chiny powiedzą: OK, zweryfikujcie naszą emisję
i kontrolujcie postępy. Chiny dotąd negowały jakąkolwiek ingerencję zewnętrzną w swoje wewnętrzne sprawy. Może to podeście
obecnie ulegnie zmianie, bo dziś to nie USA są liderem w wielkości emisji lecz Chiny, a obydwa kraje odpowiadają za 40% światowej
emisji CO2. Trzeba przyznać, że Chiny robią teraz dużo, by ją ograniczyć, m.in. wstrzymały inwestycje w elektrownie węglowe i są światowym liderem we wprowadzaniu odnawialnych źródeł energii.
Deklaracja końcowa na pewno będzie, bo zawsze jest, ale nie
jest pewne czy będzie zawierała to, o co chodzi światu, czy też
konkrety odłożymy na następne lata.
– H.L. Gabryś: – Jakakolwiek by nie była, to entuzjaści unijnej
polityki klimatyczno– energetycznej wykorzystają ją jako argument do jej zaostrzenia celów.
– M. Nowicki: – Nie jestem pewien.
– H.L. Gabryś: – Parlament Europejski przyjął nowe, ostrzejsze
cele klimatyczne. Z protokołu końcowego zostaną wyjęte pewne
fragmenty, ułatwiające argumentację, które dla nas mogą być niezwykle trudne i kosztowne.
– Z. Karaczun: – Na każdym Szczycie klimatycznym jest tzw.
Segment Wysokiego Szczebla (High Level Segment), na który
przede wszystkim przyjeżdżają przywódcy krajów zainteresowa-
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nych i zaangażowanych w działania na rzecz polityki klimatycznej,
ale często także rozwijających się.
Oczekiwania wobec Katowic są bardzo duże. Pierwsze, to czy
tzw. RollBook, czyli określenie zasad wdrażania Porozumienia Paryskiego, w czym istotne są kwestie weryfikacji i kontroli redukcji
emisji, ma szanse na pozytywne zakończenie. Warto zauważyć, że
po raz pierwszy COP zaczyna się w niedzielę, a nie w poniedziałek,
co daje więcej czasu na negocjacje.
Przyjazd głów państw jest potrzebny, bo mogą podjąć decyzje wykraczające poza instrukcje wyjazdowe negocjatorów. Może
dzięki temu uda się uzgodnić dwa inne, kluczowe elementy tzw.
dialogu Talanoa dotyczącego obecnych zobowiązań i kwestii finansowania polityki klimatycznej w krajach biednych.
W Paryżu polski rząd zgodził się na realizację celu klimatycznego powstrzymującego wzrost średniej temperatury, na poziomie poniżej 2 stopni, a najlepiej – 1,5. Dziś wchodzimy na ścieżkę
3,2–3,7. Musimy doprowadzić do wzmocnienia obecnych zobowiązań. Dialog ma wypracowywać ich mechanizmy.
Trzecią kwestią, trudną do rozwiązania, będzie owe 100 mld dolarów na finansowanie polityk klimatycznych w najbiedniejszych
krajach, najbardziej dotkniętych skutkami zmian klimatu, choć nie
ponoszą one za nie odpowiedzialności. Udział Polski w tej pomocy
jest nieadekwatnie mały do naszej pozycji gospodarczej i międzynarodowej. Jeśli stać nas na zaproszenie przedstawicieli wszystkich krajów na Konferencję klimatyczną, to nie powinniśmy odżegnywać się od pomocy krajom biednym. Choćby tylko w takiej
wysokości ile wydajemy w tym roku na organizację COP 24.
Czy cel jaki sobie postawili ludzkość i politycy: obrona klimatu przez ograniczenie wzrostu średniej temperatury o określony, choć zwiększany stopień, a więc zdolność do zapobieżenia samozagładzie jest możliwa? Czy potrafimy wyzbyć się
narodowych czy państwowych egoizmów?
– M. Nowicki: – Niesłychanie trudne do przewidzenia są odkrycia technologiczne związane z pozyskiwaniem energii – czekamy
na tanie i efektywne magazyny energii. Czy zostanie powstrzymana dewastacja lasów, jak się zmienią nastawienia konsumpcyjne
bogatych społeczeństw, czy rzeczywiście będzie wdrażana gospodarka obiegu zamkniętego. Nie wiemy jak te liczne czynniki będą
kształtowały się w następnych dekadach.
Martwi mnie, że emisja CO2 i innych gazów cieplarnianych stale rośnie, że nie osiągnęliśmy punktu przegięcia. Nie wiemy kiedy
światowe społeczeństwo dojrzeje i wejdzie na ścieżkę ograniczania emisji? Jeśli w ciągu najbliższych lat tak się nie stanie, to możemy zapomnieć o tych 2 stopniach, nie mówiąc o 1,5. W raporcie
IPCC stwierdzono, że aby to osiągnąć, to w 2050 r. emisja powinna
być zerowa! To przecież utopia.

Paweł Racinowski
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UE stara się ograniczyć emisję i nie ma odwrotu od nowego paradygmatu, że wielka energetyka się kończy, a przyszłością jest
energetyka rozproszona, obywatelska, oparta na odnawialnych
źródłach.
– Z. Karaczun: – Zacytuję, choć niedosłownie, papieża Franciszka: po co nam tacy politycy, którzy wobec dowodów naukowych,
powagi problemu, pozostają bezczynni i próbują uzasadniać swoją bezczynność pięknymi słowami. To przeslanie powinno nam towarzyszyć, zwłaszcza w kontekście raportu IPCC, który jest przerażający, ale z drugiej strony – optymistyczny. Bo ciągle mamy
szansę na uratowanie klimatu, choć czasu coraz mniej. Natychmiast trzeba podjąć działania, by naszym dzieciom i wnukom nie
zostawić świata znacznie gorszego od otrzymanego od naszych
rodziców.
Będzie bardzo trudno. Skupiliśmy się na energetyce, ale tak naprawdę redukcja emisji dotyczy transportu, rolnictwa, odpadów,
przemysłu, cementowni. We wszystkich prognozach nie wiemy
gdzie są punkty zwrotne. Czy owe 2 czy 3 stopnie nie spowodują – czego obawiam się tego jako przyrodnik – zmiany systemu,
co już widzimy na Antarktydzie, i powstania nowej rzeczywistości.
– H.L. Gabryś: – Świat nie jest jaki jest, ale jak go postrzegamy – z przekazów, relacji, wyobraźni. Zwykły człowiek chce mieć
prąd – stale za akceptowalną cenę. Podobnie przemysł.
W Katowicach państwa muszą się zgodzić na inwentaryzację:
jak jest, co to dało i co może dać, jaki cash trzeba wyłożyć, by pomóc innym. W paradygmatach globalnej polityki nie ma nic nowego, a na pierwszym miejscu jest powszechny dostęp do energii.
Zmieniają się modele biznesowe, bo zmieniają się koszty i – w zależności od postępu technicznego, wiedzy i nauki – wysokość zarobków na różnych nośnikach energii. Istotna jest efektywność.
W Katowicach stanie się coś, co UE zachęci do podwyższania
norm klimatycznych. W najnowszym raporcie Międzynarodowej
Agencji Energii zauważyłem, że w strukturze produkcji energii pierwotnej do 2040 r. użycie paliw stałych na świecie wyniesie 21%,
gdy niedawno – 27%, ale wolumen jej produkcji wzrośnie o 2,6%.
Na podstawie różnych źródeł przyjąłem dla Komitetu Energii
i Polityki Klimatycznej KIG projekcję zużycia i strukturę produkcji
energii elektrycznej w Polsce. W 2030 r. z paliw stałych będzie jej
ok. 54%, tj. prawie 112 TWh.
Musimy wziąć pod uwagę fakt, że nikt nie zabroni krajom biedniejszym korzystać z własnego węgla. I Unia w Katowicach musi
powiedzieć jak mamy zabezpieczyć swoje interesy: gospodarcze,
społeczne. Za jakie pieniądze i skąd one będą. A dla nas to trudne
wybory strategiczne – czy bloki w polskich elektrowniach należy
modernizować czy likwidować.
Zacytuję fragment V Apelu Warszawskiego VIII Europejskiego
Meetingu Gospodarczego „Czyste powietrze dla każdego Europejczyka czyli dla każdego Polaka też – tak, ale jak? ”: Jeśli założeniem katowickiego szczytu klimatycznego COP24 jest wypracowanie pakietu decyzji dla wdrożenia Porozumienia Paryskiego, to
nawoływania do zaostrzenia celów klimatycznych tuż przed nim,
zwłaszcza wobec wycofania się z porozumienia Stanów Zjednoczonych, może prowokować głęboką refleksję nad dotychczasową polityką klimatyczną w skali nie tylko gospodarczej wspólnoty
unijnej, ale także w aspekcie społecznym.
Tymczasem dwaj najważniejsi komisarze unijni, do spraw klimatu i nauki, tydzień temu ogłosili, że na katowicki COP jadą z przesłaniem, by zaostrzyć cele klimatyczne.
Powtórzę: mam nadzieję, że w Katowicach nastąpi pewien przełom: albo świat zrozumie, że trzeba iść razem, albo UE dostanie argument do kreowania bardzo ostrej, polityki klimatycznej. Kosztowej dla Polaków, bo wiele branż nie jest chronionych przed
wzrostem cen energii, gdy Niemcy chronią swój energochłonny
przemysł.
Proponuję także przełożyć na następną dyskusje kwestię dotyczące polskiego miksu energetycznego. Nie wypowiadałem się i nie ujawniałem swoich poglądów, ale nie mogę się
powstrzymać. Wszyscy się znają na medycynie i... klimacie.

Polska jest krajem w nieustających derogacjach. Mówimy:
dostosujemy się, ale dajcie nam czas. Pewną szansą byłaby
zmiana ideologii: nie klimat lecz ekonomia obiegu zamkniętego.
– H.L. Gabryś: – W 1989 r., w zespole prof. Leszka Balcerowicza,
pisaliśmy pakiet ustaw zmieniających gospodarkę, a w 1994 r. rozpoczęliśmy pisanie polityki energetycznej i Prawa Energetycznego. Proszę pamiętać, że wtedy mieliśmy inne problemy. Energia
nie mogła być droga.
Ale wówczas można było pokazać pewne rozwiązania techniczne. Dziś, choć instalacje suchego lub półsuchego odsiarczania nie zamortyzowały się, to budujemy nowe – mokre.
Do kotłów fluidalnych dostawiamy instalacje odsiarczania
i odazotowania spalin. Z braku perspektywy wyrzucamy pieniądze, choć nie wiem ile.

Nie jestem klimatologiem i uznałem, że mi nie wypada wypowiadać się czy wzrost średniej temperatury nie może przekroczyć 1,5 stopnia, a może wystarczą 4.
Jednak chcę się odnieść do spraw związanych z energetyką,
bo tym się zajmuję. Niestety, pojawiają się, głoszone przez
polskich polityków, pomysły niezgodne z prawami fizyki: że
węgiel będzie można wykorzystać w nowych technologiach,
które nie będą wytwarzały dwutlenku węgla. Tego nie da się
zrobić, choć Amerykanie opracowali niezwykle drogą technologię, w której powstawały związki magnezu. Nie wierzę
też w nowe, rewolucyjne pomysły dotyczące magazynowania energii. Wykorzystywanie do tego baterii jest groźne dla
ziemi, bo powstają związki, których nie potrafimy unieszkodliwić. Jedyna sensowna i logiczna jest duża generacja energii elektrycznej z wiatraków i słońca oraz szeroko rozpowszechniona gospodarka wodorowa.
Duże programy wodorowe realizowano w końcu lat 90.
ub. wieku w Niemczech, a na początku tego w Japonii. Policzono wówczas, że zabawa z wodorem będzie się opłaciła
przy cenie ropy 60 dolarów za baryłkę. Czy wobec tego nie
mamy barier związanych z pewnym działaniem wytwórców, którzy zaangażowali duży kapitał w istniejące technologie i tworzą produkty jeszcze zbywalne, że tylko irracjonalny przedsiębiorca ograniczy produkcję np. samochodów na
benzynę, a rozwinie na ogniwa wodorowe. Innymi słowy, czy
na zmianę podejścia pozwolą „żyjący” z ropy naftowej, dopóty jest dostępna i niedroga?
Jestem pesymistą, gdyż przy stole możemy rozmawiać o szlachetnych celach, ale gdy zaczynamy liczyć własne pieniądze,
to ujawnia się egoizm człowieka.
– Z. Karaczun: – W Polsce, w podejściu do polityki klimatycznej, brakuje mi zrozumienia potrzeby długoterminowej. W Wielkiej Brytanii kilka lat temu przyjęto Climate Act – ustawę, która
wyznacza cele polityki klimatycznej do 2050 r. W Polsce nie mówi
się, że dla biznesu najważniejsze jest ryzyko regulacyjne. Policzą
wpływ konkurencji, ale brak szacunku dla stałości prawa sprawia,
że inwestor opracowuje biznes plan, a gdy za 2 lata rozpocznie budowę, to będzie już w innej rzeczywistości. Dotyczy to także polityki i celów klimatycznych.
Gdybyśmy w latach 90. powiedzieli: budujemy politykę niskoemisyjną do 2050 r., jak zrobiła to Europa, to dzisiaj nie dyskutowalibyśmy, że jest to wielki koszt dla polskiej gospodarki i energetyki.
To byłaby też szansa dla przemysłu, który by wiedział, że w danym
roku coś się kończy i musi się do tego przystosować.
Nikt mnie nie przekona, że budowa nowego bloku węglowego w Ostrołęce jest rozsądną decyzją ekonomiczną. Podobnie jak
w Opolu.

 DYSKUSJA REDAKCYJNA

Marian
Bosowski

– H.L. Gabryś: – W tamtej Polityce energetycznej było to
20 mld zł, przy czym koszt zmian w energetyce w latach 1994–98
wyliczono na 10–12 mld zł i nie były to pieniądze wyrzucone.
– P. Racinowski: – Dobrze, że Polska jest organizatorem Konferencji klimatycznej COP 24 w Katowicach. Świadczy to o tym, że
ochrona powietrza i środowiska jest przez nas poważnie traktowana, a na konferencji będziemy mieli okazję przedstawić nasze
stanowisko w tej sprawie. Ustalenia jakie zapadną na konferencji
wskażą kierunek, w którym Polska i pozostałe kraje członkowskie
Unii będą podążały i podejmowały różnorodne działania zmierzające do redukcji emisji gazów.
Mam pewne wątpliwości, bo ustalenia, jakie zapadną na konferencji w zakresie zmian polityki klimatycznej UE, w największym stopniu dotkną przede wszystkim polską energetykę, która – w przeciwieństwie do pozostałych państw Unii – w znacznym
stopniu oparta jest na paliwach kopalnych. Spowoduje to, że koszty poniesione na ograniczenie emisji będą znaczącym obciążeniem dla naszej gospodarki przez co istnieje ryzyko, że stanie się
ona mniej konkurencyjna.
Należy też mieć na uwadze fakt, że wszelkie działania Polski
zmierzające do poprawienia ochrony powietrza nie powinny dotknąć tych gospodarstw domowych, z których wiele już teraz potrzebuje wsparcia przez państwo.
Walka o czyste powietrze wymusza na Polsce konieczność
wprowadzenia zmian w mikście energetycznym poprzez rozwój OZE, energetyki rozproszonej, wykorzystującej lokalne zasoby paliw, wspierania elektromobilności i technologii magazynowania energii. Kierunek już teraz jest wytyczony i należy nim
konsekwentnie podążać. Przy czym istotne jest, aby Polska miała możliwość wybrania takich rozwiązań, które będą najbardziej racjonalne oraz optymalne i w największym stopniu wpłyną na obniżenie emisji gazów i tym samym poprawienia jakości
powietrza.
Należy położyć nacisk na edukowanie społeczeństwa i rozwijania jej świadomości w zakresie efektywnego oraz optymalnego
korzystania z energii elektrycznej oraz ciepła, poprzez wykorzystanie istniejących, nowoczesnych i najbardziej efektywnych rozwiązań technologicznych.
– To rozumowanie z punktu widzenia mieszkańca bogatego
Mokotowa, a nie biednej wsi. Z bardzo dobrego raportu Instytutu Badań Strukturalnych – Zjawiska ubóstwa energetycznego, w tym ze szczególnym uwzględnieniem zamieszkujących w domach jednorodzinnych, wynika, że nie ma
problemu z dostępem i ceną energii elektrycznej. Jeśli prąd
nie jest wykorzystywany do ogrzewania, to jego koszt w domowym budżecie jest marginalny. Dlatego jeśli przyjdzie
nam zapłacić za niego o 50% więcej, to aż tak tego wzrostu
nie odczujemy. Przemysł – tak.
Bardzo dziękuję za udział w dyskusji.
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Energetyka w II RP
100-lecie odzyskania niepodległości Polski skłania do refleksji nie tylko w wymiarze społecznym, czy politycznym, ale także w obszarze ekonomii, gospodarki i przemysłu, bo elektroenergetyka – jeden z wyznaczników postępu technicznego – mocno wpływa na stopień komfortu ludzkiego bytowania.
System elektroenergetyczny na ziemiach polskich pod rządami
państw zaborczych był bardzo zacofany w porównaniu z krajami
Zachodu. W 1913 r. roczne zużycie energii elektrycznej na jednego mieszkańca w USA wynosiło 385 kWh, w Niemczech (bez ziem
polskich) − 200 kWh, a na terenach Polski będącej jeszcze pod zaborami − tylko 22 kWh.
Początki elektroenergetyki polskiej wydają się skromne. I wojna światowa zahamowała inwestycje. Wiele elektrowni zostało
uszkodzonych lub po prostu rozkradzionych. W latach 1914–18
elektryfikacja ziem polskich praktycznie się zatrzymała. Kapitał lokalny nie był w stanie inwestować w budowę nowych elektrowni. Niedostateczny rozwój krajowego przemysłu elektrotechnicznego również nie sprzyjał elektryfikacji. Po I wojnie światowej
w Polsce czynnych było ok. 280 elektrowni, głównie przemysłowych, o łącznej mocy zaledwie 210 MW. A w pierwszych latach
niepodległej Polski nie uruchomiono żadnych nowych dużych
elektrowni.

Niełatwe początki
Cezury technologiczne zazwyczaj nie pokrywają się z politycznymi. Gospodarka wymagała szybkiego podjęcia nadzwyczajnych działań ze strony prawno-organizacyjnej, inwestycyjnej
i technicznej, aby na nowo organizowane państwo mogło adoptować najnowsze techniczne rozwiązania, stanowiące szansę na
rozwój gospodarczy.
Organizacja polskiej elektroenergetyki w odrodzonej Rzeczypospolitej rozpoczęła się w marcu 1919 r. Wtedy przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu powołano Urząd Elektryfikacyjny. Do
jego kompetencji należała inwentaryzacja paliw, obiektów i infrastruktury, opracowane projektów rozwiązań prawnych i planów rozwoju sektora energetycznego. W 1921 r. Urząd zlikwidowano, a jego zadania i prerogatywy przekazano Samodzielnemu
Wydziałowi Elektrycznemu, podległemu bezpośrednio Ministrowi Robót Publicznych. Ta sytuacja trwała do 1932 r., gdy zostało ono zlikwidowane, a Wydział Elektryczny włączono w struktury
Ministerstwa Przemysłu i Handlu, zmieniając przy tym jego nazwę na Biuro Elektryfikacji, które funkcjonowało na prawach departamentu.
Elektrownia
Zabrze
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W prasie już w 1922 r. pojawiały się opinie, że główną przyczyną względnie powolnego rozwoju systemu elektroenergetycznego jest ogólne zacofanie gospodarcze kraju. Kapitał zagraniczny
wolał inwestować w inne, bardziej pewne gałęzie przemysłu, takie jak naftowy lub drzewny. Zakładano, że elektryfikacja może
przyśpieszyć dopiero po rozwinięciu krajowego przemysłu elektrotechnicznego.
Władze niepodległej Polski miały jednak świadomość ważnego
miejsca elektroenergetyki w nowoczesnej gospodarce, dlatego
starały się uregulować kwestie natury prawnej. Jednak dopiero
w 1922 r. udało się przegłosować projekt i zaczęła obowiązywać
Ustawa Elektryczna (Dz.U. z 1922 r., nr 34, poz. 277) dotycząca rozwoju elektryfikacji kraju.
Wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej
zajmowało się wiele lokalnych przedsiębiorstw. Trzy podstawowe
źródła finansowe wspierały elektryfikacją Polski: kapitał państwowy, samorządowy i prywatny. Ówczesny system elektroenergetyczny na ziemiach polskich był rozbudowany głównie ze środków samorządowych i prywatnych.
Pierwsze lata niepodległości kraju, m.in. ze względu na poważny kryzys inflacyjny oraz brak uregulowań prawnych, również nie
sprzyjały szybkiemu rozwojowi systemu.
Istotne znaczenie dla rozwoju elektroenergetyki miało Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 października 1933 r.
o popieraniu elektryfikacji (Dz.U. z 1933 r., nr 85, poz. 633), które zawierało ulgi dla podmiotów gospodarczych działających
w branży oraz inwestujących w budowę elektrowni i sieci połączeniowych. Na mocy rozporządzenia Polskę podzielono na
17 okręgów elektryfikacyjnych. Według oceny ówczesnych komentatorów ustawa była szczególnie korzystna dla spółek dużych, bo dla nowych, o kapitale krajowym, okazała się niewystarczająca. Najistotniejsze w niej było to, że zwalniała od wielu
podatków, co czyniło inwestycje w sektorze energetyki bardziej
przewidywalne dla przedsiębiorców.

