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- Z drugiej strony musimy sprosta! 
wyzwaniom zwi"zanym z Pakietem kli-
matyczno-energetycznym, co uderza 
w nas od strony gospodarczo-finan-
sowej. Niewystarczaj"ca jest obec-
na produkcja energii z odnawialnych 
#róde$, by spokojnie mówi! o spe$nie-
niu wymaga% unijnych w tym zakresie. 
Obecnie udzia$ energii pochodz"cej ze 
#róde$ odnawialnych w energii pierwot-
nej ogó$em dla Polski wynosi ponad 
11%. Przewag& produkcji tej energii 
stanowi wytwarzanie realizowane w 
energetyce wodnej. Pytanie - co dalej z 
biomas", biogazem czy te' kogenera-
cj"? - tak rozpocz!" Forum Dyskusyjne 
podczas XIV Mi#dzynarodowej Kon-
ferencji Naukowo-Technicznej Forum 
Energetyków GRE 2014 moderator 
dyskusji - prof. Waldemar Skomudek 
z Politechniki Opolskiej.

- Musimy pami&ta! równie' o zna-
cz"co zdekapitalizowanym maj"tku 
wytwórczym w naszym kraju. Poziom 
dekapitalizacji na poziomie 50%, to 
ogromne wyzwanie dla bran'y energe-
tycznej oraz os$abienie systemu elek-
troenergetycznego. Potrzeba nam 
nowych, innowacyjnych rozwi"za%. 
Pytanie tylko, czy nas na to sta! i na 
ile nas sta!? - zastanawia" si# na wst#-
pie moderator.

Na temat zagadnie$ zwi!zanych z 
kierunkiem rozwoju polskiej energetyki 
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oraz filozofii funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego wypowiadali 
si#: Edward S"oma, z-ca dyrektora De-
partamentu Energetyki w Ministerstwie 
Gospodarki; Rafa" Hyrzy$ski, dyrektor 
Departamentu Rozwoju i Regulacji w 
ENERGA S.A.; Marek Szczechowicz, 
z-ca dyrektora Departamentu Eksplo-
atacji w PSE S.A.; Krzysztof Lampert, 
specjalista wiod!cy ds. planowania 
strategicznego w TAURON Polska 
Energia S.A.; prof. A""a Denysova, kie-
rownik Katedry Elektrowni Cieplnych i 
Energooszcz#dnych Technologii, Wy-
dzia" Energetyczny, Odessa National 
Polytechnic University oraz uczestni-
cy GRE 2014.

W. Skomudek: Energetyka wiel-
koskalowa b#dzie dominowa"a - w mo-
jej ocenie - jeszcze przez d"u%szy okres 
czasu w naszym kraju. Niezale%nie od 
tego bardzo dynamicznie rozwija si# w 
ró%nych formach energetyka rozpro-
szona - OZE, kogeneracja, itd. 

Mówi!c o innowacyjnych rozwi!-
zaniach wprowadzanych do naszej 
gospodarki, pojawiaj! si# ró%ne opra-
cowania, które jednoznacznie próbuj! 
oceni&, jak jest u nas w kraju z innowa-
cyjno'ci!. W ubieg"ym roku ukaza" si# 
raport prof. Jerzego Hausnera, który 
wskazuje na nisk! dynamik# imple-
mentacji innowacyjnych rozwi!za$ w 
naszym kraju. Z pewno'ci!, aby mo%-
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na by"o wprowadza& innowacyjne roz-
wi!zania w sektorze energetycznym, 
konieczna jest m.in. odpowiednia le-
gislacja prawna, która sprzyja& b#dzie 
wdra%aniu innowacyjno'ci w systemie 
elektroenergetyczny.

Pod koniec 2013 r. mieli'my do 
czynienia z wprowadzeniem ma"ego 
trójpaku. Jak Pan ocenia regulacje 
prawne, w szczególno'ci nowe i mo-
dyfikowane w ci!gu ostatnich 3 lat, 
i mo%liwo'& wprowadzania innowa-
cyjnych rozwi!za$, ze szczególnym 
uwzgl#dnieniem wsparcia finansowego 
bezpo'rednio ze 'rodków unijnych?

 ! Polityka i prawo

E. S!oma: Kszta"towanie prawa 
to zagadnienie kluczowe je'li chodzi 
o funkcjonowanie wszystkich uczest-
ników rynku energetycznego. Usta-
wa to dokument, który jako przyj#ty 
do krajowego prawa zobowi!zuje do 
okre'lonych zachowa$.