Znamienne przykłady...
Już 5 grudnia 1918 r. powstała spółka akcyjna zarejestrowana
pod nazwą Zgrupowanie Elektryfikacyjne „Siła i Światło" mająca
rozwijać aktywność gospodarczą w dziedzinie elektryfikacji kraju. Kapitał zakładowy – 10 mln marek polskich w chwili rejestracji
– szybko podwyższono do 300 mln marek. Wydarzeniem przełomowym było jednak pozyskanie w 1923 r. finansowania ze strony
konsorcjum banków: 2600 mln marek kredytu, zamienionego następnie na akcje, oraz kredytu z banków zachodnich w wysokości
1 mln funtów brytyjskich. Głównym obszarem aktywności spółki był sektor energetyczny, a pierwszymi inwestycjami elektrownie w Pruszkowie, Zagłębiu Dąbrowskim oraz Krakowskim, które
po przejęciu dokapitalizowano i rozbudowano. Wśród spółek zależnych znalazła się także odkupiona od poprzedniego właściciela spółka Kabel Polski w Bydgoszczy.
Jednym z priorytetowych celów jej działalności było przejmowanie i wykup firm energetycznych kontrolowanych przez kapitał zagraniczny, którego udział w sektorze na początku lat 20. wynosi 85%. Koncern, który nawiązał współpracę z zagranicznymi
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Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o. powstała
na bazie państwowej fabryki, znanej w kraju i za granicą, jako
producent urządzeń dla przemysłu cukrowniczego. Rok 1997 przyniósł
przekształcenie części Świdnickiej Fabryki Urządzeń Przemysłowych
S.A. w Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe i Produkcyjne ŚFUP
SERVIS Sp. z o.o., które w 2013 roku powróciło do swojej tradycyjnej
i historycznej nazwy: Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych
ŚFUP Sp. z o. o.
Firma specjalizuje się w produkcji aparatury cukrowniczej i chemicznej,
urządzeń do ochrony środowiska i energetyki, oraz dla przemysłu
papierniczego i wydobywczego. Ponad to ŚFUP oferuje swoim klientom
nadzór techniczny, montaż własnych urządzeń na terenie kraju
jak i za granicą. Wyroby w przeważającej części produkowane
są na eksport i pracują między innymi w Anglii, Niemczech, Belgii,
Danii, Szwecji, Finlandii, Francji, Chinach, Arabii Saudyjskiej, Katarze,
Bułgarii, Czechach, Litwie, Łotwie, Białorusi, Rosji i na Ukrainie.

Asortyment ze stali nierdzewnej
Aktualnie firma dąży do zwiększenia udział stali wysokostopowej
w swoim asortymencie. Dla tej linii produkcji ŚFUP w 2014 roku
oddała do użytku i wyposażyła obszar produkcyjny o powierzchni
2500 m2, tzw. „Białą Strefę”. W tym roku oddaje do produkcji kolejny
– całkowicie odrębny – wydział do produkcji urządzeń i aparatów
ze stali wysokostopowych z nowoczesnym centrum obróbczym
– wytaczarką CNC TOS Varnsdorf WHR 13 (Q), z walcową zwijarką
hydrauliczną, przecinarką plazmowo-gazową oraz z kabiną
do kuleczkowania tj. oczyszczania strumieniowo-ściernego
kuleczkami szklanymi powierzchni metalowych. Jest to obszar
o łącznej powierzchni użytkowej ponad 2500 m2 z trzema suwnicami,
który będzie systematycznie dozbrajany w maszyny i urządzenia
do tego typu produkcji. Kluczowe elementy tej produkcji wykonane są
ze stali nierdzewnych austenitycznych typu AISI 304/304L
i AISI 316/316L oraz ferrytyczno-austenitycznych typu DUPLEX,
zgodnie z normami PN, DIN, EN i ASME.

Certyfikaty i uprawnienia
Nasza firma posiada obecnie wszystkie wymagane certyfikaty
i uprawnienia, jak:
– Certyfikat Zarzadzania Jakością ISO 9001:2015,
– Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015,
– System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) PN-N 18001,
– Uprawnienia do spawanie konstrukcji stalowych oraz urządzeń
ciśnieniowych i rurociągów nadane przez DSV CERT GmbH,
TUV Nord Systems GmbH oraz Urząd Dozoru Technicznego.
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finansistami, zainwestował łącznie w krajową gospodarkę 30 mln
dolarów (co odpowiada dzisiaj kwocie ok. 450 mln dolarów). Tuż
przed wybuchem II wojny światowej „Siła i Światło” kontrolowała w Polsce 14,6% mocy zainstalowanej oraz produkowała 13,3%
całości energii elektrycznej wytwarzane przez wszystkie tzw. zakłady użyteczności publicznej. Przykładem Kozienice gdzie nieopodal tego miasta funkcjonuje w Świerżach Górnych największa
na węgiel kamienny elektrownia w Polsce. Już w 1919 r. podjęto starania o elektryfikację Kozienic. Trwały 7 lat zanim – dzięki
porozumieniu z Marcelim Gąssowskim, prywatnym inwestorem
z Dąbrowy Górniczej – uruchomiono niewielkiej mocy elektrownię miejską.
Inną, charakterystyczną ilustracją rozwoju energetyki polskiej
jest Radom, gdzie w 1900 r. powstała jedna z pierwszych w Królestwie Polskim elektrownia miejska (w Warszawie elektrownię
miejską na Powiślu uruchomiono dopiero 4 lata później). Jednak
rozwój radomskiej elektrowni przez 20 lat był nieznaczny. Na koniec 1921 r. w mieście było 4470 odbiorców prądu elektrycznego, a elektrownia dysponowała mocą zaledwie 868 kW. Dopiero
uruchamiane w 1926 r. w Radomiu nowoczesne zakłady przetwórstwa mięsa i zmodernizowane wodociągi miejskie stały się liczącymi w mieście odbiorcą energii elektrycznej. Następnym impulsem do zwiększenia mocy elektrowni był rozwój Państwowej
Wytwórni Broni i Fabryki Sprzętu Przeciwgazowego. W 1926 r. zainstalowano dwa turbozespoły BBC po 1,2 MW, a później dostawiono jeszcze jeden turbozespół „Stal” o mocy 1,0 MW i zlikwidowano generatory prądu stałego. Zwrotnym punktem w rozwoju
energetyki Radomia i regionu było utworzenie w 1928 r. spółki
akcyjnej Zjednoczenie Elektrowni Okręgu Radomsko-Kieleckiego (ZEORK), z siedzibą w Warszawie, której kierownictwo ruchu
i budowy zlokalizowano w Skarżysku-Kamiennej. Kapitał zakładowy ZEORK wniosły: Towarzystwo Starachowickich Zakładów
Górniczych, Państwowa Fabryka Prochu w Pionkach i Państwowa Fabryka Uzbrojenia w Warszawie, mająca swe zakłady w Skarżysku i Radomiu. Był to pierwszy ważny krok w centralizacji zasilania i połączenia ważnych krajowych ośrodków przemysłowych
i miast wspólnymi liniami napięcia. Niebawem działalność inwestycyjna ZEORK przekroczyła teren rejonu radomsko-kieleckiego
i przystąpiono do budowy linii wysokiego napięcia (150 kV) na
trasie Mościce-Starachowice, stanowiącej w tym czasie zrąb polskiej sieci państwowej najwyższych napięć. Linie te połączono
m.in. z Rożnowem, a w latach 1938–39 kontynuowano budowę
odcinka ze Starachowic do Warszawy.

Inwestycyjne meandry
Do roku 1924 sytuacja gospodarcza Polski nie sprzyjała długoterminowym inwestycjom za jakie uważano elektroenergetykę.
Ale od 1925 r. aż do kryzysu w 1929 r. wystąpiła dobra koniunktura do rozwoju elektroenergetyki. Zainstalowana w elektrowniach moc wzrosła o 86%, wytwarzanie energii elektrycznej
zwiększyło się o 118%, a liczba miejscowości zelektryfikowanych
wzrosła aż o 100%.
Od 1929 r. wytwarzanie energii elektrycznej w kraju zaczęło spadać z powodu kryzysu gospodarczego. W ciągu trzech następnych lat produkcja spadła. Można zauważyć zależność spadku wytwarzania energii elektrycznej od zmniejszenia produkcji
przemysłowej. W porównaniu z 1928 r. wskaźnik ogólnej produkcji energii elektrycznej w 1932 r. spadł do 58,6, a ogólnej produkcji przemysłowej − do 53,7.
W latach 1930–32 wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej
przez elektrownie użyteczności publicznej spadły o 13%. Samorządy jednak widziały w elektryfikacji szansę na rozwój przemysłu w regionie, natomiast prywatne spółki dążyły do osiągnięcia
szybkiego zysku. Dopiero druga połowa lat 30., aż do początku
II wojny światowej, była okresem szybkiej rozbudowy elektrowni
i sieci połączeniowych. Coraz większe zapotrzebowanie na nowy
rodzaj energii, poparte sprzyjającym ustawodawstwem, jak również dostępność urządzeń elektrycznych zaczęły owocować szyb18 I grudzień 2018 I przegląd energetyczny

Elektrownia Łaziska

szym rozwojem elektroenergetyki w Polsce. Pomimo imponujących wzrostów w wytwarzaniu energii elektrycznej II RP była
nadal bardzo zacofana w porównaniu z innymi krajami Europy
Zachodniej i USA. Dane statystyczne wskazują, że średnie roczne zużycie energii elektrycznej per capita w pierwszej połowie lat
30. w Polsce było jedenastokrotnie niższe niż w USA i pięciokrotnie niższe niż w Niemczech.
Miała miejsce ogromna dysproporcja w rozwoju sieci elektroenergetycznej między regionami Polski. W 1935 r. najbardziej pod tym względem rozwiniętymi ośrodkami były: Kraków,
Warszawa i Lwów. W Wilnie zużycie energii elektrycznej na cele
oświetleniowe ludności (bez uwzględnienia oświetlenia ulic) na
jednego mieszkańca było najniższe wśród największych miast
II RP. W Polsce w poszczególnych województwach w 1936 r. roczne zużycie energii per capita wahało się od 10 kWh do 1144 kWh.
Natomiast w województwie wileńskim – bez miasta Wilna – zużycie wynosiło mniej niż 1 kWh per capita rocznie. To świadczy
wymownie o skali potrzeb i wyzwaniach stojących przed energetykami.
W 1938 r. 3198 czynnych elektrowni o łącznej mocy 1668 MW
mogło wyprodukować 3974 GWh. Największe elektrownie zawodowe w II RP to (w MW): Powiśle (83), Pruszków (31,5), Łaziska
(105), Będzin (23,5), Zabrze (70,3), Szombierki (51,2), Łódź (101),
Garbary w Poznaniu (42). 3 maja 1939 r. uruchomiono elektrownię Stalowa Wola (40).
Jednak elektrownie krajowe nie stanowiły połączonego systemu. Nie powstała jeszcze pełna ogólnopolska sieć elektroenergetyczna. Wybudowano jedynie fragmenty linii 150 kV z Elektrowni
Rożnów do Warszawy z odgałęzieniem do Stalowej Woli i Ostrowca Świętokrzyskiego.
Przed II wojną światową produkcja energii elektrycznej w Polsce – podobnie jak i w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej – była niewielka. W 1938 r. wynosiła zaledwie
3974 GWh, gdy w 1950 r. już 10,7 TWh, aby w 2010 r. wzrosnąć
do 157,4 TWh.
Zużycie energii elektrycznej na jednego mieszkańca II RP
w miastach w 1937 r. wynosiło ok. 50 kWh. Jeśli zaś chodzi o tereny wiejskie, to jedynie 3% wsi miało dostęp do elektryczności,
a tylko 2% gospodarstw było zelektryfikowanych.
Sukcesy początków tego newralgicznego dla gospodarki sektora przemysłowego na ziemiach polskich mają swoją własną
skalę i nie mogą być oceniane z perspektywy poziomu osiągniętego już obecnie stopnia rozwoju. Ocenić je jako skromne byłoby niesprawiedliwie i nade wszystko nieobiektywne. Były to bowiem pierwsze pionierskie rozwiązania, w ważnej dziedzinie – jak
się szybko okazało – dla całej ludzkiej cywilizacji. Rozwój elektroenergetyki w II RP stał się możliwy dzięki operatywności oraz
wiedzy energetyków. Jednak jej szybki i niezwykle dynamiczny
rozwój nastąpił w Polsce dopiero po 1945 r. Kolejne dekady znaczone były dużymi inwestycjami z dziedziny energetyki na terenie niemal całego kraju.
Marek Bielski

Lista energetyków, którzy zasłużyli się w dziele
tworzenia energetyki w czasach II RP byłaby naprawdę bardzo pokaźna i musiałaby zawierać co
najmniej kilkaset, jeśli nie dużo więcej nazwisk.
O wielu wybitnych inżynierach, ich dorobku i dokonaniach, pisaliśmy już na łamach „Przeglądu Energetycznego”, a wcześniej
wydawanego przez IGEiOŚ „Biuletynu Energetycznego”. Jednak
100-lecie RP obliguje do refleksji nad ich wkładem w dzieło postępu technicznego i gospodarczego RP, które nie byłoby możliwe
bez ich wiedzy, talentów, umiejętności, pracowitości i pasji działania. Przypomnijmy przynajmniej niektórych z tych, którzy w latach 1918–39 pracowali nie szczędząc swoich sił i umiejętności.
prof. Ignacy Mościcki (1867–1946), powszechnie znany jako prezydent
RP, a mniej jako uczony światowej przecież sławy, z uwagi na swe osiągnięcia badawcze, fizykochemik, honorowy członek Stowarzyszenia
Elektryków Polskich, autor kilkudziesięciu wynalazków, na które otrzymał liczne patenty, m.in. dotyczące utleniania azotu atmosferycznego
w szybko zmiennym łuku elektrycznym, kondensatorów etc. etc. Projektował fabryki stężonego kwasu azotowego oraz azotanu amonu (sztucznego nawozu), był m.in. dyrektorem Chorzowskich Azotów, a także rektorem Politechniki Lwowskiej.
prof. Jan Henryk Obrąpalski (1881–1958), który już przed I wojną światową był pionierem w elektryfikacji kopalń, a w okresie II RP – jako dyrektor Stowarzyszenia Dozoru Kotłów Parowych – przyczynił się do unowocześnienia przemysłu i poprawy warunków pracy energetyków. Jego
opus magnum to Program Elektryfikacji Polski przygotowany podczas
okupacji hitlerowskiej kraju, a realizowany po zakończeniu II Wojny
Światowej. Był wykładowcą akademickim, który wiązał nauczanie z realiami gospodarki, a rozwój techniki umiał podporządkować interesom
narodowym.

 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

Energetycy II RP

prof. Alfons Hoffmann (1855–1963), twórca planu elektryfikacji województwa pomorskiego, dzięki jego zdolnością organizacyjnym wybudowano pierwszą po I wojnie światowej na ziemiach polskich elektrownię
wodną w Gródku nad Wdą oraz linie przesyłowe zasilające m.in. budującą się Gdynię i gdyński port. Pod jego kierownictwem powstała m.in.
hydroelektrownia w Żurze oraz pierwszy jednolity system elektroenergetyczny umożliwiający pracę dziesięciu elektrowni. Z jego inicjatywy
zainstalowano pierwszy w kraju system szybkiej lokalizacji zakłóceń
i uszkodzeń w liniach 60 kV oraz przeprowadzono po raz pierwszy prace
pod napięciem przy wymianie izolatorów kołpakowych.
prof. Włodzimierz Krukowski (1887–1941), uczony o światowej sławie, twórca polskiej szkoły metrologii elektrycznej, projektant nowoczesnych liczników elektrycznych, autor wielu wynalazków, otrzymał
40 patentów m.in w Niemczech, Danii, Holandii, Szwajcarii, Japonii i na
Węgrzech. Siemens wyprodukował ponad milion liczników jego konstrukcji.
doc. Czesław Dąbrowski (1896–1983), kierował m.in. przeprowadzaną na
dużą skalę rozbudową elektrowni w Łodzi, w wyniku czego stała się drugą pod względem wielkości elektrownią w Polsce przedwrześniowej.
prof. Zygmunt Gogolewski (1896–1969), dyrektor i organizator zakładów produkujących sprzęt trakcyjny, w tym silniki trakcyjne, maszyny
elektryczne, m.in. do łodzi podwodnych, transformatory na napięcie 150
kV, silników, wyłączników trakcyjnych (fabryki w Żychlinie, Cieszynie,
Chrzanowie).
prof. Jerzy Ignacy Skowroński (1902–1986), opracował i wdrożył do produkcji pierwsze w kraju szklane izolatory wysokiego napięcia (6 i 15 kV).
Twórca tzw. Wrocławskiej Szkoły Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego, dyrektor Oddziału Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego Instytutu Elektrotechniki, który pod jego kierownictwem stał
się unikalną i cenioną w świecie placówką badawczą.
prof. Stanisław Bladowski (1902–1971), m.in. dyrektor Towarzystwa dla
Eksportu Kabli i Przewodów Elektrycznych, które było wspólną organizacją eksportową wszystkich polskich fabryk produkujących pełny
asortyment tych wyrobów. Były one eksportowane m.in. do krajów europejskich, Południowej Ameryki i Związku Sowieckiego.
prof. Stanisław Szpor (1908–1981), uczony i konstruktor o rozgłosie międzynarodowym, wybitny specjalista z techniki wysokich napięć, elektryczności atmosferycznej i aparatów elektrycznych. Uczony, który
stworzył polską szkołę badań piorunowych i ochrony odgromowej.
mb
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 WSPÓŁPRACA ENERGETYCZNA: ŁOTWA – POLSKA

Proekologiczna energetyka
– Polska jest bardzo ważnym partnerem, łączącym kraje Bałtyckie – dotychczas izolowaną energowyspę
– z Europą Zachodnią. Zarówno na rynku gazowym – gazociąg GIPL (Gas Interconnection Poland – Lithuania), którego budowa ma ruszyć w 2019 r., jak i elektroenergetycznym – synchronizacja z Europą kontynentalną. Żywimy gorącą nadzieję, że uda się ustalić wszystkie scenariusze synchronizacji sieci przemysłowych
– mówi Jego Ekscelencja EDGARS BONDARS, Ambasador Pełnomocny i Nadzwyczajny Republiki Łotewskiej w Polsce, w rozmowie z Jerzym Bojanowiczem.
 Czy i jak w ostatnich 15–20 latach zmieniało się zapotrzebowanie przemysłu i Łotyszy na energię elektryczną,
bo np. w Polsce jest ono zdecydowanie poniżej średniej
unijnej? Jakie są perspektywy na najbliższe lata?
– W sektorze przemysłowym zużycie zmniejszyło się, zwłaszcza takich energointensywnych producentów jak Liepājas Metalurgs. Należy jednak podkreślić, że w ostatnich latach, pod
wpływem wzrostu gospodarki, zaopatrzenie przemysłu się
ustabilizowało, odnotowując równomierny wzrost. W 2017 r.,
w porównaniu do 2016 r., odnotowano wzrost o 5,7%:
z 1667 GWh do 1763 GWh. Wstępne wyniki o krajowym zużyciu energii w 2018 r. pokazują ogólny wzrost tempa wzrostu
spożycia. Zarejestrowane w pierwszej połowie półrocza tempo wzrostu w sektorze przemysłu wytwórczego daje nadzieję
na zwiększenie przez niego zużycia energii elektrycznej w tym
roku. Jednocześnie w następnych latach, zgodnie z oceną operatorów systemów przesyłowych, tempo ogólnego wzrostu
spożycia elektroenergii ustabilizuje się na ok. 1% rocznie.
Biorąc pod uwagę istniejącą tendencję w sektorze przemysłowym, np. obecnie odnotowano wysokie obciążanie zdolności wytwarzania i maszyn oraz potrzebę innowacji, przewiduje
się, że dynamika wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną będzie podobna jak w całej gospodarce.
 Czy Łotwa jest krajem samowystarczalnym energetycznie?
– Ogólnie na Łotwie jest wystarczająco dużo mocy wytwarzania energii – w zależności od trybu pracy elektrowni może
być udostępnione nawet do 2500 MW, aby w razie konieczności w całości zabezpieczyć niezbędny roczny obrót zapotrzebowania na energię elektryczną (ok. 7,3 TWh), jak i zapotrzebowanie na maksymalne obciążenie zużycia energii elektrycznej
(do ok. 1350 MW).
Jednak rzeczywiste wytwarzanie energii elektrycznej na Łotwie uzależnione jest od warunków klimatycznych: temperaElektrownia Rigas