W systemie polskiego prawa od 
2005 r. funkcjonuje system wsparcia 
dla tzw. energetyki odnawialnej. Przy-
znam szczerze, %e ja by"em jedn! z 
tych osób, która uzna"a, %e sztywny 
system wsparcia dla wszystkich tech-
nologii, które wpisuj! si# pod poj#ciem 

OZE - nie jest dominant! dla potrzeby 
rozwoju tych%e technologii. Ka%dy kraj 
UE maj!c inne uwarunkowania klima-
tyczne, surowcowe i maj!c inny sto-
pie$ rozwoju - ma w"asne uwarunko-
wania. Dlatego te% uznali'my w MG, %e 
w"a'ciwym rozwi!zaniem b#dzie próba 
znalezienia takiego systemowego roz-
wi!zania, gdzie wsparcie dla ró%nych 
technologii b#dzie zwymiarowane pod 
k!tem potrzeby rozwoju tych%e tech-
nologii w warunkach jakimi dysponuje 
nasz kraj. Widzimy, %e pewne techno-
logie w kraju „maj! przestrze$” i powin-
ny t! przestrze$ mie&. Inne by& mo%e 
te%, ale niekoniecznie w takich rozmia-
rach, jak w innych krajach. 

Niestety nie spodziewa"em si#, %e 
tym podej'ciem otworzymy co' na 
wzór puszki Pandory. Okaza"o si#, %e 
jak mówimy o wsparciu finansowym 
- mo%na powiedzie& du%ym wsparciu 
dla energetyki - to niestety nie potrafi-
my si# w tym zakresie dogada&. Ka%dy 
optuje za jak!' technologi! i uwa%a, %e 
to ona powinna w"a'nie uzyska& wy-
sokie b!d( najwy%sze wsparcie. Z te-
go wynika ju% prawie 3-letnia dyskusja 
nad projektem ustawy OZE.

 ! Innowacyjno"# kosztuje

Polska jako kraj cz"onkowski UE 
ma obowi!zek wype"nia& pewne nor-
my, które s! przyj#te przez Rad# UE 
i zapisane w odpowiednich dyrek-
tywach (Pakiet 3x20). My jako Pol-
ska zadeklarowali'my 15,5% energii 
z OZE. Trzeba by"o zaproponowa& 
takie rozwi!zanie, poprzez które do 
2020 r. b#dziemy w stanie wype"ni& 
w bilansie energii krajowej ten udzia" 
z odnawialnych (róde" energii. Projekt 
Ustawy o OZE, poprzez system au-
kcji ma doprowadzi& do tego, aby w 
perspektywie 2020 r. te technologie, 
które s! w stanie wpisa& si# w system 
aukcyjny - mog"y uczestniczy& i roz-
wija& si#, a w konsekwencji - z tych 
(róde" opartych na tych konkretnych 
technologiach - uzyska& 15,5% udzia". 

System aukcyjny zaproponowa-
li'my dlatego, aby uzyskanie odpo-
wiedniego udzia"u procentowego OZE 
odby"o si# jak najni%szym kosztem 
p"atnika. Dopóki technologie OZE nie 
s! jeszcze na tyle rozwini#te, aby na 
rynku same si# broni"y - wymagaj! do-
datkowych pieni#dzy w postaci wspar-
cia. A wsparcie idzie w praktyce z pie-
ni#dzy podatnika p"ac!cego za pr!d. 
Rz!d naszego kraju ma obowi!zek 
zaprojektowa& takie rozwi!zania praw-
ne, które nie b#d! powodowa"y kre-
owania impulsu wzrostu cen energii i 
ciep"a, ponad to co jeste'my w sta-
nie ponie'&. 

Jest to ca"y czas próba szukania 
równowagi, aby Polska by"a w stanie 
podo"a& z jednej strony zwymiarowa-
nej polityce klimatycznej UE, a z dru-
giej strony %eby'my dawali szans# na 
rozwój technologii w"a'ciwych dla na-
szego klimatu nie blokuj!c jednocze-
'nie rozwoju gospodarki zbyt wysokimi 
cenami energii elektrycznej i cieplnej.      