EDGARS BONDARS (ur. 1969 r.) jest absolwentem Wydziału Prawa
Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze (1993). W latach 2006–2009
odbył szkolenie w Unii Europejskiej dotyczące spraw gospodarczych
i konsularnych. Od początku kariery zawodowej związany z pracą
w dyplomacji, którą rozpoczął od stanowiska starszego urzędnika
w Wydziale Konsularnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Republiki Łotewskiej (1994–95). Następnie był trzecim sekretarzem
w Ambasadzie Republiki Łotwy w USA (1995–98) i kierownikiem
Sekcji Konsularnej (doradcą) ambasady w Federacji Rosyjskiej
(1998–2002). W latach 2002–2006 w MSZ Republiki Łotewskiej był
kierownikiem Wydziału Organizacji Międzynarodowych – zajmował
się też prawami człowieka. W 2006 r. został doradcą i zastępcą
szefa misji w ambasadzie Republiki Łotewskiej w Republice
Czeskiej, którym był do 2007 r. W latach 2011–2013 był dyrektorem
w Pierwszym Departamencie Współpracy Dwustronnej MSZ
Republiki Łotewskiej, a następnie ambasadorem nadzwyczajnym
i pełnomocnym Republiki Łotewskiej w Republice Uzbekistanu
(2013–2017). Od lipca 2017 r. jest ambasadorem nadzwyczajnym
i pełnomocnym Republiki Łotewskiej w Polsce.

tury powietrza i dostępu wody do elektrowni wodnej oraz sytuacji na rynku energii elektrycznej. Mianowicie decyzje o jej
wytwarzaniu lub importowaniu podejmują przedsiębiorcy,
biorąc pod uwagę koszty, by jej cena była konkurencyjna. Przy
dobrych warunkach dla elektrowni wodnej, Łotwa jest samowystarczalna energetycznie. Na przykład, w zeszłym roku produkcja energii elektrycznej była większa niż jej zużycie. Chociaż trzeba odnotować, iż część energii elektrycznej została
wyprodukowana w elektrowni cieplnej, używając 100% importowanego gazu ziemnego.
 Jaki jest więc obecny mix energetyczny i czy się zmienił
w ostatnich 15–20 latach?
– Profil energetyczny Łotwy różni się od profilu Unii Europejskiej stosunkowo większym procentowo wykorzystywaniem
odnawialnych źródeł energii (OZE): 37,2% w 2016 r., gdy w UE
– 12%. Na Łotwie są to głównie biomasa, woda i biogaz.
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Elektrownia Plavinu

W zależności od ceny gazu ziemnego oraz warunków pogodowych w wytwarzaniu energii elektrycznej dominują gaz ziemny i OZE. Ogólne zużycie gazu ziemnego wynosi
1,2–1,5 mld m3. W ciągu ostatnich 15–20 lat ulegało ono znacznym wahaniom: od 1,2 mld m3 do 2,4 mld m3.
W 2016 r. małe zakłady energetyczne, o mocy poniżej
10 MW, opalane biomasą i biogazem, małe elektrownie wodne oraz kogeneracyjne wyprodukowały 1,38 mln kWh, co stanowiło 19% ogólnego zużycia. Natomiast hydroelektrownie
– 2,44 mln kWh (34%), duże elektrociepłownie – 2,30 mln kWh
(32%), elektrownie wiatrowe – 0,12 mln kWh (1%). Import wyniósł 1,0 mln kWh (14%).
 Jacy są na Łotwie najwięksi producenci energii elektrycznej?
– To elektrownie wodne na rzece Daugava (Dźwina): Pļaviņu,
przy miejscowości Aizkraukle, o mocy 893 MW, Rīgas (402 MW),
przy miejscowości Salaspils i Ķeguma (264 MW) przy miejscowości Ķegums oraz opalane gzem ziemnym elektrociepłownie
w Rydze: Rīgas TEC1 (144 MW) i TEC 2 (881 MW).
 Skąd jest paliwo?
– Węgla nie używamy. Gaz nadal, prawie że w całości, jest
importowany z Rosji, lecz od momentu liberalizacji rynku gazu

 Jak Łotwa zamierza wdrażać „Energetyczną mapą drogową 2050”, czyli ambitny pakiet klimatyczno-energetyczny Komisji Europejskiej, zobowiązujący kraje UE do redukcji emisji w 2030 r. o 40% w porównaniu z 1990 r., w 2040 r.
– o 60%, a w 2050 r. – o 80%?
– Obecnie Łotwa rozpoczęła prace nad opracowaniem przyszłych planów w zakresie energii i klimatu, na szczeblu krajowym oraz – ewentualnymi – dokładniejszymi rozwiązaniami,
w jaki sposób osiągnąć cele Unii Europejskiej w tych obszarach. Zostaną one zidentyfikowane w trakcie przygotowań, po
konsultacjach z zaangażowanymi instytucjami, w tym z urzędami państwowymi oraz innymi zainteresowanymi stronami.
Łotwa zidentyfikowała możliwości redukcji emisji – zarówno
w sektorze transportu, jak i w sektorze energetycznym. Natomiast decyzja o tym jakich środków użyć i o jaką wielkość zostałaby zmniejszona emisja w każdym sektorze, jeszcze nie została podjęta.
 Czy i co Łotwa zaproponuje w Katowicach na Konferencji Stron COP24?
– Oczywiście Łotwa będzie w niej uczestniczyć. W Katowicach swoją opinię przedstawi za pośrednictwem Unii Europejskiej, która wyrazi jednolite stanowisko, również w naszym
imieniu. Oficjalne stanowisko Unii Europejskiej zostanie podjęte wraz z konkluzją Rady Unii Europejskiej, która zostanie zaakceptowana 9 października br. na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Środowiska.

 WSPÓŁPRACA ENERGETYCZNA: ŁOTWA – POLSKA

– od 3 kwietnia 2017 r. pojawiła się możliwość jego importu
z innych, alternatywnych źródeł, które poszczególne przedsiębiorstwa na Łotwie analizują i podejmują decyzje o imporcie
z innych kierunków.

 Dziękuję za rozmowę.

INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH Sp. z o.o.

Centrum Badawczo-Rozwojowe, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, tel. centr. 71-348 42 21, www.iase.wroc.pl
Podstawowym kierunkiem działania spółki jest automatyzacja
procesów technologicznych i centrów dyspozytorskich obiektów
energetycznych (elektrowni i elektrociepłowni) i przemysłowych.
IASE jest wykonawcą wielu specjalistycznych, często niepowtarzalnych prac w zakresie automatyzacji i sterowania procesami przemysłowymi. Doświadczenie w projektowaniu systemów automatyki
zebrane podczas realizacji szeregu inwestycji w energetyce polskiej
i światowej posłużyły i nadal służą doskonaleniu produktów i usług.
Instytut posiadając status centrum badawczo-rozwojowego prowadzi badania, analizy i wdrożenia specjalistycznych rozwiązań innowacyjnych.
Zakres prac obejmuje: prace badawczo-rozwojowe i projektowe,
dostawy sprzętu i oprogramowania; montaż, uruchomienie i serwis
systemów i urządzeń oraz szkolenie obsługi.
Instytut jest dostawcą:
• 	systemu automatyki DCS MASTER, w tym modułów systemu
i oprogramowania narzędziowego,
• systemu sterowniczego MASTER 100,
•	stacji operatorskich systemu MASTER (SCADA)/systemu operatorskiego ProSter,
• 	elektrohydraulicznego regulatora turbin parowych UNIMAT
i funkcji LFC,

• s	 ystemu monitoringu maszyn wirujących UNIKONT wraz
z urządzeniami, akcesoriami i oprogramowaniem diagnostycznym,
• 	układów automatycznej regulacji i automatycznego rozruchu
oraz System Rozdziału Mocy,
– Algorytmów Oceny Jakości Regulacji bloków energetycznych,
–  systemu do wykrywania i zapobiegania zapłonom i pożarom
w młynach węglowych.
Akredytowane Laboratorium Badawcze i Wzorcujące oferuje wykonanie badań środowiskowych urządzeń lub systemów elektrycznych/elektronicznych w zakresie oddziaływań elektromagnetycznych (EMC), klimatycznych mechanicznych i bezpieczeństwa elektrycznego.
Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. stosuje Zintegrowany System Zarządzania i spełnia wymagania
PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 i PN-N-18001:2004
w zakresie: doradztwa, analiz, badań laboratoryjnych, projektowania, instalacji i uruchamiania systemów i układów sterowania urządzeń automatyki energetycznej i przemysłowej.
Instytut posiada również przyznany przez Urząd Dozoru Techniczprzegląd
I grudzień
nego certyfikat SIL dla
Systemuenergetyczny
Automatyki MASTER
3SE. 2018 I 21

 PREZENTACJE

Energetyka
nowoczesnych technologii
Zlokalizowana na obrzeżach liczącego 124 tys. mieszkańców Gorzowa Wlkp. elektrociepłownia jest jednym
z największych przedsiębiorstw energetycznych w regionie i największym producentem energii elektrycznej i ciepła dla tego miasta. Ale na tle opartej na węglu rodzimej energetyki szczególnie wyróżnia ją jej podstawowe źródło zasilania – gaz w znakomitej większości pochodzący z lokalnych ujęć. Co więcej, to tu został
uruchomiony w 1999 r. pierwszy w Polsce ekologiczny blok gazowo-parowy, a w 2017 r. następny – duoblok
gazowo-parowy, będący najnowocześniejszą tego rodzaju jednostką w europejskiej skali.
Elektrociepłownia Gorzów (ECG) należy do spółki PGE Górnictwo i Energetyka konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE.
– Od stycznia 2019 r. znajdziemy się w strukturze nowej linii biznesowej PGE Energia Ciepła – informuje Mirosław Rawa, dyrektor
PGE GiEK Oddział Elektrociepłownia Gorzów.

Nieco historii,
czyli z Niemiec do Polski
Początki elektryczności w Gorzowie, a w zasadzie niemieckim
Landsbergu sięgają końca XIX w., ale nowoczesna jak na owe czasy elektrownia, zbudowana w latach 1898–99 w centrum miasta,
rozbudowywana i modernizowana, działała już w polskim mieście Ziem Zachodnich do 1951 r. Obecna EC Gorzów znajduje się
na terenie powstałej w 1936 r. siłowni zakładowej fabryki chemicznej, należącej do niesławnej pamięci niemieckiego koncernu IG Farben-Industrie. Znaczą część urządzeń – zarówno fabryki, jak i zakładu energetycznego – Rosjanie wywieźli w 1945 r. do
ZSRR. Z tego, co zostało, Polacy z czasem uruchomili fabrykę polimeru „Stilon”, z której Gorzów słynął w całym kraju przez długie
lata, i siłownię węglową. W końcu lat 40. XX w. rozpoczęto budowę elektrowni (szwedzki projekt i technologia, generalnym wykonawcą była „Energobudowa” z Katowic). I oto 6 grudnia 1950 r.
rozpalono pierwszy z trzech kotłów. I ta data uznawana jest za
moment powołania do życia Elektrowni Gorzów jako samodzielnej jednostki (pierwsza część ECI). Potem nastąpił drugi etap
rozbudowy, pojawił się czwarty turbozespół (1958 r.), kontynuowana była ścisła współpraca ze Stilonem, na przełomie lat 60.
i 70. rozbudowano elektrownię o pełny pion ciepłowniczy (trzeci etap). Czwarty etap nastąpił w latach 1973–78, kiedy to została
zbudowana od podstaw „druga elektrociepłownia” zwana odtąd
ECII, dzięki czemu zakład zwiększył znacznie produkcję energii
cieplnej. – Z czasem stawał się w coraz większym stopniu elektrociepłownią przemysłowo-miejską. Klientami było miasto i wiele zakładów przemysłowych, ale na początku transformacji ustrojowej,
czyli w latach 90., przemysł się kurczył i elektrociepłownia straciła
wielu odbiorców pary technologicznej – mówi Mirosław Rawa.
Nastąpiły przekształcenia własnościowe: w 1994 r. ECG stała się jednoosobową spółką Skarbu Państwa, w 2005 r. weszła do struktur kapitałowych Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., na bazie których Skarb Państwa powołał największy
koncern energetyczny w Polsce – PGE Polską Grupę Energetyczną. W 2001 r. przejęła większościowy pakiet udziałów (od 2006 r.
dysponuje pełnym) Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Gorzów Sp. z o.o., stając się scentralizowanym producentem ciepła
dla mieszkańców miasta. W 2010 r. przejęła także część dystrybucyjną PEC. – Połączyliśmy system ciepłowniczy w pierścień o długości wynoszącej obecnie 120 km (w 75% złożony z rur preizolowanych) – wyjaśnia dyrektor.
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MIROSŁAW RAWA jest
absolwentem Master of Business
Administration Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu.
Był wicewojewodą lubuskim
i wiceprezydentem Miasta Gorzowa
Wlkp., wielokrotnie był wybierany
na jego radnego. Jest członkiem
Rady Nadzorczej KostrzyńskoSłubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. W latach 2006–2007
był Członkiem Rady Nadzorczej
ENEA S.A. W Elektrociepłowni Gorzów pracuje od 2001 r.
– zajmował się kontrolą wewnętrzną i zintegrowanymi systemami
zarządzania. Od marca 2016 r. jest dyrektorem PGE GiEK S.A.
Oddział Elektrociepłownia Gorzów. Wykonywał obowiązki
sponsora wykonawczego w Projekcie Budowa Nowego Bloku
Gazowo-Parowego o mocy 138 MWe, oddanego do eksploatacji
w lutym 2017 r. oraz sponsora w realizowanym Projekcie Centrum.
Społecznie pełni funkcję wiceprezesa Lubuskiego Towarzystwa
na Rzecz Rozwoju Energetyki, jest Członkiem Rady Zachodniej Izby
Przemysłowo-Handlowej i wiceprezesem należącego do ekstra ligi
klubu kobiecej koszykówki AZS – AJP w Gorzowie Wlkp.

Obecnie ECG dysponuje zainstalowaną mocą elektryczną
243,3 MW i cieplną 364 MW. W 2017 r. wyprodukowała netto
ponad 951 tys. MWh energii elektrycznej i ponad 1 556 tys. GJ
ciepła.

Przełomowa inwestycja,
czyli czas na gaz
Z biegiem lat rosnącym problemem miasta była emisja pyłów
i gazów cieplarnianych – zarówno z ECG jak i pieców domowych,
więc w 1994 r. zainaugurowało kompleksowy program naprawczy poprzez wymianę węglowych kotłów parowych na zasilane
z okolicznych złóż i wymianę palników w kotłach ECII. W kwietniu 1997 r. ruszyła budowa pionierskiej w Polsce inwestycji: bloku gazowo-parowego. Został zrealizowany „pod klucz” przez
ABB Zamech z Elbląga i po 688 dniach budowy uruchomiony
w marcu 1999 r. Składa się z turbiny GT8C produkcji ABB o mocy
elektrycznej 54,5 MW, kotła odzysknicowego typu OUG83/140
(producent Foster Wheeler Energy Fakop z Sosnowca) z podgrzewaczem sieciowym, turbozespołem przeciwprężnym typu
DDM-55 o mocy elektrycznej 5MW i turbozespołem przeciwprężnym 3P6-6 (6 MWe). Budowano zarazem blisko 40-kilometrowy gazociąg z kopalni Dębno. – To była zupełnie inna energetyka, umożliwiająca nam w większym stopniu przeorientowanie na
zaopatrzenie w ciepło miasta (mamy 62% udział w tym rynku). Nasi

Nowy blok,
czyli ochrona środowiska
Decyzja o budowie duobloku gazowo-parowego o większej
mocy od swego poprzednika wynikała z coraz wyższych wymagań środowiskowych stawianych przez Unię Europejską jednostkom produkującym energię elektryczną i cieplną oraz jej generalnej polityce zmierzającej do dekarbonizacji gospodarki. Kontrakt
na jego budowę o wartości 691 mln zł (z serwisem) zawarto
w październiku 2013 r. z konsorcjum firm Siemens (Polska) i Siemens Turbomachinery (Szwecja). Blok został oddany do użytku
w lutym 2017 r. – Jest supernowoczesną jednostką spełniającą wymogi emisyjne wynikające z konkluzji BAT. Charakteryzuje go wysoka sprawność kogeneracyjna, niezawodność eksploatacyjna, nie
tworzy odpadów paleniskowych. Obecnie w ECG spalamy łącznie
40 tys. m3 gazu zaazotowanego i 3–4 tys. m3 gazu systemowego na
godzinę, które różnią się wartością opałową: lokalny – 20,2 MJ, wysokometanowy – 39,5 MJ. Mamy podpisaną na 20 lat umowę na
dostawę gazu z okolicznych złóż – zapewnia Janusz Buraczewski,
kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju ECG.
O randze inwestycji, i to w skali ogólnopolskiej, świadczy zainteresowanie nią władz centralnych. W maju 2016 r. w ECG gościł Mateusz Morawiecki, ówczesny wicepremier, a obecnie szef
rządu, a w uroczystości jego uruchomienia uczestniczyła premier
Beata Szydło.

Projekt Centrum,
czyli walka nie tylko z niską emisją
Wielce istotnym przedsięwzięciem rozwojowym ECG, obok
bloków gazowo-parowych, jest prowadzony w latach 2014–2017
Projekt Centrum o nazwie „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp.”, pierwotnie zwany
„KAWKA” (Clean Air For Europe). Zmiana nazwy wynika z faktu,
iż dotyczy centralnych dzielnic miasta. Został zrealizowany we
współpracy z Miastem Gorzów Wlkp., a dofinansowany przez
NFOŚiGW i jego oddział wojewódzki (środki unijne). W jego ramach zlikwidowano 2927 przestarzałych źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi i wyposażono lokale w instalacje grzewcze. ECG zainstalowała 230 węzłów cieplnych, a do wydłużonej
o 9,5 km sieci ciepłowniczej podłączono 246 budynków.
W skład gorzowskiej elektrociepłowni wchodzi 13 lokalnych
kotłowni gazowych i jedna spalająca miał w Marwicach.

ECIII – blok gazowo-parowy (charakterystyka)
Parametry
100% obciążenia – kondensacja 2 × GT + 1 × TP (dwie turbiny gazowe
i jedna turbina parowa):
– moc elektryczna brutto (Ta = +15°C) – 141,7 MW,
– moc elektryczna netto (Ta = +15°C) – 139,4 MW,
– sprawność netto w kondensacji 53,1%,
– współczynnik niezawodności bloku >95%.
100% obciążenia – kogeneracja 2 × GT + 1 × TP:
– moc elektryczna brutto (Ta = -8°C) – 136,9 MWe,
– moc elektryczna netto (Ta = -8°C) – 134,7 MWe,
– całkowita sprawność netto 84,3%.
Turbina gazowa – turbozespół TG11/TG12
– typ – SCT-800,
– moc elektryczna – 50,5 MW,
– rodzaj paliwa – gaz zaazotowany/gaz wysokometanowy,
– sprawność elektryczna brutto – 38,5%.
Kocioł odzysknicowy – HRSG-11/HGSG-12
– kocioł parowy dwuciśnieniowy,
– zasilanie – spaliny gorące z turbiny gazowej,
– temperatura pary z kotła – 510°C/277°C,
– wydajność nominalna w parze – 67 MWt,
– dwa podgrzewacze wody sieciowej (wydajność cieplna – 2 × 10,0 MWt).
Turbozespół T10
– parowy upustowo-kondensacyjny,
– typ SST-400,
– zasilanie – kocioł odzysknicowy parowy,
– moc elektryczna nominalna – 42 MW
– temperatura pary – 510°C/277°C,
– wydajność upustu – 137 t/h.

 PREZENTACJE

klienci (833 odbiorców) to sektor mieszkaniowy (57,5%, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, ok. 70 tys. mieszkańców), przemysł
(28,1%, odbiorcami są m.in. zakłady zlokalizowane na terenie przemysłowym Stilon), oświata (5,6%), handel i usługi (4,5%), instytucje użytku publicznego i służba zdrowia (4,3%) – mówi Mirosław
Rawa. I dodaje: – Obecnie zaopatrujemy się w gaz ziemny zaazotowany do zasilania podstawowego z należącej do PGNiG kopalni
Barnówko-Mostno-Buszewo. W 2013 r. zawarta została umowa dotycząca tego gazu z upustem w stosunku do taryfy ceny gazu wysokometanowego, co jest bardzo korzystne ekonomicznie. Wykorzystujemy także, jako uzupełniający, gaz wysokometanowy.
I tak oto przechodzimy do inwestycji, która obok bloków węglowych na parametry nadkrytyczne w Opolu i Turowie jest
jedną z flagowych w dziedzinie energetyki konwencjonalnej
realizowanych przez PGE Polską Grupę Energetyczną, czyli kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego (patrz ramka).