Budowanie relacji poprzez prawo, 
to budowanie relacji pomi#dzy wszyst-
kimi uczestnikami rynku energii elek-
trycznej - od wytwórcy do odbiorcy 
ko$cowego.     
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 ! System wsparcia 

Wprowadzaj!c system wsparcia 
przyznam, %e intencj! wszystkich, któ-
rzy kreowali system zielonych certyfi-
katów, by" rozwój energetyki rozpro-
szonej a nie systemowej. Okazuje si#, 
%e w gospodarce liberalnej, gdzie li-
czy si# biznes i umiej#tno'& jego pro-
wadzenia, to w"a'nie du%a energety-
ka systemowa znalaz"a dodatkowe 
- dobre dla siebie (ród"o przychodów i 
szybko wykreowa"a technologie w po-
staci wspó"spalania. Niestety poprzez 
t! sytuacj# sporo zepsuli'my i nie osi!-
gn#li'my tego, co mia"o by& wcze'niej 
efektem wprowadzenia tego systemu.

W. Skomudek: W Grupie ENER-
GA funkcjonuje elektrownia w#glowa w 
Ostro"#ce, która przewidziana jest do 
modernizacji. Oceniaj!c zaproponowa-
ne obecnie rozwi!zania, jakie szanse 
s! na realizacj# du%ej inwestycji - bu-
dowy nowego bloku? Elektrownia na 
pó"nocy kraju jest potrzebna z punk-
tu widzenia systemowego. My'l#, %e 
spe"nia"aby swoj! rol#, zw"aszcza, %e 
rozwini#te i zaawansowane s! prace 
nad budow! po"!czenia transgranicz-
nego Polska-Litwa. Dlatego te% mo%na 
by my'le& o pewnym transferze energii 
poza nasz kraj. 

R. Hyrzy$ski: W 2012 r. Zarz!d 
ENERGA SA podj!" decyzj# o zamro-
%eniu Projektu Ostro"#ka C, co nie 
oznacza wycofania si# z jego realiza-
cji. W wyniku wcze'niejszych decyzji 

w zakresie podzia"u aktywów ener-
getycznych w Polsce, Grupa ENER-
GA zosta"a w"a'cicielem tylko jednej 
elektrowni systemowej, tj. Elektrowni 
Ostro"#ka B o mocy bliskiej 650 MW. 
Nasza struktura wytwórcza oparta jest 
przede wszystkim na zasobach wod-
nych z flagow!, najwi#ksz! w Polsce 
- elektrowni! wodn! W"oc"awek. Gru-
pa ENERGA przyj#"a strategi# inwe-
stycyjn!, która koncentruje si# przede 
wszystkim na rozwoju sieci dystrybu-
cyjnej oraz odnawialnych (róde" ener-
gii. W ostatnich dwóch latach dyna-
micznie rozwijamy aktywa wiatrowe. 
Dzieje si# to poprzez akwizycje, jak 
i projekty realizowane samodzielnie 
przez ENERGA. Jak ju% wspomnia-
"em, nie wycofali'my si# ca"kowicie z 
Projektu Ostro"#ka C. Niestety realia 
rynkowe w ostatnim czasie zmieni"y 
si# na tyle, %e nie podejmujemy ryzy-
ka samodzielnej realizacji tak du%ego 
i obarczonego zagro%eniami zadania 
inwestycyjnego. Od samego pocz!tku 
zak"adali'my, i% inwestycj# t# b#dzie-
my realizowa& wspólnie z partnerem 
strategicznym.

W. Skomudek: Mamy 'wiado-
mo'&, %e s! to decyzje w"a'cicielskie. 
Jak Pan natomiast ocenia mo%liwo'& 
wprowadzenia innowacyjnych rozwi!-
za$ w"a'nie w Ostro"#ce? Mo%na prze-
cie% hipotetycznie przyj!&, %e pr#dzej 
czy pó(niej ta inwestycja b#dzie re-
alizowana. Na pó"nocy jest równie% 
prowadzona rozbudowa sieci przesy-
"owej, zreszt! nie tylko ze wzgl#du na 
po"!czenie Polska-Litwa, ale równie% 
ze wzgl#du na nowe (ród"a wiatrowe 
oraz mo%liwo'& powstania komercyj-
nej elektrowni w#glowej.

R. Hyrzy$ski: Oczekiwania ener-
getyki id! w kierunku wdra%ania spraw-
dzonych, innowacyjnych rozwi!za$ 
technicznych, które prze"o%! si# na 
wy%sz! sprawno'& przetwarzania 
energii i obni%enie kosztów eksplo-
atacyjnych. Nale%y przy tym pami#-
ta& o uwarunkowaniach rynkowych i 
ryzykach (zagro%eniach) zwi!zanych 

z implementacj! rozwi!za$, które nie 
zosta"y wdro%one na skal# przemys"o-
w!. Bior!c pod uwag# ca"o'& uwarun-
kowa$ prawnych, ekonomicznych, w 
tym finansowych, brakuje argumentów 
przemawiaj!cych za realizacj! nowa-
torskich projektów na du%! skal#.