– W latach 2017–2021 – w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych – realizujemy trzy projekty dofinansowywane
z NFOŚiGW (środki unijne, ok. 40 mln zł). Liczymy na kolejne w następnych latach. Pierwszy obejmuje modernizację dwóch odcinków
sieci ciepłowniczej i likwidację sześciu grupowych węzłów cieplnych. Drugi to rozbudowa sieci ciepłowniczej (sześć nowych odcinków) i poprawa bezpieczeństwa ich eksploatacji (zlikwidujemy węzły grupowe i umieścimy napowietrzne odcinki sieci pod ziemią).
Trzeci dotyczy likwidacji lokalnych kotłowni i podłączenie obiektów
do sieci miejskiej. Głównym celem jest niskoemisyjna dystrybucja
ciepła w mieście. Realizowane programy inwestycyjne doprowadziły do zmniejszenia pyłu zawieszonego w powietrzu Miasta Gorzowa o 160 t rocznie. Zmniejszy się też emisja gazów cieplarnianych.
Mieszkańcom program ten przyniesie rzeczywiste oszczędności finansowe, gdyż za ciepło systemowe zapłacą mniej w stosunku do
taryfy z kotłowni lokalnych – deklaruje Mirosław Rawa.
Warto dodać, że bloki wejdą w mechanizm rynku mocy, co
w perspektywie przysporzy ECG sporych środków finansowych
na cele inwestycyjne.
Na zakończenie warto zaznaczyć, że do 2023 r. zostanie zlikwidowany złożony z dwóch turbin blok węglowy (ECII). – Będzie
pracował jeszcze 17 tys. godz., a następnie zostanie zastąpiony kotłami szczytowo-rezerwowymi (110 MWt, gazowo-olejowe, gaz wysokometanowy), które będą uruchamiane przy niskich temperaturach i rozpoczną pracę w 2022 r. Wówczas staniemy się w pełni
elektrociepłownią bez węgla – twierdzi Janusz Buraczewski.
Miarą sukcesu ECG są także liczne nagrody. Wymieńmy kilka:
w 2016 r. została uhonorowana Laurem Ciepłownictwa w kategorii wiodące przedsiębiorstwo ciepłownicze o sprzedaży ciepła powyżej 1 000 001 GJ oraz certyfikatem Lubuskiego Lidera
Biznesu w kategorii duże przedsiębiorstwo, a w 2017 r. Kluczem
Sukcesu – przyznanym przez redakcję magazynu „Energetyka
Cieplna i Zawodowa” – za profesjonalne zarządzanie projektem
budowy bloku gazowo-parowego i oddanie go do użytku oraz
Statuetką „Mecum Tutissimus Ibis” (konkurs Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej) przyznaną przez Państwowego Inspektora Pracy. Ponadto firma wspiera także działalność charytatywną oraz sport.
Tyle o ECG, a można by powiedzieć jeszcze niejedno. Najważniejszym celem jest realizacja zamierzeń zgodnych z hasłem
(wartościami) całej Grupy Kapitałowej PGE: Partnerstwo, Rozwój
i Odpowiedzialność.
AU
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INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE

DIAGNOSTYKA I REMONTY
URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI
Elastyczne bloki energetyczne na Rynku Mocy
Katowice,
Courtyard by Marriott
Katowice City Center,
3-5 października
2018 r.

W dniach 3–5 października 2018 r. w Courtyard® by Marriott®
Katowice City Center w Katowicach odbyło się, zorganizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro
Novum” sp. z o.o., jubileuszowe, XX Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ
CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI – Elastyczne
bloki energetyczne na Rynku Mocy.
Sympozjum zostało zorganizowane przy współpracy z Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie, Izbą Gospodarczą
Energetyki i Ochrony Środowiska, ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A., ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. oraz Centrum Energetyki
Akademii Górniczo-Hutniczej. Po raz pierwszy w tym roku merytorycznie wsparli Sympozjum także: PZU Lab S.A. oraz VGB
PowerTech e.V.
Urząd Dozoru Technicznego po raz kolejny objął Sympozjum
Honorowym Patronatem.

Patronat medialny nad Sympozjum sprawowały branżowe czasopisma: Dozór Techniczny, Energetyka, Europerspektywy, Nowa
Energia, Przegląd Energetyczny, a także portal Cire.pl.
W Sympozjum wzięło udział blisko 130 przedstawicieli prawie
wszystkich polskich elektrowni i elektrociepłowni, Urzędu Dozoru Technicznego, krajowych firm remontowych i diagnostycznych, innych podmiotów związanych z polską energetyką, a także
zagranicznych firm i ośrodków naukowych. W ciągu dwóch dni
podczas 6 sesji wygłoszonych zostało 26 referatów, które dotyczyły
aktualnych problemów i wyzwań branży energetycznej.
Tegoroczny charakter Sympozjum sprawił, że rozpoczęto je
otwarciem wystawy oraz sesją poświęconą przypomnieniem jego
historii na tle transformacji polskiej energetyki w okresie ponad
30-letniej działalności Pro Novum. Sesję rozpoczął film ukazujący
wszystkie dotychczasowe edycje, ważne osobistości, uczestników,
jak również charakterystyczne momenty. Refleksjami nt. historii
Sympozjum podzielili się zaproszeni do dyskusji jego twórcy: Jerzy Trzeszczyński i Jerzy Dobosiewicz oraz wielokrotni jego aktywni uczestnicy: Stefan Kotowski, Ignacy Waga i Stanisław Tokarski.
Dwie sesje w pierwszym dniu Sympozjum miały specjalny
charakter. Pierwszą z nich zorganizował VGB PowerTech e.V.
nt. „Doświadczenia w zakresie poprawy elastyczności elektrow-

ni węglowych” z udziałem niemieckich firm Steag Energy Services GmbH, RWE Technology International GmbH oraz EnBW
Energie Baden-Württemberg AG. Druga miała formę panelu
dyskusyjnego i dotyczyła dobrych praktyk inżynierskich w zakresie remontów i diagnostyki turbin. Dyskusja, jaka wywiązała
się po zakończeniu obydwu sesji pokazała, że zarówno tematyka
jak i poziom referatów znalazły uznanie wśród uczestników Sympozjum. Na zakończenie pierwszego dnia Sympozjum odbyło się
kolejne spotkanie użytkowników Portalu Bloki PRO® poświęcone
jego modernizacji.
Podobnie jak wszystkie poprzednie, także tegoroczne Sympozjum stało się okazją do zaprezentowania bogatego dorobku technicznego Pro Novum, zwłaszcza dotyczącego diagnostyki i utrzymania stanu technicznego majątku produkcyjnego elektrowni
eksploatowanego w coraz bardziej wymagających warunkach dla
jego bezpieczeństwa i dyspozycyjności. Potwierdzeniem wysokiego poziomu technicznego rozwiązań Pro Novum jest ich aprobata
przez NCBR, organizatora konkursu Program Bloki 200+.
Sympozjum towarzyszyła wystawa, gdzie oprócz Przedsiębiorstwa Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o. stoiska
wystawowe przygotowały: Ecol Sp. z o.o., Emerson Automation
Soluttions Final Control Polska sp. z o.o., Ligra sp. z o.o., Turbolab
– Diagnostyka Turbin Sp. z o.o. i VGB PowerTech e.V.

 PRAWO
Natalia Jankowska

MIFID 2:

adwokat w kancelarii
Domański Zakrzewski Palinka sp.k.

Energetyka bez taryfy (ulgowej) od 2019 r.
Kiedy przedsiębiorstwo energetyczne
funkcjonuje jak dom maklerski?
Obrót instrumentami finansowymi (tzn. zawieranie transakcji na
własny rachunek), a także świadczenie usług w odniesieniu do instrumentów finansowych (np. zarządzanie portfelem lub doradztwo inwestycyjne) co do zasady wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, poddania się jej nadzorowi oraz przeorganizowania
działalności przedsiębiorstwa w firmę inwestycyjną (dom maklerski).
Szereg obowiązków nałożonych na firmy inwestycyjne wynika aktualnie z dyrektywy ws. rynków instrumentów finansowych, tzw.
MIFID 21). Ta sama dyrektywa rozszerzyła też katalog kontraktów
zawieranych na rynkach towarowych, które należy teraz uznawać
za instrument finansowy.
Z perspektywy działalności handlowej przedsiębiorstw w sektorze
energetycznym, gazowym, paliwowym i innych gałęzi przemysłu, należy pamiętać, że instrumentami finansowymi są m.in.: wszystkie kasowe i pochodne kontrakty na uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych; pochodne kontrakty towarowe, które mogą być rozliczone
finansowo; pochodne kontrakty towarowe, które mogą być rozliczone przez fizyczną dostawę, jeżeli zostały zawarte w systemach obrotu
(rynek regulowany, MTF, OTF), chyba że korzystają z tzw. „REMIT carve-out”, odnoszącego się do produktów energetycznych sprzedawanych
w obrocie hurtowym, zawartych na OTF z obowiązkową fizyczną dostawą; pochodne kontrakty towarowe zawarte OTC, jeżeli „powielają
warunki” (mówimy, że są ekwiwalentne, równoważne do) innych pochodnych instrumentów finansowych.
Przy czym, bez znaczenia – dla kwalifikacji jako instrumentu finansowego – jest korzystanie z pośrednika przy zawieraniu ww. kontraktów.
Instrumentami finansowymi będą zarówno kontrakty zawarte przez
przedsiębiorcę we własnym imieniu, jak i za pośrednictwem domu maklerskiego, jeżeli oczywiście spełniają wyżej wymienione przesłanki.

Jak wyłączyć się spod MIFID 2
i dalej handlować instrumentami
finansowymi?
Jeżeli przedsiębiorca zawiera transakcje na instrumentach finansowych czy też świadczy usługi ich dotyczące, to co do zasady może prowadzić taką działalność dopiero po uzyskaniu zezwolenia KNF na prowadzenie domu maklerskiego. W niektórych sytuacjach możliwe jest
jednak wyłączenie się przez przedsiębiorcę spod podlegania przepisom nakładającym te obowiązki, tzn. obowiązku pełnego stosowania
MIFID 2. Na przykład, gdy prowadzenie działalności inwestycyjnej lub
świadczenie usług inwestycyjnych dotyczących instrumentów finansowych jest jedynie działalnością dodatkową dla określonego przedsiębiorcy (tzw. wyłączenie dla działalności dodatkowej).
Z praktyki doradczej wiemy, że właśnie wyłączenie dla działalności
dodatkowej jest najczęściej stosowanym wyłączeniem przez przedsiębiorstwa energetyczne i inne przemysłowe. A częstokroć jest właściwie jedynym, z którego mogą skorzystać bez konieczności ograniczania swojej dotychczasowej działalność handlowej.
Spółka chcąca korzystać z wyłączenia dla działalności dodatkowej
musi spełnić testy kwalifikujące ją do korzystania z niego. Polegają
one na sprawdzeniu czy wartość działalności transakcyjnej przedsiębiorcy na wybranych klasach towarowych instrumentów finansowych
i uprawnieniach do emisji jest odpowiednio mała (dodatkowa) w porównaniu z wartością rynku Unii Europejskiej (test 1) i wartością dzia26 I grudzień 2018 I przegląd energetyczny

łalności transakcyjnej wszystkich spółek z grupy kapitałowej, do której
należy przedsiębiorca chcący się wyłączyć spod MIFID 2 (test 2).
Samo spełnienie testów nie wystarczy do skutecznego korzystania
z wyłączenia. W (każdym) roku, w którym przedsiębiorca zamierza korzystać z wyłączenia dla działalności dodatkowej, musi poinformować
o takim zamiarze KNF.

Terminy!
Wyjaśnione powyżej zasady z MIFID 2: kwalifikacji instrumentów
finansowych, podlegania MIFID 2, ale także korzystania z wyłączenia
spod MIFID 2 w oparciu o tzw. działalność dodatkową, są stosowane od początku 2018 r. Przepisy wdrażające MIFID 2 w Polsce, w tym
przede wszystkim nowelizacja Ustawy o obrocie2), weszły jednak w życie z ponad trzymiesięcznym opóźnieniem – 21 kwietnia 2018 r. Dodatkowo, art. 70 ust. 1f Ustawy o obrocie budził poważne wątpliwości
interpretacyjne co do terminów wykonania poszczególnych czynności
warunkujących korzystanie z wyłączenia dla działalności dodatkowej.
Kilka dni po wejściu w życie znowelizowanej Ustawy o obrocie
(30 kwietnia 2018 r.) KNF opublikowała na swojej stronie „Informację
ws. wyłączenia ze stosowania Dyrektywy MIFID 2”3) wyjaśniając, w jaki
sposób przedsiębiorcy powinni postąpić w problematycznym 2018 r.,
oraz w latach następnych, aby skutecznie korzystać z wyłączenia dla
działalności dodatkowej.
Zgodnie z informacją KNF, przedsiębiorca, który handluje towarowymi instrumentami finansowymi, uprawnieniami do emisji lub
świadczy usługi odnoszące się do tych instrumentów oraz zamierza
korzystać z wyłączenia musi każdego roku:
• dokonać obliczenia rozmiaru działalności handlowej pozwalającej stwierdzić czy spełnia testy kwalifikujące go do wyłączenia – do
30 marca roku kalendarzowego, w którym przedsiębiorca korzysta
z wyłączenia spod MIFID 2;
• zawiadomić KNF o zamiarze korzystania z wyłączenia dla działalności dodatkowej w ciągu miesiąca od dokonania obliczeń, ale nie
później niż do 30 kwietnia roku, w którym korzysta z wyłączenia.
KNF wyraziła stanowisko, że termin 30 kwietnia na złożenie zawiadomienia obowiązuje dopiero od 2019 r. W 2018 r. obowiązkowe było wykonanie testów, natomiast do skutecznego korzystania
z wyłączenia nie było konieczne zawiadomienie KNF. Organ jedynie
rekomendował aby takie zawiadomienia dokonać już w 2018 r.
Trzeba też pamiętać, że dokonanie przez przedsiębiorcę obu kroków
musi być odpowiednio udokumentowane, ponieważ KNF ma prawo
w każdej chwili zażądać wyjaśnień i dokumentów potwierdzających, że
przedsiębiorca spełnia ustawowe przesłanki wyłączenia spod MIFID 2.
W 2019 r. wykonanie obliczeń rozmiaru działalności handlowej po
30 marca lub zawiadomienie KNF o korzystaniu z wyłączenia później
niż w ciągu miesiąca od ich dokonania spowoduje, że przedsiębiorca najprawdopodobniej będzie musiał zaprzestać lub ograniczyć działalność dotyczącą instrumentów finansowych lub ubiegać się u KNF
o zezwolenie na prowadzenie firmy inwestycyjnej.
Od redakcji: Autorzy działu „Prawo” są otwarci na wszelkie głosy
naszych Czytelników dotyczące problemów prawnych
z jakimi boryka się polski sektor elektroenergetyczny.
1)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2014/65/UE z dnia 15 maja
2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE.
2)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
3)
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/MIFID_wylaczenia_ze_stosowania
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Nowe inwestycje w Dolnej Odrze
We wrześniu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, podpisała
umowy na zainstalowanie systemu sterowania instalacją ciepłowniczą oraz dostawę i montaż instalacji katalitycznego odazotowania w Elektrowni Dolna Odra.
Utworzony 1 października 1996 r. Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. (ZEDO), 1 września 2010 r. – w wyniku połączenia 13 spółek Grupy Kapitałowej PGE, w tym PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. w Gryfinie – wszedł w skład spółki PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) z siedzibą w Bełchatowie. Jej podstawowym przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej oraz wydobycie węgla brunatnego.
Zespół Elektrowni Dolna Odra tworzą: Elektrownia Dolna
Odra w Nowym Czarnowie k. Gryfina oraz Elektrociepłownie
w Szczecinie: Pomorzany i Szczecin.
Zbudowana w latach 1911–16 Elektrownia, a od 1974 r. Elektrociepłownia Szczecin obecnie dysponuje mocą 68,5 MWe
i 162,1 MWt i jest jednym z podstawowych źródeł wytwarzanego w kogeneracji ciepła dla miasta Szczecina. Podobnie jak
zbudowana w latach 1936–40 Elektrownia Pomorzany, która
dysponuje mocą 134,2 MWe i 323,5 MWt.
Głównym zakładem Zespołu jest systemowa Elektrownia
Dolna Odra, której poszczególne bloki przekazywane były do
eksploatacji w latach 1974–77. Obecnie dysponuje 6. blokami
o łącznej mocy elektrycznej 1362 MWe i 100,81 MWt cieplnej.
Jest konwencjonalną elektrownią blokową z otwartym układem chłodzenia. W latach 90. w Elektrowni Dolna Odra zrealizowano kompleksowy program modernizacji podstawowych
urządzeń energetycznych. Produkowana energia trafia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i zasila w ciepło miasto Gryfino.
– Zespół Elektrowni Dolna Odra od wielu lat prowadzi politykę stałego podwyższania efektywności wytwarzania energii
elektrycznej i cieplnej poprzez proekologiczne modernizacje i inwestycje, a także konsekwentne doskonalenie procesów zarządzania i organizacji pracy. ZEDO jest największym producentem energii i ciepła na Pomorzu Zachodnim, a także należy do
największych przedsiębiorstw w regionie. Jako jedyny systemoNORBERT GRUDZIEŃ, Dyrektor Oddziału
PGE GiEK S.A. – Oddział Zespół Elektrowni
Dolna Odra, jest absolwentem
Wydziału Budowy Maszyn Politechniki
Częstochowskiej, na której uzyskał stopnie
inżyniera oraz magistra w specjalności
Systemy, Maszyny i Urządzenia Energetyczne
(1985–90). Ma ponad 25-letnie doświadczenie
w sektorze energetycznym. W 1995 r. został
Dyrektorem ds. Technicznych w PEC Bugaj
Sp. z o.o. w Starachowicach, a następnie był
w nim członkiem (2000–2003) i prezesem
Zarządu (2003–2007). Kolejne etapy kariery to stanowiska: Prezesa Zarządu,
Dyrektora Generalnego w Elektrociepłowni Starachowice Sp. z o.o.
(2004–2007), construction manager w zajmującej się energetyką odnawialną
warszawskiej firmie EDP Renováveis (2008–2010), Prezesa Zarządu
Polenergia Kogeneracja Sp. z o.o. (2010–2012), Prezesa Zarządu Ekoenergia
Kogeneracja Sp. z o.o. Warszawa (2013–2016) i Dyrektora Oddziału PGE Obrót
S.A. w Rzeszowie z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej (2016–2017).
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wy wytwórca energii elektrycznej dla północno-zachodniej części Polski, odgrywa kluczową rolę w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym – mówi Sławomir Zawada, Prezes Zarządu PGE
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

System sterowania instalacją
ciepłowniczą
W celu zapewnienia stabilnych i bezpiecznych dostawy ciepła mieszkańcom Gryfina, PGE GiEK zmodernizuje system sterowania instalacją ciepłowniczą. System ABB Ability Symphony
Plus zastąpi działający od lat 90. ub. wieku system Master, również dostarczony i uruchomiony przez firmę ABB.
– Nowa funkcjonalność umożliwi nam nie tylko zdalne sterowanie urządzeniami, ale także natychmiastowe reagowanie na
zmiany parametrów w blokach energetycznych oraz w sieci ciepłowniczej. Wprowadzany system spełni też wysokie wymagania
bezpieczeństwa cybernetycznego stawiane obecnie systemom
technologicznym, pracującym w obrębie sieci sterowania przemysłowego. Wprowadzone rozwiązania są korzystne zarówno
dla elektrowni, jak i dla mieszkańców Gryfina, wpływając na bezpieczeństwo dostaw ciepła – wyjaśnia prezes Sławomir Zawada.
A Norbert Grudzień, dyrektor Oddziału PGE GiEK S.A. – Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, dodaje: – Wprowadzony przez ABB na rynek w 2011 r. system sterowania Symphony
Plus jest już w kilku polskich elektrociepłowniach i elektrowniach,
m.in. w Turowie. Wykorzystuje technologię cyfrową do zarządzania, sterowania i kontroli procesów w zakładach przemysłowych,
szczególnie w sektorze energetycznym. Obniża koszty i ryzyko
projektowe oraz zwiększa efektywność i rentowność obiektu.
Generalnym wykonawcą prac modernizacyjnych w Elektrowni Dolna Odra jest firma Intec, która powierzyła ABB wdrożenie systemu sterowania Symphony Plus wraz z systemami
zabezpieczeń oraz uruchomieniem automatyki i monitoringu
pracy węzłów oraz komór ciepłowniczych w kilkunastu lokalizacjach w Gryfinie. Wartość pakietu ABB to ponad 3 mln zł.
Istotne z punktu widzenia ochrony poniesionych kosztów
instalacji systemu jest to, że Symphony Plus jest systemem
„niestarzejącym się”. Zgodnie z polityką cyklu życia systemu
jest zawsze w fazie Active, co oznacza, że wszystkie jego elementy znajdują się w aktywnej produkcji lub są dostępne ich
zamienniki.
Kolejnym atutem systemu Symphony Plus jest jego kompatybilność z systemami produkcji ABB oraz wieloma produktami innych firm. Między innymi te elementy spowodowały, że
opracowując koncepcję systemu automatyki na część ciepłowniczą zaproponowano takie rozwiązanie, aby docelowo zintegrować wszystkie pracujące obecnie układy.
Założono, że zaproponowana obecnie warstwa operatorska
Symphony Plus dla ciepłownictwa będzie w przyszłości warstwą jednolitą dla całej elektrowni, a sukcesywnie modernizowane pracujące systemy (PROCONTROL, ADVANT, MASTER)
będą mogły współpracować z jednolitą warstwą operatorską.
Na uwagę zasługuje również zgodność systemu z normą
IEC61850 i możliwość komunikacji z urządzeniami z obszaru

Katalityczne odazotowanie spalin
Powstająca na blokach energetycznych z turbinami typu
13K215: nr 5 i 6 (po 222 MW) oraz 7 i 8 (po 232 MW) instalacja
pozwoli na dostosowanie Elektrowni Dolna Odra do zaostrzonych wymogów środowiskowych, które zaczną obowiązywać
od 2021 r.
Umowę na budowę instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla tych bloków podpisały 25 września br. w Nowym
Czarnowie PGE GiEK oraz konsorcjum firm w składzie: SBB
Energy (lider konsorcjum wykonawczego), Polimex Energetyka i Polimex Mostostal. Inwestycja powstaje w ramach programu „Dostosowanie bloków nr 5–8 w Elektrowni Dolna Odra
do wymagań konkluzji BAT”. Wartość kontraktu wynosi prawie
200 mln zł netto.
Instalacja odazotowania spalin budowana będzie w oparciu
o technologię Selektywnej Katalitycznej Redukcji (SCR) z zabudową klapy obejściowej na czas rozruchu. W ramach prac
wentylatory spalin zostaną wymienione, a obrotowe podgrzewacze powietrza – zmodernizowane. Wszystkie prace będą
wykonywane w czasie planowych remontów kapitalnych poszczególnych bloków. Pierwsze odstawienie jednostek wytwórczych objętych programem powinno nastąpić w październiku 2019 r.
Dzięki inwestycji kotły OP-650 czterech bloków w Elektrowni Dolna Odra spełniać będą standardy wynikające z konkluzji
BAT w zakresie poziomów emisji do powietrza. W ramach prac
elektrownia zmodernizuje także instalacje odsiarczania spalin bloków energetycznych nr 7 i 8, co znacznie ograniczy emisję tlenków siarki. Realizacja programu „Dostosowanie bloków
nr 5–8 w Elektrowni Dolna Odra do wymagań konkluzji BAT”
zapewni utrzymanie emisji tlenków siarki na poziomie poniżej

Prezes PGE GiEK Sławomir Zawada podpisuje umowę na budowę instalacji
katalitycznego odazotowania spalin
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tzw. części elektrycznej, np. sterowniki polowe rozdzielni średnich napięć (SN), zabezpieczenia generatorów, transformatorów itp. Dzięki tym cechom, system Symphony Plus jest wykorzystywany również w modernizowanych systemach układu
wyprowadzenia mocy bloków nr 5 i 7 Elektrowni Dolna ODRA.
Symphony Plus to system charakteryzujący się ponadstandardową funkcjonalnością podwyższającą dyspozycyjność instalacji stosowanych w energetyce oraz efektywność operatorską.