 ! Nowe technologie dla 
w%gla i wytwarzania  

W. Skomudek: Grupa TAURON 
posiada elektrownie w#glowe, któ-
re wymagaj! wsparcia finansowe-
go oraz nowych technologii. Jak Pan 
postrzega innowacyjno'& w kontek-
'cie programów - mam tutaj na my'li 
programy Narodowego Centrum Ba-
da$ i Rozwoju, które s! realizowane 
wspólnie z przemys"em? Czy jest ja-
ka' 'cie%ka, która mog"aby wesprze& 
TAURON na ryku energetycznym - 
wytwórczym, zw"aszcza przy posiada-
niu tak du%ej ilo'ci wytwarzania opar-
tego na w#glu kamiennym? 

K. Lampert: Grupa TAURON sta-
ra si# wspiera& innowacje, badania i 
rozwój w naszym kraju. Wspó"pracu-
jemy z wi#kszo'ci! uczelni (zw"aszcza 
technicznych) z Polski po"udniowej. 
Trzeba zauwa%y&, %e bran%a energe-
tyczna (a w tym równie% TAURON) stoi 
przed powa%nymi wyzwaniami. Grupa 
dysponuje stosunkowo starym zdeka-
pitalizowanym maj!tkiem wytwórczym. 
Przed 2020 r. mamy w planie odsta-
wienie ok. 1500 MW mocy, przede 
wszystkim bloki o mocy 120 MW. Z 
drugiej strony - mamy uwarunkowania 
unijne, utrudniaj!ce inwestycje oparte 
na w#glu kamiennym. Instytucje finan-
suj!ce do'& ch"odnym okiem oceniaj! 
inwestycje w#glowe, dlatego te% pro-
ces pozyskiwania finansowania jest 
coraz bardziej problematyczny. 

Pogodzenie tych dwóch sfer nie 
jest "atwe. Jak zatem odbudowa& moc 
w systemie, staraj!c si# zapewni& bez-
piecze$stwo energetyczne kraju przy 
rosn!cym zapotrzebowaniu na ener-
gi# elektryczn!? Jak zapewni& bez-
piecze$stwo przy coraz ostrzejszych 
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regulacjach unijnych, przek"adaj!cych 
si# na regulacje krajowe? 

Jedn! z dróg na któr! liczymy, jest 
w"a'nie wspieranie innowacji. Liczymy 
na rozwój technologii, przede wszyst-
kim w#glowych, ale nie tylko. My'l#, 
%e Grupa TAURON jest w wyj!tkowym  
po"o%eniu - bior!c pod uwag# pozosta-
"e krajowe grupy energetyczne. Nasza 
Grupa dysponuje w"asnymi zasobami 
w#gla kamiennego, gdy% mamy dwie 
kopalnie. W ramach Grupy staramy 
si# w mo%liwie najwi#kszym stopniu 
t# synergi# wykorzystywa&. St!d de-
cyzja inwestycyjna o budowie bloku 
energetycznego w Jaworznie, co do 
którego - jak wiadomo - by"o wiele kon-
trowersji. Wszystkie inwestycje oparte 
na w#glu kamiennym (EC Tychy, EC 
Nowa) wed"ug naszej opinii, szacun-
ków i analiz maj! sens i w najbli%szej 
przysz"o'ci powinny mie& dodatni efekt 
ekonomiczny.

Obecnie sytuacja w bran%y jest ta-
ka, %e nawet maj!c fundusze na in-
westycje, ci#%ko jest oceni&, w jak! 
technologi# zainwestowa&. TAURON 
prowadzi inwestycje oparte na gazie - 
przy cenie paliwa trudno przewidywal-
nej i, w du%ej mierze, ma"o stabilnej, 
przy niekoniecznie pewnych w obecnej 
sytuacji politycznej - dostawach. Pro-
wadzimy rozmowy na temat wspó"pra-
cy przy budowie elektrowni j!drowej 
w Polsce. Inwestujemy w energetyk# 
w#glow!, co do której s! znaki zapy-
tania od strony regulacyjnej. Staramy 
si# zatem zdywersyfikowa& portfel in-
westycyjny, a z drugiej strony ocze-
kujemy podpowiedzi ze strony nauki 

- uczelni, instytutów badawczych, jaki 
obra& kierunek inwestycji. Wierzymy, 
%e wspieraj!c programy badawcze, 
mo%na wypracowa& sobie now! 'cie%-
k# inwestycyjn!.