130 mg/Nm3, tlenków azotu – poniżej 150 mg/Nm3 oraz pyłu
na poziomie mniejszym niż 10 mg/Nm3.
Zakończenie prac planowane jest w IV kwartale 2021 r. Inwestycja wpłynie na znaczną poprawę jakości powietrza w Szczecinie – pozwoli na prawie 3-krotne zmniejszenie emisji tlenków
azotu do atmosfery.
Budowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin wpisuje się realizację zawartego 30 stycznia 2017 r. „Porozumienia w sprawie wykonania inwestycji w Elektrowni Dolna Odra”
pomiędzy spółką PGE GiEK, a działającymi w ZEDO związkami zawodowymi, PGE Polską Grupą Energetyczną będącą gwarantem, przy udziale Pracodawcy, a także przy współudziale
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego
w Szczecinie, Zarządu Regionu Zachodniopomorskiego NSZZ
Solidarność 80 w Szczecinie oraz „Porozumienia na rzecz obrony ZEDO” (chodzi o dotrzymanie deklaracji dotyczących rozwoju Dolnej Odry, czyli „Strategii Grupy Kapitałowej PGE w latach 2012–2035” i zawartych w niej planów dotyczących ZEDO
w Nowym Czarnowie).

Przyjazna środowisku
– To kolejna proekologiczna inwestycja w zachodniopomorskim oddziale spółki PGE GiEK, która poprawi jakość powietrza
w Szczecinie. O naszej ekologicznej świadomości świadczy również fakt, że już dzisiaj przygotowujemy się intensywnie do wejścia w życie zaostrzonych wymogów środowiskowych wynikających z tzw. Konkluzji BAT, nałożonych przez Unię Europejską,
a realizowana polityka inwestycyjna uwzględnia bezpieczeństwo
energetyczne oraz gospodarcze interesy naszego kraju – mówi
prezes Sławomir Zawada.
Zmniejszanie uciążliwości zakładów dla środowiska w Zespole Elektrowni Dolna Odra rozpoczęto już w latach 90. ub.
wieku. Efektem zrealizowanych programów modernizacyjnych
i dostosowawczych jest ograniczenie oddziaływania instalacji
na środowisko, m.in.: poprzez redukcję emisji do powietrza,
redukcję emisji zanieczyszczeń do wód i ziemi, intensyfikację gospodarczego wykorzystania odpadów paleniskowych,
rekultywację terenów niekorzystnie przekształconych oraz
zmniejszenie emisji hałasu. Działania te realizowano także
w oparciu o rozbudowę i unowocześnianie sieci urządzeń kontrolujących emisje do środowiska.
Obecnie wszystkie jednostki wytwórcze wyposażone są
w urządzenia ograniczające ich oddziaływanie na środowisko. W elektrowni i elektrociepłowniach ZEDO stosowane są
instalacje odpylania spalin: elektrofiltry (trzystrefowe o średniej osiągalnej skuteczności 98,86% i czterostrefowe o średniej osiągalnej skuteczności 99,73%), osiągające skuteczność
92% instalacje odsiarczania spalin metodą mokrą wapienną,
w których w procesie odsiarczania wytwarzany jest gips syntetyczny wykorzystywany w przemyśle budowlanym oraz odpylacze, których średnia osiągana skuteczność dochodzi do
99,7%. Zainstalowane są również urządzenia i instalacje do redukcji tlenków azotu, niskoemisyjne palniki – stosowanie obniżenia nadmiaru powietrza w procesie spalania i dysz OFA; instalacje niekatalitycznego odazotowania spalin SNCR – łączny
stopień redukcji emisji tlenków azotu to ok. 60%. Każda z instalacji spalania paliw wchodzących w skład Zespołu Elektrowni
Dolna Odra wyposażona jest również w automatyczne systemy monitoringu emisji spalin i imisji w powietrzu, które mierzą
wielkość emisji do atmosfery gazów spalinowych (SO2, NOx, CO,
CO2, NH3) i pyłu, zawartość O2 w spalinach oraz strumień objętości, temperatury, ciśnienia i wilgoci w spalinach, jak również
wielkość imisji gazów i pyłu zawieszonego – PM 10 i PM 2,5.
Instalacje prowadzone przez Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra mają wszystkie niezbędne pozwolenia i zezwolenia
środowiskowe określające szczegółowe warunki oddziaływania instalacji na środowisko.
Jerzy Bojanowicz
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Energetyczny łańcuch
wartości w Grupie TAURON
Od wydobycia węgla w kopalni, przez produkcję energii w elektrowni lub elektrociepłowni, aż po dostarczenie jej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do Klientów – spółki Grupy TAURON czuwają nad bezpieczeństwem całego łańcucha energetycznego.
Grupa TAURON działa we wszystkich podstawowych obszarach rynku energetycznego, zachowując kontrolę nad procesem wytwarzania i dostarczania energii. Jej struktura odpowiada kolejnym ogniwom łańcucha energetycznego.
Jednym z nich, odpowiadającym za obszar wytwórczy, jest
TAURON Wytwarzanie: trzeci co do wielkości producent energii elektrycznej w kraju. Dysponuje 4291 MWe mocy elektrycznej zainstalowanej oraz 1236,9 MWt mocy cieplnej osiągalnej.
Obecnie w skład TAURON Wytwarzanie S.A. wchodzi pięć
elektrowni, przede wszystkim z blokami energetycznymi opalanymi węglem kamiennym, a 105 MW generują dedykowane
instalacje biomasowe.
Największą elektrownią TAURON Wytwarzanie jest Elektrownia Jaworzno III. Jej łączna moc zainstalowana to 1535 MW
(w tym Elektrownia II: 2 bloki ciepłownicze o mocy 70 MW każdy oraz blok OZE o mocy 50 MW). W Jaworznie prowadzona
jest największa inwestycja Grupy TAURON – budowa bloku węglowego o mocy 910 MW. Jednostka zostanie przekazana do
eksploatacji w czwartym kwartale 2019 r.
Drugą co do wielkości jest Elektrownia Łaziska w Łaziskach
Górnych. Jej moc zainstalowana w 6 blokach to 1155 MW.
4 bloki klasy 200 MW Elektrowni Łaziska oraz 6 bloków klasy 200 MW Elektrowni Jaworzno zostało zmodernizowanych
i dostosowanych do nowych wymogów i norm emisji tlenków
azotu.
Zlokalizowana w Będzinie Elektrownia Łagisza ma 700 MW
zainstalowanej mocy elektrycznej. Obecnie pracuje w niej najnowocześniejsza jednostka węglowa TAURON Wytwarzanie:
blok o mocy 460 MW, który do eksploatacji został przekazany
w 2009 r.
W Elektrowni Siersza w Trzebini znajdują się z kolei cztery
bloki węglowe łącznej mocy 546 MW.
Elektrownia Stalowa Wola ma 355 MW mocy zainstalowanej,
w tym instalację dedykowaną do spalania biomasy o zainstaBlok 460 MW w Elektroni Łagisza
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lowanej mocy 55 MW. Aktualnie powstaje tam ciepłowniczy
blok gazowo-parowy o mocy 450 MW. Za jego budowę odpowiada spółka Elektrociepłownia Stalowa Wola.
Początki energetyki na silnie uprzemysłowionym Śląsku i Zagłębiu związane są z elektrowniami przyzakładowymi, które
w miarę rozwoju macierzystej fabryki albo kopalni rozpoczynały dostawy energii dla mieszkańców okolicznych terenów
lub na cele komunalne (oświetlenie ulic, zasilanie trakcji tramwajowej).
Historie najstarszych zakładów z Grupy TAURON, które
produkują energię wykorzystując paliwa konwencjonalne, liczą już ponad 100 lat, najmłodszych – ok. 30. Wszystkie spełniają obecnie najnowsze standardy technologiczne i ekologiczne.
TAURON Wytwarzanie przykłada dużą wagę do optymalizacji zużycia energii oraz świadomego i odpowiedzialnego zarządzania wpływem na środowisko naturalne. Ten ostatni aspekt,
ze względu na swoją istotność, realizowany jest na różnych
płaszczyznach m.in. poprzez obniżenie emisyjności jednostek
wytwórczych, zmniejszenie energochłonności prowadzonych
procesów, czy też pełne zagospodarowanie wytwarzanych
odpadów.

Nowy blok o mocy 910 MW
Szerzej o powstającej w Jaworznie inwestycji, której zaawansowanie przekroczyło 80%, pisaliśmy w „PE” (nr 2/2018). Przypomnę, że nową jednostkę wytwórczą, która zapewni dostawy
energii do 2,5 mln gospodarstw domowych, charakteryzować
będzie najwyższa w swojej klasie sprawność w Polsce: 45,9%
netto. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań,
emisja do atmosfery (w porównaniu do starszych jednostek)
dwutlenku siarki zmniejszy się 16-krotnie, a tlenków azotu
spadnie ponad 5-krotnie. Emisja pyłów obniży się 11-krotnie,
natomiast emisja dwutlenku węgla będzie mniejsza o blisko
2 mln t rocznie. Przewidywany okres jego eksploatacji szacowany jest na minimum 30 lat. Parametry nadkrytyczne oraz
duża elastyczność to odpowiedź na wymogi współczesnego
rynku energii.
Realizacja tak dużej inwestycji to ogromne wyzwanie finansowe, technologiczne i logistyczne, a kolejne etapy inwestycji
są domykane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.
Praktycznie zakończył się etap prac budowlanych. Pierwszą
fazę prac rozruchowych, czyli rozruch zimny, rozpoczęto poprzez podanie napięcia na transformator sprzęgłowy łączący
systemy zasilania potrzeb własnych 910 z Elektrowni Jaworzno
II. Uruchomiono również transformator rezerwowo-rozruchowy zasilający instalacje blokowe w energię elektryczną dostarczaną napowietrzną linią 220 kV z rozdzielni w Byczynie.
Centralny system sterowania, który pełni funkcję centrum
sterowania, jest już sprawdzony, uruchomiony i gotowy do
wszystkich prac rozruchowych. Można go przyrównać do mó-

Badania i rozwój

KAZIMIERZ SZYNOL, od sierpnia 2017 r. Prezes Zarządu
TAURON Wytwarzanie S.A., jest absolwentem Wydziału
Mechanicznego-Energetycznego Politechniki Śląskiej oraz
studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie, opartych o strukturę programu MBA.
Uczestniczył również w specjalistycznych szkoleniach,
m.in. w Holandii i Japonii. Pracował w służbach ruchowych
i remontowych w Elektrowni Łaziska, a także w elektrowniach
oraz organizacjach zagranicznych i międzynarodowych.
Piastował stanowiska dyrektorskie w pionach technicznych
i ekonomicznych Elektrowni Łaziska, Elektrowni Jaworzno III,
Tauron Wytwarzanie. Z ramienia Polskiego Komitetu Energii
Elektrycznej przez 20 lat był przedstawicielem sektora w grupach
roboczych Eurelectric, organizacji reprezentującej interesy
przemysłu elektroenergetycznego z całej Europy. Wiele lat był
również członkiem Doradczego Komitetu Technicznego VGB,
największej organizacji technicznej zrzeszającej większość firm
energetycznych w Europie. W okresie przed akcesją Polski do
UE był członkiem wąskiej grupy ekspertów wspomagających
polską administrację rządową w pracach w zakresie energetyki
i ochrony środowiska. Uczestniczył w prezentowaniu stanowisk
polskiej administracji rządowej i sektora, a także sektorów
energetycznych innych krajów UE, wobec kluczowych gremiów
Parlamentu Europejskiego (ENVI Committee, ITRE) oraz organów
Komisji Europejskiej (DG ENER, DG CLIMA, DG COMP), a także na
forum EURACOAL. Był członkiem polskiej delegacji rządowej
w Światowych Konwencjach ONZ w zakresie zmian klimatu
(UNFCCC), w tym w COP21 w Paryżu (2015), delegacji Ministerstwa
Środowiska do Japonii i rządowej misji gospodarczej do Finlandii
w 2015 r. Uczestniczy w opiniowaniu i przygotowaniu stanowisk
sektora energetycznego dotyczących zasadniczych projektów
regulacji opracowywanych przez Komisję Europejską. Jako ekspert
jest zapraszany do prezentowania oceny wpływu wspólnotowych
regulacji na funkcjonowanie sektora na międzynarodowych
konferencjach energetycznych w Europie, a także w Japonii.
W regionie i na wyższych uczelniach krzewi wiedzę w zakresie
energetyki i ochrony środowiska, dba o dobre stosunki z lokalnymi
władzami i społeczeństwem. Angażuje się w działalność
charytatywną.

zgu, a sieć do neuronów. Sygnały w organizmie przesyłane
są do wszystkich jego części i tu podobnie – z systemu sterowania sygnały płyną do wszystkich uruchamianych urządzeń
i systemów bloku.
Zakończone wynikiem pozytywnym testy SAT (obiektowe)
rozproszonego systemu sterowania pozwoliły na rozpoczęcie
operacji łączeniowych z instalacjami i urządzeniami bloku oraz
ich testy.
Blok 910 MW jest już połączony rurociągiem ze swoim docelowym źródłem wody. A prace związane z przygotowaniem

Z uwagi na coraz ostrzejsze wymagania środowiskowe, konieczne staje się poszukiwanie nowych rozwiązań. A nowe
technologie oznaczają potrzebę podjęcia pilnych badań i ścisłej współpracy ze światem nauki. Zarówno TAURON Wytwarzanie jak i cała Grupa TAURON uczestniczy w wielu projektach
związanych z innowacjami w energetyce.
Jedną z nich jest pilotażowa instalacja przekształcająca wychwycony ze spalin bloków energetycznych CO2 syntetyczny
gaz ziemny (SNG). Metan powstaje w wyniku reakcji CO2 z wodorem pochodzącym z elektrolizy wody. Proces ten może być
zasilany nadwyżką taniej energii wytworzonej, np. ze źródeł
odnawialnych w tzw. dolinach obciążeń (przy zmniejszonym
zapotrzebowaniu, np. nocą). Technologia jest więc nie tylko
perspektywicznym rozwiązaniem dla wykorzystania CO2, ale
również sposobem na magazynowanie energii elektrycznej
pochodzącej z niesterowalnych źródeł energii – farm wiatrowych czy ogniw fotowoltaicznych. Produktem ubocznym procesu jest tlen.
– Można doszukiwać się w tym zakresie pewnej analogii do
rozwoju innych metod obróbki gazów spalinowych. W latach
70–80. ub. wieku szukano rozwiązania, które zamieniłoby siarkę
w produkt. Opracowana została metoda, która pozwala na zneutralizowanie tlenków siarki i przekształcenie ich w coś, co obecnie
jest niemal w każdym pomieszczeniu – gips. Teraz stoimy przed
podobnym problemem: co zrobić z dwutlenkiem węgla – podkreśla Kazimierz Szynol, Prezes Zarządu TAURON Wytwarzanie.

 PREZENTACJE

układu torowego, którym będzie dostarczane paliwo, są wysoce zaawansowane.

Elektronia Łaziska

Dzięki tej nowatorskiej technologii zwiększeniu ulegnie
zdolność magazynowania energii w postaci metanu przy jednoczesnym wykorzystaniu CO2 do celów gospodarczych.
Wyprodukowany w godzinach nadwyżki energii elektrycznej SNG może być zatłaczany do istniejącej sieci gazu ziemnego w celu wykorzystania go w godzinach szczytu do produkcji energii np. w turbinie gazowej. Może też – po sprężeniu
– już jako CNG (Compressed Natural Gas) zostać wykorzystany
w transporcie samochodowym.
Pilotażowa instalacja CO2-SNG została zaprojektowana i zbudowana w Elektrowni Łaziska w ramach projektu realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest
TAURON Wytwarzanie.
Projekt jest dofinansowany przez EIT InnoEnergy wspierane przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii – EIT w ramach programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji
– Horizon 2020.
JB
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Nowoczesne technologie
obmurzowe
Kiedy w połowie lat 90. ub. wieku zamierzano zainstalować w warszawskiej EC Żerań pierwszy kocioł fluidalny okazało się, że w Polsce nie ma firm, które miałyby wystarczające doświadczenie w tym zakresie i prekursorem we wdrażaniu nowoczesnych technologii obmurzowych na rynku polskim została spółka POLREF.
Utworzyły ją – jako spółkę joint venture – w 1994 r. spółka IZOMAR, która w tym celu nawiązała kontakt z niemieckim
dostawcą technologii obmurzowej kotłów – Jünger&Gräter.
Niemcy dostarczyli dokumentację techniczną i większość materiałów oraz sprawowali nadzór nad montażem obmurza kotła OFz-450 produkcji RAFAKO, a Polacy byli odpowiedzialni za
montaż obmurówki i dostawy.
– Ponieważ planowano budowę kolejnych kotłów fluidalnych,
więc spółka joint venture zamierzała kontynuować działalność.
Jednak kiedy w 1996 r. przymierzano się do udziału w montażu kotła RAFAKO w Elektrowni Bielsko-Biała, zmieniły się warunki rynkowe. Przybyło wielu konkurentów z Zachodu, a ponieważ
niemiecki partner nie chciał obniżyć ceny, więc POLREF zlecenia
nie uzyskał. Zrealizował je IZOMAR, który spółkę-córkę odstawił
na boczny tor, ale jednocześnie stworzył oddział zajmujący się
obmurzami, generujący w późniejszych latach ok. 1/3 przychodów firmy – wspomina Witold Nycz, Prezes Zarządu, Dyrektor
IZOMAR-POLREF Sp. z o.o.
W 2001 r. niemiecki Reinhold&Mahla kupił większościowy
pakiet IZOMAR-u, który – pod zmienianymi nazwami, m.in.
R&M IZOMAR czy BIS IZOMAR (Bilfinger Industrial Sevices)
– do 2013 r. dostarczył obmurza wszystkich kotłów fluidalnych
w energetyce zawodowej w Polsce, ale również wielu za granicą: w Irlandii, Estonii, Rumunii, Bułgarii i Brazylii (w zakresie dokumentacji, dostaw i nadzoru nad montażem). Jednocześnie
firma wyszła poza energetykę zawodową, by mieć zajęcie nie
tylko latem, kiedy to przeprowadzanych jest większość remontów kotłów w elektrowniach, gdy w cementowniach, w których też pracują piece – zimą.
W 2013 r. BIS IZOMAR został przejęty przez, mającą znacznie mniejsze obroty, spółkę-siostrę BIS MainServ, zajmującą się
głównie obsługą serwisową elektrociepłowni warszawskich.
Wkrótce Oddział Izolacji się rozpadł, a trzy miesiące później
pracownicy Oddziału Obmurzy postanowili pójść na swoje
i założyć nową firmę. Okazało się to niepotrzebne, bo otrzymali propozycję kupna... POLREF-u i praw do nazwy IZOMAR. I tak
w czerwcu 5 lat temu powstał IZOMAR-POLREF, którego właścicielami stali się trzej prywatni udziałowcy, tworzący jednocześnie Zarząd spółki.

Zakres działalności
Firma reklamuje się stwierdzeniem: „osobiście jesteśmy autorami rozwiązań obmurzowych większości kotłów fluidalnych
wybudowanych w Polsce i kilku tego typu jednostek za granicą”.
– Nasze oferta obejmuje dostawę „pod klucz”, czyli: projekt
wstępny, kompletny inżyniering – rysunki techniczne: koncepcyjne i wykonawcze, opisy technologii montażu, listy materiałowe,
rysunki detaliczne oraz instrukcje i wykresy suszenia obmurza.
W dokumentacji sporządzonej dla konkretnego obiektu są rozwiązania autorskie, jak różnego rodzaju prefabrykaty betonowe,
mocowania obmurza (w tym zaimplementowane z innych gałęzi
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przemysłu), związane z wyeksponowanymi na erozję elementami
w krytycznych rejonach kotła – wyjaśnia prezes.
Realizacją projektów obmurzowych, w tym demontażu i montażu istniejącego obmurza, suszenia wstępnego
oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, zajmuje się
ok. 100 pracowników, w tym 28 projektantów, menedżerów
projektów, kierowników realizacji robót oraz blisko 70 monterów. Podczas realizacji kontraktów dodatkowe zatrudnienie na
umowach czasowych ma 30–40 osób.
Od początku większość sprzętu jest leasingowana. To głównie mieszarki do betonu: duże (150–250 l) i amerykańskie mieszarki do... ciast (20 lub 50 l) oraz specjalistyczne maszyny do
natryskiwania betonu. Natomiast do suszenia wybudowanych
wymurówek zakupiono zestaw palników gazowo-olejowych
(wytwornice spalin) wraz z zaawansowanym sprzętem pomiarowym i sterującym.
Betony ogniotrwałe i cegły ogniotrwałe kupowane są u znanych, światowych producentów, jak Calderys, Vesuvius, Dawcul, oraz polskich: Polska Ceramika Ogniotrwała „Żarów” S.A.
czy Górbet Refractories z Trzebini.
Prace montażowe wykonywane są w różnych technologiach,
bo np. wśród betonów są masy układane w szalunku przy pomocy wibrowania, natryskiwane na sucho (mieszanie następuje w dyszy wylotowej), a także plastyczne – nakładane ręcznie
bądź ubijane młotkami pneumatycznymi oraz samopoziomujące się w szalunku. W razie potrzeby wykonywane są też spawania kotwienia i elementów wsporczych obmurówek, a także
murowanie cegłami i kształtkami.
W zakres inżynieringu wchodzą obliczenia cieplne, w tym
metodami numerycznymi MES. IZOMAR-POLREF jest chyba
jedyną w Polsce firmą obmurzową, która wykonuje je w 3D
w stanach nieustalonych, tj. przy uwzględnieniu w obliczeniach parametru czasu – wyjaśnia prezes. I dodaje, że pierwsze
WITOLD NYCZ już w trakcie studiów
na Wydziale Inżynierii Lądowej
Politechniki Warszawskiej podjął
w 1994 r. pracę w firmie Izomar
Sp. z o.o. W roli inżyniera budowy
nadzorował montaż obmurza
pierwszego w Polsce kotła
fluidalnego OFz-450 A
w Elektrociepłowni Żerań
w Warszawie. W różnym
charakterze uczestniczył
w realizacjach projektów
obmurzowych w Polsce i za granicą.
W latach 1999–2001 pracował w warszawskim regionalnym
przedstawicielstwie firmy Karrena. Po powrocie do Izomaru, od
2001 r. uczestniczył w tworzeniu Oddziału Obmurzy – najpierw jako
zastępca dyrektora, następnie dyrektor. Od czerwca 2013 r. Prezes
Zarządu i Dyrektor Spółki IZOMAR-POLREF Sp. z o.o.

zlecenie na tego typu obliczenia IZOMAR-POLREF otrzymał od
firmy amerykańskiej.
Pełny zakres oferty uzupełniają: przeglądy, doradztwo, szkolenia inspektorów oraz aktualizacja dokumentacji technicznej
istniejących obmurzy, czyli inwentaryzacja techniczna istniejącego obiektu, którego dokumentacja „zaginęła” lub jest nieaktualna.

Referencje
Początki nie były łatwe, niemniej już pierwsze półrocze działalności udało się zamknąć dodatnim wynikiem finansowym.
– Zmiana własnościowa i kapitałowa, z jednoczesnym zmniejszeniem możliwości realizacyjnych, sprawiała, że klienci podchodzili do nas z ostrożnością, bo nie mogliśmy od początku
zapewnić gwarancji bankowych czy wymaganych polis ubezpieczeniowych. Jednak, gdy zorientowali się, że trzon personelu, także technicznego stanowią ci sami ludzie, z którymi współpracowali od lat, to zaczęli udzielać nam zleceń – uzupełnia historię
prezes.
Firma rejestruje zapytania ofertowe, których przez 5 lat działalności otrzymała ponad 1400. Ok. 30–40% z nich, licząc wartościowo, przełożyło się na zlecenia.
Zagraniczne kontrakty firma uzyskuje albo od działających
w Polsce koncernów, albo nawiązuje kontakt z dostawcą kotła,
od którego otrzymuje zapytanie ofertowe, bądź też z konkretnym zakładem – użytkownikiem urządzenia. I tak, jeśli chodzi
o energetykę, to na zlecenie największego na świecie dostawcy technologii kotłów fluidalnych – firmy Foster Wheeler (obecnie Sumitomo SHI), modernizowała obmurze nadkrytycznego
kotła fluidalnego w El. Łagisza w Będzinie, a w Gunsan (Korea Płd.) nadzorowała montaż obmurza kotła CFB. W EC Tychy
(kocioł CFB 218 tph), w Hucie Arcellor Mittal w Ostrawie (kocioł fluidalny CFB CYMIC 320 tph) i Deven (Bułgaria) wykonała inżyniering, dostawy i montaż obmurza, na które zużyto po
ok. 300 t betonów, a dla obmurza kotła Suncoke II w Haverhill
(USA) – inżyniering. Z kolei dla Vattenfalla w jednej z berlińskich elektrowni przeprowadziła modernizację kotła fluidalnego, by mógł spalać biomasę.
Referencje w tej branży uzupełniają prace przy kotłach nr 2
i 1 (obecnie w trakcie realizacji) w Turowie oraz inżyniering,
dostawy i montaż obmurza (ok. 420 t betonów) nowego kotła wielopaliwowego FW CFB 218 tph w Zabrzu, remont kotła
OFz-425 nr 2 w El. Siersza w Trzebini (naprawy obmurza w lewym i prawym cyklonie, syfonie, komorze paleniskowej, mapowanie napraw obmurza kotła na modelu 3D), realizowane
corocznie od 2016 r. naprawy (dostawa, montaż, adaptacje
projektowe) obmurza w komorze paleniskowej, separatorach i intreksach kotłów FW CFB na biomasę w Połańcu i Koninie. – Modernizacja nie brzmi wprawdzie tak jak inwestycja,
ale w przypadku modernizacji kotłów w Turowie zakres prac jest
tak ogromny, że dla nas jest równoznaczny z projektem inwestycyjnym. Obejmuje pełną wymianę obmurówki, a więc trzeba wykonać nowy projekt, zapewnić wszystkie dostawy, montaż i suszenie. Jest jednym z największych w historii naszej działalności
projektów obmurzowych – wyjaśnia prezes.
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Obmurze separatora kotła
CFB 218 tph konstrukcji
Foster Wheeler w EC Tychy

Projekty realizowane w elektrowniach i elektrociepłowniach generują 50–60% przychodów, natomiast drugie miejsce (ok. 25%) zajmują coroczne, przeprowadzane w I kwartale
roku, remonty postojowe linii do produkcji klinkieru w należących do stałych klientów cementowniach: CRH Ukraina w Kamieńcu Podolskim (od 2014 r.), CRH Polska Cementownia Ożarów (od 2015 r.), Akmenes Cementas w litewskim Akmene
Naujoji (od 2014 r.) i Warta w Działoszynie.
Istotne, choć mniejszej wartości, są zlecenia realizowane
w spalarniach odpadów. W Polsce firma, jako podwykonawca podwykonawcy RAFAKO, wykonała wprawdzie kompletną
instalację wyłożenia ogniotrwałego w Zakładzie Termicznego
Unieszkodliwiania Odpadów EcoGenerator w Szczecinie, ale
większość zleceń w tym obszarze, m.in. na remonty w spalarniach w Szwajcarii i Niemczech, są efektem współpracy z podmiotami zagranicznymi.
Projekty obmurzowe wykonywane są też w innych branżach. W rafinerii Preem w Goteborgu IZOMAR-POLREF realizował prace dla firmy Calderys Nordic, był też zaangażowany
jako podwykonawca w rafinerii Porvoo (Finlandia) oraz w realizowanym w rafinerii LOTOS projekcie EFRA. Poboczną działalnością są realizacje w branżach chemicznej i petrochemicznej. A także w zakładach energetycznych w papierniach oraz
stalowniach, m.in. w Sandvik (Szwecja). Od 2015 r. firma przeprowadza corocznie remonty pieców w należącym do Toyota/
Daiki zakładzie przetwórstwa aluminium w Wałbrzychu („dawny” IZOMAR wybudował w niej 4 piece topialne – do topienia
wtórnego aluminium, odzyskiwanego ze złomu).
W krótkiej historii IZOMAR-POLREF nie ma jakichś szczególnych wydarzeń. Systematyczny rozwój nie jest widowiskowy,
Cementownia CRH Ukraina
w Kamieńcu Podolskim

ale obroty rok do roku wzrastają dwucyfrowo: największy odnotowano w 2017 r. (w porównaniu z poprzednim). Teraz firma uczestniczy w Turowie w budowie nowego kotła na węgiel
brunatny o mocy nieco poniżej 500 MW brutto, realizowanej
przez konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe
GmbH (MHPSE), Budimex S.A. i Técnicas Reunidas S.A.

Co dalej?
W planach jest jeszcze większa obecność firmy za granicą. Bo
choć Polska jest ważnym terenem jej działalności, to do 2016 r.
wpływy z projektów realizowanych za granicą były wyższe od
uzyskiwanych w kraju, które dopiero w 2017 r. przekroczyły
„eksport”. – Zdajemy sobie sprawę, że nasze obroty na rynku polskim mogą ulegać zmniejszeniu, zwłaszcza w projektach inwestycyjnych w energetyce, dlatego zamierzamy wzmacniać swoją pozycję za granicą. Drugim strategicznym celem jest też zwiększenie
naszej obecności w innych gałęziach przemysłu, w których istnieje zapotrzebowanie na wysokiej jakości wyłożenia ogniotrwałe – deklaruje Witold Nycz, Prezes Zarządu, Dyrektor IZOMAR-POLREF Sp. z o.o.
Jerzy Bojanowicz
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Targowy Kraków
– piękna tradycja,
intrygujące
nowatorstwo,
atrakcyjny
program

zowanych na terenie EXPO Kraków, jest dobitnym przykładem
umiejętności korzystania z najlepszych wzorów i stosowania
najnowszych technik ekspozycyjnych.
Krakowska firma doceniana jest zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Jej oferta zawiera kompleksową usługę spełniającą wszelkie wymagania: logistyka, magazynowanie,
transport, montaż etc. Opanowanie do perfekcji sztuki adaptacji hal, sal konferencyjnych i stoisk do aktualnych potrzeb i wymagań klienta, stanowi – jeśli chce się być w ścisłej czołówce
branży ekspozycyjnej – nieodzowną umiejętność. Oddanie swojego stoiska targowego w ręce doświadczonej firmy, to nie tylko
gwarancja przełożenia strategii promocyjnej na projekt i wspaniałe efekty wizualne, ale też – co równie istotne – zoptymalizowanie kosztów.
Ciekawie zaprojektowane i prowadzone strony internetowe
www.targi.krakow.pl i www.expokrakow.com oraz własne czasopismo dopełniają atrakcyjną ofertę.

Sukces uskrzydla

wydawanym przez firmę Targi w Krakowie
sp. z o.o. czasopiśmie „Merkuriusz targowo-kongresowy” tytuł artykułu „Targi bramą do wirtualnego świata” brzmi przekornie, ale jest w pełni
prawdziwy. Niezależnie od niekwestionowanego faktu, że Kraków stał się już miejscem szczególnym na informatycznej mapie
naszego kraju, zwróćmy uwagę, że jednak cywilizacja cyfrowa,
komputeryzacja i digitalizacja nie powodują (czego się obawiano) zaniku naszej ludzkiej potrzeby bezpośrednich osobistych
kontaktów. Wręcz przeciwnie. Im bardziej zanurzeni jesteśmy
w wirtualnym świecie tym silniej odczuwamy chęć spotkania się
w realu. Codzienna presja informatycznego świata uzmysławia
nam tylko nieodzowną potrzebę współczesnego człowieka, jaką
jest bezpośrednia rozmowa.

W

W 1996 r. firma zatrudniała siedmiu pracowników, a imprezy organizowano w wynajmowanych obiektach. Dziś dysponuje własnymi, zaprojektowanymi na potrzeby ekspozycyjne
i kongresowe, wybudowanymi nowoczesnymi obiektami o powierzchni użytkowej 14 000 m2. I bardzo dobrze radzi sobie na
ogólnopolskim rynku, zdominowanym przez podmioty publiczne, jak MPT Poznań czy Targi Kielce.
Ponad dwie dekady owocnej działalności firmy Targi w Krakowie Sp. z o.o. świadczą o tym, iż nowatorskie, autorskie, często
niekonwencjonalne podejście do organizowanych imprez procentuje. Kraków jest trzecim targowym miastem w Polsce. Wiele
eventów ma unikatowy charakter i można nazwać jej wydarzeniami nr 1 w Polsce. Wystawcy i zwiedzający wysoko cenią oryginalny dizajn, intrygującą stylistykę i ciekawą aranżację odbywających się imprez.

Sukces zaczyna się od spotkań

Książka – perła w koronie

Pożytki wynikające z bezpośredniej, spontanicznej wymiany
poglądów, zachęcają do osobistych spotkań, aby pełniej poznać
i zaspokoić wspólne potrzeby. Mawia się, że lepiej raz być, niż
sto razy obejrzeć. Ponoć dobry wystawca już w momencie zakończenia jednych targów, rozpoczyna przygotowania do następnych. I powyższych słów nie należy traktować wyłącznie
w konwencji anegdoty.
Ma bezsprzecznie rację Ewa Woch, wiceprezes Zarządu firmy
Targi w Krakowie Sp. z o.o., kiedy mówi, że sukces zaczyna się
zawsze od spotkań. Wystawiennictwo jest szczególnie ważną
branżą – profesją, bez której po prostu współczesna gospodarka obyć się nie może. Dla wszystkich producentów i usługodawców imprezy ekspozycyjne, kongresy i konferencje stanowią zawsze szansę zwrócenia uwagi na swoją działalność i promocję
swych dokonań. A w efekcie osiągnięcie i utrwalenie komercyjnego sukcesu.
Oczywiście oczekiwania potencjalnych uczestników targów,
festiwali, konwentów, korporacyjnych eventów, konferencji, sesji i sympozjów, pokazów, prezentacji, czy workshopów z każdym rokiem rosną.

Targi w Krakowie Sp. z o.o. to coś więcej niż tylko dobrze zorganizowane i działające perfekcyjnie przedsiębiorstwo branży
targowo-konferencyjnej. To ważna instytucja spełniającą misyjną rolę. Perłą w jej koronie są Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Organizowane w tym roku po raz 22. spotkania
z książką niezbicie dowiodły, iż promowanie najwybitniejszych
osiągnięć kultury nie musi być skazane na niszowy przekaz,
ale może stać się wielką masową imprezą, w której uczestniczą nie tylko wydawcy, księgarze czy intelektualiści reprezentujący świat akademicki. To czytelnicze wydarzenie, w którym
uczestniczą rzesze czytelników: od najmłodszych po koneserów ambitnej lektury. A przyznawane nagrody stały się w Polsce jednymi z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla pisarzy
i naukowców.

Nowoczesne EXPO Kraków
Targi w Krakowie Sp. z o.o. były aktywne na Facebooku już
w 2008 r., gdy na obecność w tym obszarze internetu Targów Poznańskich trzeba było czekać jeszcze kilka lat. Wystawiennicze
portfolio firmy, prezentowane podczas licznych imprez organi34 I grudzień 2018 I przegląd energetyczny

EWA WOCH, współzałożycielka
i wiceprezes firmy Targi w Krakowie,
od 25 lat pracuje w branży targowo-kongresowej. Absolwentka
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polsko-Francuskiej Szkoły Zarządzania
Uniwersytetu Lille. W latach 2008–2015
Dyrektor Zarządzający easyFairs Poland
Sp. z o.o. Wyróżniona medalem Honoris
Gratia za zasługi dla miasta Krakowa,
laureatka konkursu Lider Małopolski
2015 w kategorii Manager Roku.

Targi SYMAS i MAINTENANCE

Katarzyna Mussur-Serafin, szefowa działu marketingu, podkreśla, iż otwartość na zmiany jest wpisana w DNA jej firmy, a naszą inspiracją do zmian są potrzeby naszych klientów. – Angażujemy się w ciekawe projekty. Zawsze chętnie uczymy się od innych,
w tym oczywiście także od naszych klientów. Łączymy nasze siły,
nie boimy się niekonwencjonalnych pomysłów, chętnie wybieramy
niestandardowe rozwiązania. Najważniejsze nie narzekać na brak
możliwości, tylko samemu je tworzyć.
Targi w Krakowie organizują także imprezy poza terenem miasta. Nawet na bałtyckim wybrzeżu. Na przykład teraz, po ośmiu
latach Targów FOOD-to-GO, zapraszają na przyszłoroczną imprezę Food Interactive Days, która odbędzie się w Gdańsku.

Różne oblicza przemysłu
Organizatorzy targów w sposób nietuzinkowy podeszli do...
pór roku. Latem w EXPO Kraków dominują festiwale, konwenty
oraz liczne kameralne spotkania biznesowe. Zimą: firmowe bale
i eventy karnawałowe, zaś targowa jesień jest bardzo aktywnym
czasem dla przedsiębiorstw z różnymi działów gospodarki.
Prezentacja dorobku zakładów przemysłowych wymaga nowatorskiego, oryginalnego autorskiego podejścia. Przykładem
Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu
Materiałów Sypkich i Masowych. X jubileuszowe targi SYMAS
zgromadziły blisko 200 wystawców z 14 krajów, zaprezentowano 100 innowacji produktowych, a imprezę odwiedziło blisko 3 tys. gości, przedstawicieli branż: paliwo-energetycznej,
wydobywczej, mineralnej, budowlanej, cementowo-wapienniczej, chemicznej, metalurgicznej, obróbki metali, tworzyw
sztucznych, kosmetycznej, farmaceutycznej, mechanicznej, motoryzacyjnej, spożywczej, drzewnej, papierniczej, biur projektowych i inżynieryjnych. Trudno o trafniejszą kumulację wiedzy,
a przedtem trafne rozeznanie rynkowych preferencji.
W formułę targów interdyscyplinarnych i multiprzemysłowych dobrze wpisuje się MAINTENANCE, czyli Międzynarodowe Targi Utrzymania Ruchu Planowania i Optymalizacji Produkcji. Podobny charakter mają Kompozyt-Expo – Międzynarodowe
Targi Materiałów Technologii i Wyrobów Kompozytowych oraz
Salon Kooperacji Przemysłowej.
FASTENER POLAND – Międzynarodowe Targi Elementów
Złącznych i Technik Łączenia to kolejne krakowskie wydarzenie, które już na trwałe wpisało się w kalendarz imprez urządzanych na terenie EXPO Kraków, wyznaczające standardy w zakresie współczesnych rozwiązań technologicznych.
Targi w Krakowie Targi Kraków Sp. z o.o. zapraszają na imprezy wystawiennicze również do innych dużych aglomeracji:
Wrocławia, Gdańska, Bydgoszczy czy Warszawy. Szerokie spektrum aktywności firmy jako organizatora międzynarodowych
imprez wystawienniczych ilustrują m.in. INNOFORM – Targi Kooperacyjne Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego (Bydgoszcz
12–14 marca 2019 r.), którego współorganizatorem jest Bydgoski Klaster Przemysłowy.
Z kolei Międzynarodowe Targi Opakowań Packaging Innovations w Warszawie to reprezentatywne dla wielu branż spotkanie producentów i ich klientów, będące prezentacją wielu nowatorskich rozwiązań technicznych polskich i zagranicznych.