W. Skomudek: Przechodz!c do 
kwestii sieci przesy"owych, chcia"-
bym rozpocz!& od powi!za$ trans-
granicznych. Na ten moment mamy na 
wschodzie kilka po"!cze$ transgranicz-
nych, które wymagaj! pe"nego udro%-
nienia. Operator Systemu Przesy"owe-
go czyni wiele stara$ w tym kierunku. 

Chcia"bym w szczególno'ci zwró-
ci& uwag# na po"!czenie z Ukrain! na 
poziomie napi#cia 750 kV. Jest to po-
wi!zanie generalnie nieczynne. Drug! 
lini! 220 kV na po"!czeniu z Ukrain! 
jest prowadzony transfer energii elek-
trycznej. Jak ocenia Pan mo%liwo'& 
w"!czenia tej linii do systemu elektro-
energetycznego? Jak Pan widzi ob-
raz energetyki odnawialnej po stronie 
ukrai$skiej w kontek'cie rozwoju tej 
energetyki po stronie polskiej?

M. Szczechowicz: Przewidywany 
poziom nak"adów w latach 2014-2018 
to oko"o 6 mld z" na budow# nowej 

ne (rozpocz#te przed 2014 r.), jak i na 
nowo rozpoczynane zadania inwesty-
cyjne od 2014 r. 

Zawarte umowy na przygotowanie 
i realizacj# zada$ inwestycyjnych opie-
waj! ju% na "!czn! kwot# oko"o 7,5 mld 
z", (umowy na ok. 75% tej warto'ci by"y 
zawierane od stycznia 2012 r.), a do 
ko$ca 2014 r. planowane jest udzie-
lenie zamówie$ na kolejne 2 mld z".

Spó"ka, w ramach zawartych i pla-
nowanych kontraktów, przewidzia"a re-
alizacj# szeregu inwestycji zwi!zanych 
z budow! i modernizacj! linii przesy"o-
wych oraz budow! i rozbudow! stacji 
elektroenergetycznych, w tym m.in.:

 ! budow#: 11 linii przesy"owych 
400 kV, 5 linii przesy"owych 220 
kV, 3 stacji elektroenergetycznych 
400/110 kV, 2 stacji elektroener-
getycznych 400 kV.

 ! rozbudow# 58 stacji elektroener-
getycznych (o ró%nym napi#ciu),

 ! modernizacj#: 2 linii przesy"owych 
400 kV,19 linii przesy"owych 220 
kV, 35 stacji elektroenergetycz-
nych,

 ! zakup i instalacj# 43 transforma-
torów.

E. S!oma: Nasze czerwcowe spo-
tkanie z wiceministrem Ukrainy ds. 
energetyki wskazuje, %e widzi on po-
trzeb# przebudowy drogi ukrai$skiej 
dla kierunku Europy Zachodniej. Ambi-
cj! Ukrainy jest - w zakresie energetyki, 
aby na koniec 2016 r. móc zsynchro-
nizowa& si# z systemem europejskim. 
Oznacza to powa%ny wysi"ek. B#dzie-
my prowadzi& rozmowy z PSE w jakiej 
formule poprowadzi& to po"!czenie i 
jednocze'nie zrealizowa& cele Ukrainy. 

Potencja" (róde" wytwórczych w 
tym pa$stwie jest i b#dzie taki, %e 
Ukraina b#dzie zdolna eksportowa& 
energi# elektryczn! na zachód.

W. Skomudek: Jak sobie poradzi-
my z punktu widzenia przygotowania 
inwestycji sieciowych ze wzgl#du na 
narz#dzia prawne, aby wszystkie za-
planowane inwestycje sieciowe i linio-
we mo%na by"o zrealizowa& w najbli%-

oraz rozbudow# i modernizacj# istnie-
j!cej infrastruktury elektroenergetycz-
nej - w tym zwi!zan! z przy"!czeniem 
nowych (róde" i farm wiatrowych. Z 
tego w Planie Inwestycji Rzeczowych 
PSE S.A. na 2014 r. nak"ady inwesty-
cyjne okre'lone zosta"y na poziomie 
740 mln z", z przeznaczeniem zarówno 
na kontynuowane zadania inwestycyj-
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szym czasie? Perspektywa 2025 r. nie 
jest przy tego typu inwestycjach odle-
g"a. Obecnie problemy z budow! linii 
elektroenergetycznych zwi!zane s! z 
faz! przedinwestycyn!, która trwa co 
najmniej kilka lat. St!d cykl inwestycyj-
ny niestety trwa od 3 do nawet 8 lat. 
Jest to te% dla energetyki bardzo du-
%e wyzwanie. Inwestycjom nie sprzy-
ja równie% brak Ustawy o korytarzach 
infrastrukturalnych, która odnosi si# 
do budowy sieci ró%nego rodzaju: cie-
p"owniczej, elektroenergetycznej, ga-
zowniczej, a prace nad ni! s! mocno 
opó(nione.

 ! Rozwój inwestycji 
sieciowych, 
przesy!owych w Polsce 

W. Skomudek: Du%o mówimy o 
wytwarzaniu, równie% rozproszonym. 
Do tego potrzebna jest sie&, która jest 
w stanie przyj!& energi# elektryczn! 
w ró%nych miejscach kraju, nawet w 
tych miejscach, gdzie obecna sieci 
przesy"owa i dystrybucyjna wymaga 
dokapitalizowania. Musimy równie% 
pami#ta& o energetyce prosumenc-
kiej, która wchodzi w %ycie poprzez 
regulacje prawne zwi!zane z ma"ym 
trójpakiem, a dynamizm wej'cia w sys-
tem z drobnymi (ród"ami mo%e by& w 
najbli%szym czasie ogromny. 

 ! Tylko wspólne dzia!anie 
mo&e da# po&'dany 
efekt 

W. Skomudek: Dostrzegaj!c pil-
n! potrzeb# dalszego rozwoju polskiej 
energetyki, nie mo%emy obecnie pomi-
n!& statusu w"asno'ciowego poszcze-
gólnych krajowych grup energetycz-
nych i odpowiedzialno'ci kodeksowej 
osób zarz!dzaj!cych tymi jednostkami. 
Realia rynkowe, w których funkcjonuje 
energetyka bardzo mocno dystansuj! 
si# od nakazowej polityki zarz!dzania 
podmiotami. Podejmowane dzisiaj za-
mierzenia inwestycyjne musi poprze-
dza& szczegó"owa analiza ich op"a-
calno'ci i efektywno'ci w zderzeniu z 

wymaganiami rynku konkurencyjne-
go. Zatem wszelkie potrzeby sekto-
ra energetycznego s! i b#d! bardzo 
skrupulatnie badane pod wzgl#dem 
mo%liwo'ci uzyskania przez inwesto-
ra/inwestorów po%!danego - wcze'niej 
za"o%onego - efektu.

 ! W jaki sposób 
wspó!pracowa#, aby 
nauka realizowa!a 
projekty potrzebne 
przemys!owi?

R. Hyrzy$ski: Nasuwa si# pyta-
nie, co nale%y zrobi& i w jaki sposób 
post#powa&, aby wspó"praca nauki 
i przemys"u przebiega"a w klimacie 
wzajemnego zrozumienia potrzeb? 
Przyk"adem wspó"pracy pomi#dzy 
ENERGA a jednostkami naukowo-
badawczymi jest realizacja zada$ ba-
dawczych w ramach programów uru-
chamianych przez NCBiR. Wspó"praca 
pomi#dzy biznesem a nauk! nie jest 
"atwa. Cz#sta odmienno'& oczekiwa$ i 
celów jest podstawow! barier! owoc-
nej wspó"pracy. Dlatego te% musimy 
poznawa& swoje priorytety, ograni-
czenia oraz wymagania korporacyj-
ne. Co zrobi&, aby przemys" wychodzi" 
naprzeciw nauce, finansuj!c badania 
naukowe oraz aby nauka realizowa"a 
zadania badawcze, które b#d! imple-
mentowane w przemy'le? 

Jednym z pomys"ów jest, aby by"y 
to 'rodki z ulgi podatkowej transfero-
wanej na badania od przedsi#biorców 
do podmiotów naukowo-badawczych. 
Warto równie% rozwa%y&, aby 'rodki z 
nowego bud%etu UE by"y ko"em za-
machowym dla rozwoju innowacyjnej 
energetyki. W ramach tego dzia"ania 
po%!dane jest tworzenie Inteligent-
nych specjalizacji na poziomie Kraju 
i regionów.