A na sukces tej imprezy pracuje też krakowska firma, która jest
też organizatorem cyklicznych Dolnośląskich Targów Stomatologicznych – DENTAMED. Obecność pracowników krakowskiej
firmy przy organizacji imprez poza Krakowem, to kolejne ambitne wyzwania, ale też i szansa na zdobycie nowych inspirujących doświadczeń.
Oferta firmy związana z medycyną jest też ze wszech miar interesująca, czego widomym znakiem są targi, konferencje i kongresy poświęcone zdrowiu. Tu można mówić o dość wąskiej specjalizacji, są to bowiem duże imprezy, acz związane z jednym,
ale za to jakże ważnym działem medycyny, jakim są np. stomatologia czy leczenie ran. Nie można nie odnotować, a nawet należy właśnie szczególnie podkreślić, że w maju tego roku odbyła
się 28. edycja Konferencji Europejskiego Towarzystwa Leczenia
Ran. EXPO Kraków udowodniło, że sprostało wysokim wymaganiom związanym z organizacją dużej imprezy o charakterze
naukowym i edukacyjnym, w której wzięło udział ponad 3500
pracowników służby zdrowia i przedstawicieli przemysłu, połączonej jednocześnie z dużą ekspozycją ponad 150 wystawców
(głównie z zagranicy). Silną merytorycznie pozycję zajmują też
imprezy wystawiennicze, szkolenia i wykłady odbywane w ramach imprezy KRADENT – 27. edycja organizowanych w EXPO
Kraków popularnych Międzynarodowych Targów Stomatologicznych.
Oczywiście jest też w Krakowie miejsce na srebro i złoto, czyli
Jubinale Christmas – Targi Biżuterii i Zegarków. Kraków ze swoimi wspaniałymi tradycjami kulinarnymi nie byłby prawdziwym
Krakowem, gdyby nie skusił do odwiedzenia ENOEXPO – Międzynarodowych Targów Wina. Tegoroczne odbyło się już po raz
16., a jego uczestnicy mieli możliwość degustowania najlepszych roczników win z... najdroższych srebrnych kieliszków na
świecie. Wystawiał je znany producent Robbe&Berking, specjalizujący się w wyrobach najwyższej jakości sreber.
Wśród krakowskich propozycji szerokie zainteresowanie
wzbudzają też coroczne, organizowane od wielu lat imprezy
wystawiennicze dedykowane głównie, acz nie tylko, hotelarzom
i gastronomikom (m.in. HORECA i GASTROFOOD). A ponieważ
miasto jest grodem ludzi mobilnych nie mogło zabraknąć prezentacji samochodowych nowinek i stąd duża popularność
MOTO SHOW, przyciągającego rzesze miłośników nie tylko czterech kółek. A ci, którzy odwiedzili w tym roku EXPO Kraków byli
świadkami kolejnego milowego kroku w rozwoju motoryzacji.
Mam na myśli e-mobility: samochody o napędzie hybrydowym,
elektrycznym czy wodorowym oraz pojazdy autonomiczne.
Imprezy w EXPO Kraków zaskakują pomysłowością organizatorów, a ich inwencja jest godna podziwu. Co jest znakiem rozpoznawczym hollywoodzkich produkcji filmowych? Wiadomo
– wybuchy. I prawdziwych wybuchów nie zabrakło w październiku na terenie EXPO Kraków. Wszystko za sprawą efektów specjalnych na Targach SYMAS i MAINTENANCE, gdzie w specjalnych strefach odbywały się testy demonstracyjne wybuchów
i zabezpieczeń przeciwwybuchowych, do jakich może dojść
w środowisku przemysłowym. Pokazy obejmowały również testy dotyczące poszczególnych typów systemów przeciwwybuchowych, jak tłumienie, panele odciążające wybuch i bezpłomieniowe układy do odciążania wybuchu. Profilaktyka w tym
przypadku jest szczególnie ważna, gdyż w grę wchodzi bezpieczeństwo pracowników, a zarazem gwarantuje ciągłość produkcji.
Szerokie spektrum propozycji ekspozycyjnych w EXPO Kraków dowodzi, że każdy znajdzie w kalendarzu imprez takie wydarzenie, w którym swe w nim uczestnictwo uzna za niezbędne
z uwagi na swoje profesjonalne zainteresowania, czy hobbystyczne pasje. Warto zatem – dla wielu pożytków – odwiedzić
tereny EXPO Kraków.
Marek Bielski

 OFERTA

Pod znakiem zdrowia, urody i...
e-motoryzacji
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 Z DZIAŁALNOŚCI IZBY

II Kongres Innowacji w Energetyce

Innowacyjne pomysły
pozyskiwania energii
Bezpieczeństwo energetyczne kraju, dobrze funkcjonujący przemysł i poziom bytowego komfortu ludności są pochodnymi sprawnie funkcjonującej energetyki. W centrum uwagi ekspertów znajdują się wszystkie kreatywne pomysły na
polską energetykę, zmierzające do usprawnienia działalności tego newralgicznego dla krajowej gospodarki sektora.
Dlatego nic dziwnego, iż uczynienie energetyki – właśnie za
sprawą innowacji – efektywniejszą technologicznie i ekonomicznie oraz bardziej przyjazną środowisku zdominowało II Kongres
Innowacji w Energetyce, którego pomysłodawcą i inicjatorem jest
Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska.
Kongres odbył się 11 października 2018 r. w salach konferencyjnych Hotelu Marriott w Warszawie, pod Honorowym Patronatem
Ministra Energii, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Partnerami strategicznymi tego wydarzenia były
Tauron, Enea i Energa. Partnerem Diamentowym był Transition
Technologies, Platynowym – Energoprojekt-Katowice i SBB Energy, a Złotym – Doosan, GE, Polimex-Mostostal, Rafako.
Wszystkich licznie zebranych uczestników II Kongresu serdecznie powitał Paweł Racinowski, Dyrektor Generalny IGEOS, a oficjalnego otwarcia obrad dokonał Artur Nizioł, członek prezydium
Zarządu IGEOS, życząc wszystkim owocnych obrad i rozlicznych
pożytków merytorycznych, wynikających z debaty nad najważniejszymi wyzwaniami, jakie stoją obecnie przed energetyką
w Europie i w Polsce.

Nowa strategia IGEOS

Fot. Monika Witkowicz

W pierwszym wystąpieniu: „Nowa strategia IGEOS” Paweł Racinowski zaznaczył, iż okres ostatnich kilku lat, będący czasem dynamicznych zmian, wymaga sprostaniu wielu nowym wyzwaniom.
Szczególnie dotyczy to dostosowania potencjału produkcyjnego koncernów energetyczne do wymagań środowiskowych. Izba
musi też dostosować się do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych. Dlatego jej działacze zadali sobie pytanie: jak w nowym otoczeniu gospodarczym należy zredefiniować zarówno misję Izby, jak i zoptymalizować formy aktywności, pozwalające na
opracowanie nowej strategii, która skuteczniej będzie odpowiadać na aktualne i przyszłe zadania stojące przed firmami-członkami Izby. Stąd w nowej strategii poczesne miejsce musi zająć
problematyka związana ze scalaniem i promowaniem skumulowanego potencjału realizacyjnego i technologicznego firm-członków Izby, generowanie działań proeksportowych, aby w ich efek-
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cie – w dowolnym miejscu na świecie – na podstawie krajowej
technologii budować obiekty energetyczne, czy świadczyć wysoce profesjonalne usługi. Dla podejmowania tego typu zadań Izba
musi nasilić kontakty m.in. z ambasadami polskimi za granicą, nawiązać współpracę z izbami gospodarczymi i agendami rządowymi w Polsce i innych krajach.
Ważnym filarem aktywności Izby jest obszar aspektów prawnych, podatkowych i związanych z zamówieniami publicznymi.
Izba jest zobligowana do monitorowania procesów legislacyjnych
i opiniowania aktów prawnych oraz reprezentowania interesów
sektora m.in. poprzez utrzymywanie stałych kontaktów z administracją rządową w celu organizacji konsultacji społecznych. Istotna jest praca na rzecz innowacyjności i postępu technicznego, do
czego niezbędna jest stała współpraca z politechnikami i branżowymi instytutami naukowo-badawczymi oraz aktywne uczestnictwo w realizowaniu projektów wspieranych z funduszy unijnych,
m.in. we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu. W swojej prezentacji dyrektor generalny zasygnalizował też m.in. problematykę związaną z kreowaniem pozytywnego wizerunku sektora
w kontekście „zielonej energetyki” i zapowiedział utworzenie przy
IGEOS Zespołu ds. Ochrony Środowiska.

Dylematy energetyki
W pierwszym panelu uczestniczyli: Krzysztof Figat, Polimex-Mostostal S.A., Sławomir Żygowski, GE Power Sp. z o.o., Wiesław Mariusz Różacki, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Łukasz Grela, Energoprojekt-Katowice S.A., Marcin Piaskowski, Grupa
Energa S.A., Dawid Klimczak, Grupa Enea i Kazimierz Szynol, prezes Zarządu Tauron Wytwarzanie S.A. A w drugim: Jarosław Tokarczuk, dyrektor Departamentu Zarządzania Rozwojem Enea S.A.,
Waldemar Skomudek, dyrektor wykonawczy ds. Badań i Rozwoju Tauron Polska Energia S.A., Marcin Karlikowski, prezes Centrum
ds. Badań i Rozwoju im. M. Faradaya Energa S.A., Michał Małecki, manager GE Power Sp. z o.o., Witold Rożnowski, dyrektor biura rozwoju Rafako S.A., Mirosław Miśkiewicz, prezes Zarządu Naftoremont i Naftobudowa Sp. z o.o. Moderatorami obu paneli byli
prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak z AGH i prof. dr hab. inż. Krzysztof Świrski z PW.
Od 1975 r. do 2017 r. systematycznie intensyfikowany był proces
implementacji nowych technologii w sektorze energetyki – zarówno w aspekcie poprawy sprawności wytwarzania energii, jak i integracji OZE. Wzrastał poziom techniczny implementacji energetyki
wiatrowej, słonecznej. Coraz większą rolę odgrywają w technologii nowe materiały, rosła rola digitalizacji, sieci hybrydowych i inteligentnych, liczników, budynków. Większego znaczenia nabierają
systemy kontroli dostępu, elektryfikacji na żądanie czy problematyka zasobników. Od 2016 r. w tych obszarach innowacyjnej energetyki obserwuje się niebywale szybki postęp. Zmiany następują
bardzo dynamicznie, na co w swoich wystąpieniach zwrócili uwa-

Giełda dobrych pomysłów
Jaki zatem byłby optymalny pomysł na krajową energetykę?
W toku debaty przedstawiono oczywiście nie jeden, ale wiele pomysłów. Dlatego należy mówić o swoistym miksie idei mających
za zadanie uczynić naszą energetykę nowocześniejszą i otwartą
na nowe trendy gospodarki i potrzeby klientów, tak przemysłowych, jak i indywidualnych.
I w tym momencie pojawia się zasadnicze pytanie, na które próbowali odpowiedzieć autorzy referatów, paneliści i wszyscy biorący udział w dyskusji: jak w kontekście zmian ma się zachować krajowy sektor elektroenergetyczny oparty w głównej mierze o paliwa
kopalne. Węgiel jest wciąż w grze, ale jego rola wyraźnie słabnie.
Czy to nieodwołalny znak końca bloków na węgiel? Presja ceny za
emisję dwutlenku węgla jest coraz bardziej widoczna. Jakie należy
zaproponować rozwiązanie? Jakie mamy realne możliwości, żeby
obronić energetykę węglową? Jakie są do wyboru opcje technologiczne? Znamienne, iż rosnące ceny węgla będą prowadzić też
do przejścia z węgla na... gaz. Zwraca się uwagę, że pomimo stałego wzrostu udziału OZE w Europie, produkcja energii elektrycznej z gazu w Europie w ciągu 10 miesięcy 2017 r. była wyższa, niż
w analogicznym okresie roku 2016. Czy zeroemisyjne elektrownie
to mrzonka, czy realność? Jak będzie wyglądała energetyka niedalekiej przyszłości? Co z IV generacją systemów ciepłowniczych,
czyli tzw. 4GDH, gdzie za pomocą inteligentnych sieci ciepłowniczych mamy zapewnić dostawy ciepła w budynkach niskoenergetycznych o niskich stratach sieci, wykorzystując potencjał OZE
o niskiej temperaturze. To tylko niektóre z pytań na które muszą
odpowiedzieć eksperci i menadżerowie w najbliższym czasie przy
podejmowaniu decyzji o charakterze inwestycyjnym.

Digitalizacja – nowe trendy
Kolejny interaktywny panel poświęcony został wzrastającej roli
informatyki. Podejmowanie trafnych decyzji, w warunkach braku wszystkich danych, dzięki sztucznej inteligencji (AI, artificial
intelligence) jest już możliwe, przekonywał w swoim wystąpieniu
„Sztuczna inteligencja w energetyce” Krzysztof Wysocki z Oracle Innovation Lab. Wymienił problemy, które już dzisiaj AI rozwiązuje w sektorze energetycznym. Jej wykorzystanie prowadzi do
optymalizacji procesów, bo m.in. może już służyć np. do przewidywania obciążenia sieci energetycznych czy wystąpienia awarii, analizy incydentów cyberbezpieczeństwa, optymalizacji sterowania blokiem, prognozowania OZE. Korzystanie z Al obniżyłoby
i przyspieszyło obsługę klientów (Chatboty), usprawnia też analizę
profili i projektowanie segmentacji (Opower). Wymaga to jednak
intensywniejszej współpracy w zakresie B+R z ośrodkami naukowym oraz wsparcia ze strony państwa, jak też nowych regulacji.
Rozwiązania informatyczne dla energetyki, w referacie zatytułowanym „Blockchain – przełomowe rozwiązania informatyczne
dla energetyki” przedstawił Piotr Darwaj z IBM koncentrując się
na cybersecurity, gdzie zastosowanie Blockchain – dzięki kontroli, nadzorowi i pełnej historii dostępu w ramach utrzymania sieci – zapewnia cyberbezpieczeństwo. Zaprezentował zdecentrali-

zowane rozliczenia w sieci: prosumenci produkują energię, której
nadwyżki sprzedają potrzebującym. Transakcje oparte są np. na
energo-coinach, zgromadzonych na rachunku mieszkańca, zgodnie z ustaloną umową i kursem monety pomiędzy stronami transakcji. Sieć może być uzupełniona o banki, umożliwiając wymianę
energo-coinów na pieniądze oraz przedsiębiorstwo energetyczne,
dostarczające lub kupujące energię.
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gę moderatorzy, przedstawiając założenia metodologiczne związane z tematyką II Kongresu Innowacji w Energetyce.

Oblicza innowacyjności
Stwierdzono, że obecnie jesteśmy na fali wznoszącej w obszarze implementacji innowacji do gospodarki. Podkreślono, iż należy efektywnie podejść do innowacji, co jednak nie jest zadaniem
łatwym, bo wokół niej narosło wiele mitów. Przede wszystkim,
że musi być zawsze pomysłem dużej skali, być wysoce opłacalna
– i to w krótkim czasie, a ryzyko jej wprowadzenia ma być równe
zeru. Tymczasem – z czym zgodzili się uczestnicy Kongresu – praktyka dowodzi czegoś innego. Dlatego powinniśmy być zainteresowani każdą, nawet niewielką, innowacją produktową czy procesową, oczywiście w warunkach rozsądku biznesowego. Trzeba
patrzeć na innowacje z punktu widzenia swojego klienta, bo to on
ma być jej beneficjentem. Należy zatem wygenerować zainteresowanie tego, komu tę innowacje chce się zadedykować, bo wtedy on też może być jej współkreatorem. A w energetyce węglowej
trzeba dążyć do ewolucyjnego przemodelowania swojego core
biznesu z myślą o obecnych i przyszłych klientach.
Daniel Sevetlak z Blue Boson mówił o możliwościach obniżania
kosztów wytwarzania ciepła lub chłodzenia opatentowaną metodą oraz urządzeniami Scat i ScatRexcit, modyfikującymi nadcząsteczkową strukturę wody i innych mediów ciekłych i gazowych
na trzech poziomach: fizycznym, chemicznym i energetycznym.
Efektem jest wzmocnienie procesów sedymentacyjnyh i koagulacyjnych w osadnikach, co skutkuje obniżeniem kosztów pracy
układu grzewczego i chłodniczego.

IT w cenie
Z dużym zainteresowaniem spotkał się panel, w trakcie którego
wyświetlono filmy prezentujące innowacyjne rozwiązania koncernów i przedsiębiorstw energetycznych oraz firm informatycznych
pracujących na rzecz sektora energetycznego.
Ostatni panel: „Spojrzenie nowej generacji”, którego moderatorem był Wojciech Jakóbik z BiznesAlert, umożliwił studentom AGH
i PW wykazanie się wiedzą. Każdy z zespołów uczestniczył w grze
polegającej na symulacji swego uczestnictwa w kierowaniu koncernem energetycznym i inwestowaniu w nowe technologie. Choć
wszyscy uczestnicy gry swymi decyzjami inwestycyjnymi nie przyczynili się do osłabienia kondycji finansowej powierzonych im koncernów, to trudno było jednoznacznie zawyrokować, która z obranych strategii zwyciężyła. Podczas symulacji okazało się, że żaden
z zastosowanych wariantów postępowania (inwestowanie w tradycyjne albo nowe technologie) nie dawał wyraźnej przewagi rynkowej. Uczestnicy gry starali się dokonywać miksu inwestycyjnego
w różne technologie, co – w dłuższym przedziale czasu – przynajmniej zapewniało nie ponoszenie ewidentnych strat. Oczywiście
była to tylko gra, ale jej wynik jest w jakimś sensie symboliczny.
Inwestowanie w innowacje nie jest zadaniem łatwym, ale z drugiej strony – co uświadamia debata kongresowa – bez ich kreowania żadne, nawet dobrze dziś funkcjonujące na rynku przedsiębiorstwo, nie przetrwa długo na coraz bardziej konkurencyjnym
i innowacyjnym rynku.
Marek Bielski
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ieczorną część II Kongresu Innowacji w Energetyce stanowiła
Gala Ludzi Innowacji, która zgromadziła licznych Gości, w tym
czołowych menadżerów firm energetycznych i osób odpowiedzialnych za badania i rozwój.
Podczas Gali:
– przyznaliśmy statuetki OscarInno dla Enea S.A. (nagroda Profesorska za filmik o innowacji) i Transition Technologies S.A. (nagroda
Publiczności za filmik o innowacji) oraz statuetkę InnoPromotion
dla APS Energia S.A. za innowacyjną promocję swoich usług i produktów podczas wydarzeń targowych,
– wręczyliśmy nagrody w konkursie fotograficznym dla studentów
pt. „Artystyczne spojrzenie na energetykę”.
Głównym punktem wieczoru był występ Energy Bandu, który pokazał jak wielką energię, talent, pasję i chęć współpracy mają energetycy pracujący w firmach członkowskich IGEOS na rzecz rozwoju całego sektora!
Energy Band to zespół wspaniałych ludzi: prezesów firm, pracowników, pasjonatów energetyki, a przede wszystkim muzyków, który
powstał z potrzeby ducha jedności i nadania profesjonalnego kształtu wspólnemu biesiadowaniu i integracji środowiska m.in. za sprawą
Anety Szubert (Energoprojekt-Katowice S.A.).
Dziękujemy każdemu z członków Energy Band razem i z osobna.
Zrobili ten projekt dla Państwa, spotykając się 2 razy na próbach, ponieważ pracują w różnych firmach, w różnych częściach kraju.
Jeszcze o nich usłyszymy!
Patroni i Partnerzy Kongresu i Gali
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Targi Energetab 2018

W

dniach 11–13 września 2018 r. odbyła się w Bielsku-Białej XXXI już edycja Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich Energetab, których Izba
Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska jest patronem oraz regularnie w nich uczestniczy i wspiera je
współpracując z kierownictwem Targów. Są jednocześnie
największymi targami tej branży, bo lista wystawiających
się firm przekracza 700.
Energetab to największa branżowa impreza targowa. Jak
co roku przyciąga tłumy osób i podmiotów związanych nie
tylko z elektrotechniką. Bielsko-Biała to miejsce, które od lat
kojarzy się z innowacyjnością, prezentacją niekonwencjonalnych rozwiązań z dziedziny energetyki, ale co najistotniejsze – pozytywną energią płynącą z tego miejsca.
Powszechnie uważa się, że energetyce potrzebna jest
taka właśnie impreza, na której prezentowane są najnowsze rozwiązania i technologie z zakresu energetyki i elektrotechniki. Jest to miejsce ważnych spotkań i ciekawych
dyskusji energetyków, dla których bezpieczeństwo energetyczne kraju i niezawodność dostaw energii elektrycznej
jest priorytetem. Izbie zawsze zależało na tym, aby te targi
stale się rozwijały, a ich pozycja nadal rosła.
Targi Energetab to dobra okazja do zaprezentowania
oferty firmy i kreowania wizerunku innowacyjnego przedsiębiorstwa inwestującego w swój rozwój i współtworzącego rynkowe trendy. Targi stwarzają także okazję energetykom do zaprezentowania nowej oferty dla konsumentów

energii elektrycznej i lepszego wzajemnego zrozumienia
oczekiwań i możliwości tych pierwszych i tych drugich.
Izba z przyjemnością obserwuje od lat wiele innowacyjnych produktów, szczególnie w dziedzinie elektroenergetyki, które na targach w Bielsku-Białej są eksponowane
i prezentowane. Produkty te są corocznie wyróżniane przez
komisję, w skład której wchodzi przedstawiciel naszej Izby.
W tym roku Statuetkę Izby Gospodarczej Energetyki
i Ochrony Środowiska za zestaw oświetleniowy SNAKE II
LED otrzymała firma Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Stanisław Rosa.
Nasza Izba wystąpiła na targach po raz kolejny ze swoim
stoiskiem kolektywnym. Na wspólnym stoisku wystawiały
się firmy członkowskie Izby: Targi Kielce S.A. oraz Ventus
Communications Sp. z o.o. Jak zwykle nasze stoisko tętniło życiem i było przedmiotem dużego zainteresowania zarówno zwiedzających jak i wystawców.