Prof. dr hab. in&. Jan Kici$ski, 
Instytut Maszyn Przep!ywowych 
PAN w Gda$sku: Faktycznie zadanie 
nr 4 by"o dla naszego 'rodowiska du-
%ym do'wiadczeniem. Okaza"o si#, %e 
po raz pierwszy wysz"a nam na du%! 

skal# wspó"praca z przemys"em. By-
"y pewne ograniczenia korporacyjne. 
Zderzyli'my si# z konieczno'ci! bu-
dowy obiektów rzeczywistych w )y-
chlinie oraz Szepietowie, a co za tym 
idzie - specyficznymi wymaganiami 
gmin. Weszli'my w 'rodowisko sa-
morz!dów lokalnych, które do tej po-
ry by"o nam obce. Musieli'my równie% 
przej'& g!szcz przepisów. Na szcz#-
'cie Prawo zamówie$ publicznych 
zosta"o z"agodzone, a NCBR „zdj!"” 
sztywny gorset. 

Chcia"bym równie% zwróci& uwag# 
na fakt zderzenia z modelem finanso-
wym grup energetycznych, a co za 
tym idzie - pytanie: czy wdra%anie no-
wych rozwi!za$, technologii si# op"a-
ca? Musimy my'le& wcze'niej, czy 
model finansowy naszego partnera 
przemys"owego przewiduje wdro%e-
nie nowego rozwi!zania. 

Prof. dr hab. in&. Wojciech No-
wak, Akademia Górniczo-Hutni-
cza: W Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie powsta"a wielka inicjatywa 
zwi!zana z powo"aniem Centrum Ener-
getyki. Zadaniem prof. Marka *ci!%ko 
oraz moim jest jego zorganizowanie. 
B#dzie ono odpowiada"o potrzebom 
koncernów energetycznych, gdy% to 
w"a'nie do nich jest dedykowane.

Powsta" program inteligentnego 
rozwoju, który przewiduje ponad 8 mld 
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euro w"a'nie dla przedsi#biorstw, aby 
kreowa"y innowacyjno'&, jak równie% 
programy naukowo-badawcze. Wyszli-
'my równie% z propozycj! powo"ania 
Przemys"owego Centrum Energetyki.

W Centrum zlokalizowanych jest 
38 wysoko wyspecjalizowanych labo-
ratoriów badawczych. Jeste'my w fa-
zie ich ko$cowej organizacji. B#d! one 
wyposa%one w najlepszy sprz#t, przy-
rz!dy, aparatur#, jakie s! w tej chwi-
li dost#pne na rynku. Jest to bardzo 
'mia"e przedsi#wzi#cie, ale liczymy na 
jego sukces. 

NCBR ju% wystosowa" zapytanie 
ofertowe o przygotowanie programu 
sektorowego dla energetyki. Jeste-
'my gotowi, aby zdefiniowa& pewne 
obszary o bardzo wysokim potencjale 
komercyjnym i biznesowym. 

Wspó"praca z zagranicznymi kon-
cernami - a tak%e w du%ej mierze z 
polskimi firmami energetycznymi - 
uk"ada nam si# bardzo dobrze w za-
kresie wykorzystania naszych rozwi!-
za$ technologicznych. Wiele firm z 
bran%y ju% zadeklarowa"o wol# zlo-
kalizowania si# w Centrum Energe-
tycznym, a my gwarantujemy otwar-
to'& na wspó"prac# ze wszystkimi w 
okre'lonych obszarach. 

Zainicjowali'my równie% du%y pro-
gram Horyzont 2020, który jest wielkim 

wyzwaniem. W energetyce pojawi"o 
si# tylko jedno zapytanie zwi!zane z 
blokami o du%ej elastyczno'ci prac: 
jak po"!czy& OZE z blokami, które 
pracuj! przy bardzo du%ych obci!%e-
niach i maj! zachowa& bardzo wyso-
k! sprawno'&?