Krajowy Konkurs
Energetyczny

I

zba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska
wspiera młode talenty w dziedzinie energetyki – jesteśmy
patronem Krajowego Konkursu Energetycznego im. prof. Jacka Malko, którego X jubileuszowy finał pod hasłem „Wszystko zależy od energii” odbył się 12 września 2018 r. w Katowicach.
Celem konkursu jest nie tylko budowanie świadomości
energetycznej i ekologicznej młodzieży, ale także rozwijanie
umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów.
Prace nadesłane na konkurs oceniło jury złożone z osobistości świata energetyki i nauki. Nadzór merytoryczny nad konkursem sprawował dyrektor Departamentu Regulacji i Współpracy Instytucjonalnej PGNiG TERMIKA S.A. Edward Słoma,
a jury przewodniczył ekspert w dziedzinie energetyki Andrzej

Nehrebecki. Autorką konkursu jest dr Halina Rechul.

Polish-Korean
Nuclear Forum

I

zba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska partnerowała Ministerstwu Energii – organizatorowi Forum po stronie polskiej, które odbyło się 20 września 2018 r. w Warszawie.
Organizatorem po stronie koreańskiej byli Korean Nuclear Association for International Cooperation (KNA) oraz Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) i Koncern KHNP.

Spotkanie z udziałem firm członkowskich IGEOS: Bireta, Doosan,
Dominion, Energoprojekt-Katowice, Famet, SBB Energy, Gotech
miało na celu przybliżenie możliwości współpracy pomiędzy firmami i organizacjami Polski i Korei Południowej w zakresie projektów

nuklearnych.
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Nowa strategia IGEOS

Z

wieńczeniem działań Komitetu Sterującego, wyłonionego spośród Członków Zarządu Izby Gospodarczej Energetyki
i Ochrony Środowiska pod przewodnictwem Grzegorza Należytego (Siemens), jest nowa „Strategia IGEOS na rzecz rozwoju polskiego sektora energetycznego” przyjęta przez Zarząd
29 sierpnia 2018 r. i zaprezentowana podczas Sympozjum Energetyka Bełchatów (3 września 2018 r.) przez Dyrektora Generalnego
Pawła Racinowskiego i Z-cę Dyrektora Generalnego ds. Marketingu Monikę Silva.
Koncepcja nowej strategii opiera się na V filarach i jest koniecznym dostosowaniem się do realiów działalności sektora i zmieniających się uwarunkowań prawnych i wymogów środowiskowych.
Całość prezentacji nowej strategii jest dostępna na stronie internetowej www.igeos.pl.
Zapraszamy do czynnego udziału w pracach Izby. Państwa inicjatywy są dla nas źródłem informacji i wiedzy na temat aktualnych

barier z jakimi spotykają się firmy sektora energetycznego.

Targi Pol-Eco-System

W

dniach 23–25 października 2018 r. w Poznaniu odbyła się kolejna
edycja Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska
POL-ECO-SYSTEM. Targi, to nie tylko ekspozycja oferty poświęconej
szeroko rozumianej ochronie środowiska, ale także konferencje, debaty
i wydarzenia prezentujące najaktualniejsze informacje z zakresu odpadów, energii odnawialnej i gospodarki komunalnej oraz zaawansowane
technologie, rozwiązania i produkty służące zrównoważonemu rozwojowi. Od lat stały się największym w Polsce wydarzeniem poświęconym
innowacyjnym rozwiązaniom i technologiom z zakresu ochrony środowiska. Targi POL-ECO-SYSTEM, ze względu na długoletnią tradycję, wzrastały równolegle z rozwojem gospodarki i ochrony środowiska w Polsce oraz brały bezpośredni udział w ich przekształcaniu i doskonaleniu.
W ostatnim 30-leciu znacząco wzrosła również świadomość ekologiczna Polaków i nasz kraj poczynił ogromne postępy w ochronie środowiska naturalnego.
Wystawcy zaprezentowali swoją najnowszą ofertę produktów i usług
z zakresu ekologii, a ich stoiska odwiedziło liczne grono profesjonalistów.
Jak co roku z dużymi ekspozycjami wystąpiły Ministerstwo Energii,
Ministerstwo Środowiska, NFOŚiGW, Bank Ochrony Środowiska oraz
Energa S.A.
Nasza Izba występuje
na tych targach ze swoim stoiskiem kolektywnym od ponad 20 lat.
W tym roku na wspólnym stoisku wystawiała się firma członkowska
Izby: Chemar Armatura Sp. z o.o. Jak zwykle nasze stoisko miało
wielu gości i było przedmiotem dużego zainteresowania zarówno
zwiedzających jak i wy
stawców.
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Energetykon 2018

T

egoroczna XI Konferencja Problemowa Energetykon 2018 Energia-Klimat-Gospodarka-Społeczeństwo odbyła się 18 października 2018 r. w Centrum Energetyki AGH w Krakowie. Organizatorami konferencji byli:
Centrum Energetyki AGH i Agencja Promocji Energii.
Konferencja była kontynuacją rozpoczętych 10 lat temu
spotkań wybitnych polskich naukowców zajmujących
się energetyką z doświadczonymi praktykami w sektorze.
Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska była patronem honorowym tego wydarzenia.
Spotkanie zostało podzielone na trzy bloki tematyczne
i czwarty praktyczny: prezentacja w kilku laboratoriach
Centrum Energetyki, które poprowadził prof. Wojciech
Nowak – była to niezwykle interesująca podróż po innowacyjnych pomysłach i przedsięwzięciach.
Po zakończeniu XI Energetykonu, zgodnie z wieloletnią tradycją, odbyła się uroczystość wręczenia Laurów
Białego Tygrysa Polskiej Energetyki – ENERGIA 2018.
Wśród uhonorowanych osób znalazł się dyrektor portalu CIRE.pl Witold Szwagrun, który od wielu lat jest ikoną wiadomości z sektora, a z którym współpraca IGEOS
układa się równie pomyślnie.

Gratulujemy! 

INFORMACJE 
dr Mirosław Duda – ARE

Energetyka jądrowa na świecie
E. Macron apeluje o nadanie priorytetu
redukcji emisji gazów cieplarnianych

go uznaje się potrzebę utrzymania wysokiego udziału EJ mimo
syndromu Fukushimy.

W debacie poświęconej przyszłości Europy prezydent Francji, Emmanuel Macron, w swoim inauguracyjnym wystąpieniu
zaapelował, aby zagadnieniom redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz ochronie zdrowia nadać priorytet w działaniach
politycznych, niezależnie od zniechęcających poczynań USA
w tym zakresie. E. Macron zwrócił uwagę, że klimat i suwerenność energetyczna nie powinny podlegać dyskusjom w Unii
Europejskiej. Francja będzie popierać ideę wprowadzenia minimalnej ceny za emisję gazów cieplarnianych i podatku granicznego związanego z importem CO2. Jednocześnie poinformował, że udział energii jądrowej z obecnych 75% zostanie
zmniejszony do 50% w 2025 r. na rzecz wzrostu udziału energii
odnawialnej. Kryterium tych zmian będzie suwerenność energetyczna Francji. W debacie wystąpił Myrto Tripathi prezydent
projądrowej organizacji Nuclear Voice, który zwrócił uwagę na
skutek wycofywania źródeł jądrowych z energetyki w Niemczech w ramach nowej polityki Energiewende, która doprowadziła do wzrostu zamiast redukcji emisji CO2.

Foratom: Unia Europejska musi uznać
konieczność wsparcia rozwoju
energetyki jądrowej

Francja i USA wzmacniają współpracę
nad rozwojem reaktorów prędkich
Amerykańskie Ministerstwo Energii (Department of Energy)
i francuska Komisja ds. Energii Alternatywnych i Atomowej (Alternative Energies and Atomic Energy Commission) podpisali porozumienie o wzmocnieniu współpracy nad rozwojem technologii reaktorów prędkich. Przedmiotem porozumienia są
reaktory na ciekły sód, które stwarzają dobre perspektywy ich
wykorzystania w pełnym jądrowym cyklu paliwowym.

Wsparcie przez amerykańską administrację
federalną rozwoju zaawansowanej
technologii jądrowej
Amerykańskie Ministerstwo Energii (DoE) dofinansuje kwotą 60 mln USD 13 projektów mających na celu rozwój zaawansowanych technologii jądrowych. Dofinansowanie objęło
m.in. rozwój małych reaktorów modułowych (SMR), gdzie wiodącą firmą jest Nuscale Power, oczekująca na certyfikat projektu konstrukcyjnego takiej jednostki, który ma zostać wkrótce
wydany przez Komisję Regulacji Jądrowej (Nuclear Refulatory
Comission).

Japoński rząd zatwierdził nowy plan rozwoju
energetyki do 2030 r.
W lipcu rząd Japonii zaakceptował plan rozwoju energetyki
do 2030 r. oraz scenariusze rozwoju do 2050 r. W planie rozwoju do 2030 r. przewiduje się utrzymanie udziału produkcji energii elektrycznej w źródłach jądrowych na poziomie 20–22%.
Plan jest aktualizowany co trzy lata, ale musi być zgodny z obowiązującą polityką energetyczną, która obowiązuje od 2002 r.
Ostatni plan uznaje, że bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej nie może bazować na źródłach na paliwa organiczne.
Przewiduje zwiększenie udziału energetyki odnawialnej, która jednak też nie gwarantuje bezpieczeństwa dostaw i dlate-

Europejska organizacja lobbingu jądrowego zaapelowała do Komisji Europejskiej i innych organów Unii Europejskiej,
aby uznały konieczność energetyki jądrowej w energetycznej strukturze wspólnoty, jeśli mają się ziścić cele klimatyczne. Obecnie pracuje 126 reaktorów jądrowych w elektrowniach jądrowych 14 krajów członkowskich UE, które produkują
25% energii elektrycznej. W komunikacie o Ilustracyjnym Programie Jądrowym Komisja zakłada utrzymanie znaczącej roli
energetyki jądrowej do 2050 r. To będzie wymagało inwestycji
na poziomie 40–50 mld euro i regulacji, aby ryzyko inwestycyjne było akceptowalne.

Dla EdF bezpieczeństwo funkcjonowania
EJ stanowi priorytet wbrew zastrzeżeniom
komisji parlamentarnej
Francuski koncern energetyczny Electricite de France zgłosił zastrzeżenia do niektórych krytycznych wniosków komisji
parlamentarnej z badania bezpieczeństwa działania elektrowni jądrowych we Francji. Interpartyjny raport powstał w styczniu 2018 r. z inicjatywy przeciwników energetyki jądrowej
po nasileniu awarii we francuskich elektrowniach jądrowych.
Koncern EdF, który jest operatorem wszystkich EJ we Francji, w swoim oświadczeniu podważył rzetelność ocen komisji,
a zwłaszcza błędne dane faktograficzne i brak profesjonalności w ocenach.

Austriacki pozew przeciwko pomocy
publicznej dla EJ Hinkley Point C odrzucony
Europejski Trybunał Sprawiedliwości odrzucił pozew Austrii
wspierany przez Luksemburg przeciwko Komisji Europejskiej
o akceptację pomocy publicznej dla EJ Hinkley Point C podkreślając, że budowa tej elektrowni jest w interesie publicznym
Wielkiej Brytanii i ta pomoc publiczna dla tego obiektu jest ze
wszech miar uzasadniona.

EdF i GE zawarły porozumienie o budowie
6 EJ z reaktorami EPR w Indiach
GE i EdF podpisały strategiczne porozumienie o współpracy w planowanej przez władze indyjskie budowie sześciu EJ z reaktorami EPR zlokalizowanych w Jaitapur w rejonie Maharashtra. Dokument został pospisany przez Xaviera
Ursata, wiceprezydenta EdF ds. projektów nuklearnych i Andreasa Luscha, prezydenta i dyrektora wykonawczego GE’s
Steam Power. We wspólnym oświadczeniu po podpisaniu porozumienia podkreślono, że jest to ważny krok we wdrożeniu współpracy z indyjskim przemysłem jądrowym. GE będzie
odpowiedzialne za projekt i dostawę części konwencjonalnej elektrowni, a EdF za część jądrową i koordynację całości
przedsięwzięcia.
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Amerykańskie agencje pracują nad krytyczną
listą źródeł energii
Amerykańska Federalna Komisja Regulacji Energetyki (US
Federal Energy Regulatory Commission) razem z Ministerstwem Obrony i Radą Bezpieczeństwa Narodowego pracują
nad określeniem struktury elektrowni w amerykańskim systemie energetycznym, która jest krytyczna z punktu widzenia
bezpieczeństwa dostaw energii oraz wymogów środowiska.
Uwzględniane są również wymogi obronne, zwłaszcza związane z bezpieczeństwem dostaw energii dla krytycznej infrastruktury państwa, jak np. szpitale, przy wystąpieniu katastrof
ekologicznych. Szczególną uwagę zwraca się na bezpieczeństwo działania elektrowni jądrowych ale także na skutki ich
przedwczesnego wycofywania z eksploatacji. Inicjatorem tych
prac był m.in. prezydent Donald Trump.

Apel ekspertów do rządu Wielkiej Brytanii
o wsparcie rozwoju małych elektrowni
jądrowych (SMR)
Niezależna grupa doradcza, powołana przez UK’s Department for Business, Energy and Industrial Strategy sformułowała apel do rządu Wielkiej Brytanii o wsparcie finansowe prywatnych inwestycji mających na celu rozwój małych elektrowni
jądrowych. Rekomendacje zostały zawarte w dokumencie Market framework for financing small nuclear. Jest on częścią strategii mającej na celu włączenie biznesu prywatnego w rozwój
przyszłościowych jądrowych technologii wytwarzana energii.

Współpraca jądrowa brytyjskich i francuskich
regionów
Organizacje gospodarcze regionu Południowo-Zachodniej
Anglii i Normandii w północnej Francji uzgodniły współpracę
w promocji inwestycji jądrowych o wartości ok. 50 mld GBP.
Współpraca obejmuje inwestycje w sektorze przemysłu, nauki
i spraw socjalnych, a także szkolenia kadr dla energetyki jądrowej.

Raport MIT: Energetyka jądrowa w żywotnym
interesie globalnej dekarbonizacji
Opublikowany we wrześniu raport MIT (Massachussetts Institute of Technology) „The future of nuclear energy in a carbon-constrained world”, stwierdza, że globalna dekarbonizacja będzie
bardzo trudna, a przede wszystkim kosztowna, jeśli nie dojdzie
do szybkiego i w odpowiedniej skali rozwoju energetyki jądrowej. Raport zawiera rekomendacje dla organizacji energetycznych w zakresie sposobów obniżenia kosztów i stworzenia warunków sprzyjających rozwojowi tej technologii.

Indonezja rozszerza jądrową współpracę
z Chinami
Indonezyjska Narodowa Agencja Energetyki Atomowej zawarła porozumienie z chińskim uniwersytetem Tsinghua
o współpracy w dziedzinie szkolenia indonezyjskich kadr dla
energetyki jądrowej. Częścią tego porozumienia jest zapewnienie o kontynuacji wspólnego programu rozwoju wysokotemperaturowych reaktorów gazowych.

W Chinach skonstruowano reaktor jądrowy
na potrzeby ciepłownictwa
Chińska Narodowa Korporacja Jądrowa (China National Nuclear Corporation) poinformowała o zakończeniu prac nad opracowaniem konstrukcji reaktora jądrowego na potrzeby ciepłownictwa. Ma to być reaktor basenowy wodno-ciśnieniowy
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o mocy cieplnej 400 MW th o nazwie DHR-400. Konstrukcja nowego reaktora powstała na bezie eksperymentalnego reaktora „49-2”, który z powodzeniem jest eksploatowany w Chińskim
Instytucie Energii Atomowej od ponad 50 lat. Nowy reaktor jest
dostosowany do typowych parametrów wody ciepłowniczej.

Pierwszy reaktor AP1000 rozpoczął
komercyjną eksploatację
21 września w elektrowni Sanmen (Chiny) rozpoczęto komercyjną eksploatację bloku nr 1 z pierwszym na świecie reaktorem AP1000. Blok nr 2 z takim samym reaktorem rozpocznie
pracę pod koniec roku. Dwa inne reaktory AP1000 są w budowie. Chińska Narodowa Korporacja Jądrowa eksploatuje
w 19 EJ o łącznej mocy 16 716 MWe.

Wkrótce start budowy dwu nowych bloków
w EJ Paks
Na wrześniowym spotkaniu Viktora Orbana z Władimirem Putunem w Moskwie potwierdzono rozpoczęcie budowy dwóch nowych bloków w EJ Paks z rosyjskimi reaktorami
WWER 1200. Obecnie w EJ Paks pracują 4 bloki z radzieckimi
reaktorami WWER 440, które kiedyś były planowane dla polskiej EJ Żarnowiec.

Przedstawiciel Komisji Gospodarczej ONZ:
Zmiany klimatu uzasadniają rewizję potrzeb
rozwoju energetyki jądrowej
Acot Foster, dyrektor departamentu Zrównoważonej Energii Komisji Gospodarczej ONZ, na Konferencji Ministerialnej
Międzynarodowego Forum dotyczącej energii w zrównoważonym rozwoju, która w listopadzie 2018 r. odbyła się w Kijowie,
stwierdził pilną potrzebę rewizji ocen potrzeb rozwoju energetyki jądrowej w związku z obserwowanymi skutkami zmian
klimatu oraz rzeczywistych zagrożeń związanych z tą technologią. Przede wszystkim powinny ulec urealnieniu obawy wynikające z ocen skutków awarii elektrowni jądrowych Tree Mile
Island (USA), Czarnobyl (Ukraina) i Fukushima Daiichi (Japonia), aby nie powodować nadmiernych obaw społeczeństw
przed energetyką jądrową.

Stowarzyszenie Zaniepokojonych Naukowców
wzywa do zachowania istniejących EJ
Amerykańskie Stowarzyszenie Zaniepokojonych Naukowców (Union of Concerned Scientists) zaapelowało o federalną i stanowe polityki w celu przedłużenia bezpiecznej pracy
istniejących EJ i unikania przedwczesnego wycofywania ich
z eksploatacji. Troska naukowców wynika z danych, iż jedna
trzecia ostatnio wycofanych z eksploatacji EJ jest zastępowana przez elektrownie węglowe i gazowe. Stwarza to poważne
zagrożenie dla deklarowanej polityki zmniejszania emisji gazów cieplarnianych.

Obywatele Taiwanu wypowiedzą się
na temat wycofywania EJ z eksploatacji
Referendum na temat rządowej polityki wycofania z eksploatacji elektrowni jądrowych w horyzoncie do 2025 r. ma być
przeprowadzone razem z lokalnymi wyborami. Rządząca Partia Postępu i Demokracji sformułowała politykę energetyki
wolnej od atomu do 2025 r. zmieniającą dotychczasową politykę energetyczną. Referendum będzie zorganizowane na wniosek organizacji przemysłowych zaniepokojonych kosztami wycofania EJ z eksploracji.
Informacje opracowano
na podstawie publikacji World Nuclear Association

Wspieramy sprawność działania
instalacji naszych klientów,
dostarczając niezawodne, inteligentne usługi
i rozwiązania, przez cały cykl życia instalacji.

Eliminujemy straty energii wykonując:
- izolacje zimno- i ciepłochronne
- zabezpieczenia powierzchni
- izolacje akustyczne
- pasywną ochronę ppoż.
- fasady przemysłowe
- prace mechaniczne
- prace budowlane
- rusztowania
- demontaż i utylizację azbestu
- audyty energetyczne
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