 ! Przemys! powinien 
wzbogaca# swój 
potencja! badawczy

Prof. dr hab. in&. Tadeusz 
Chmielniak, Politechnika (l'ska: 
Do'wiadczy"em w swojej karierze za-
wodowej ró%nych form wspó"pracy 
nauki z przemys"em, dlatego jestem 
do tego sceptycznie nastawiony. Dzi-
siejsza organizacja bada$ naukowych 
zak"ada istnienie Narodowego Cen-
trum Nauki, gdzie realizujemy proble-
my podstawowe, a wska(nik sukcesu 
jest na poziomie 25-30%. *rodki NCN 
w pe"ni wystarczaj! na badania nauko-
we, skoro mamy taki du%y wska(nik 
sukcesu. W NCBiR te wska(niki s! 
znacznie mniejsze, wi#c powinni'my 
- moim zdaniem - d!%y& do tego, aby 
w tej organizacji dost#pnych by"o nie-
co wi#cej 'rodków. Musimy d!%y& do 
dywersyfikacji finansowania bada$ 
naukowych i wdro%e$. Te dwa (ród"a 
s! niewystarczaj!ce, dlatego prze-
mys" powinien mocniej wspomaga& 
badania. 

Sukces mo%emy osi!gn!& wtedy, 
kiedy przemys" i nauka b#d! wspól-
nie formu"owa"y problemy badawcze. 
Je%eli problemy b#dzie formu"owa& 
tylko nauka, to jest to zdecydowanie 
niewystarczaj!ce, a dynamika wpro-
wadzania jakichkolwiek nowo'ci b#-
dzie niewielka. Pe"na 'wiadomo'& w 
formu"owaniu problemów badawczych 
ju% na samym pocz!tku jest niezwykle 
istotn! kwesti!. 

Przemys" powinien wzbogaca& 
swój potencja" badawczy, gdy% bez 
konkretnych komórek badawczych 
w przemy'le, b#dzie trudno wdra%a& 
naukowcom konkretne rozwi!zania. 
Brakuje nam w przemy'le kontaktów 
do rozmów na temat problemów ba-
dawczych. 

Powinni'my si# równie% zdecydo-
wa&, co oznacza termin „innowacja” w 
bran%y energetycznej. W bran%y no-
wo'ci wprowadza si# przez 30-40 lat 
- od idei do komercji. Wi#c powinni'my 
uwa%a& za innowacje nawet drobne 
usprawnienia i formu"owa& krótkoter-
minowe problemy badawcze. Je%eli 
my'limy o blokach rz#du 1000 MW 
na super nadkrytyczne parametry pa-
ry, to Polski nie sta& na instalacj# de-
monstracyjn! w tej klasie. Musimy wi#c 
wykorzysta& ewentualne instalacje de-
monstracyjne na zachodzie. Polska 
natomiast powinna mie& potencja" ba-
dawczo-in%ynierski, aby te rozwi!za-
nia zaadoptowa& do w"asnych celów.  

Uwa%am, %e powinni'my cz#'ciej 
rozmawia& i formu"owa& cele krótko-, 
'rednio i d"ugoterminowe.

W. Skomudek: Powinni'my mie& 
równie% na uwadze podmioty kapita"o-
we, które pojawiaj! si# na rynku i które 
posiadaj! wolne 'rodki finansowe prze-
znaczone do lokowania w atrakcyjne 
inwestycje. Nie powinni'my wi#c kiero-
wa& te inicjatywy tylko na bran%# ener-
getyczn!, ale na wszystkich, którzy s! 
zainteresowani wsparciem energetyki i 
jej d!%e$ do rozwoju. Obecnie jest wie-
le przyk"adów takiego wsparcia. W tak 
skonstruowanym procesie swój udzia" 
powinna mie& równie% nauka polska.
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nauka. Przemys" powinien by& chocia% 
troch# otwarty na innowacyjne rozwi!-
zania z akceptacj! jakiego' ryzyka. 

W zakresie energetyki konieczne 
s! technologie redukuj!ce emisje za-
równo toksycznych sk"adników spalin, 
jak i CO2 równie% poprzez poprawienie 
sprawno'ci bloków, oraz i waloryzacji 
- przeróbki paliw. Tematy te realizowa-
ne przy wspó"pracy przemys"u z nauk! 
daj! szans# sukcesu. 

Tylko wtedy dobrze wspó"pracuje 
si# nam z przemys"em, kiedy wszystkie 
du%e instalacje pilotowe s! realizowa-
ne przy zdecydowanym udziale prze-
mys"u, wg koncepcji technologicznej 
naukowców, a kolejne testy realizowa-
ne s! wspólnie. 

 ! Czy przemys! jest 
gotowy na wdro&enie 
rezultatów uzyskanych 
podczas prowadzenia 
zada$ badawczych w 
ramach NCBiR? 

W. Nowak: Je%eli chodzi o Grup# 
PGE, temat zosta" bardzo pomy'lnie 
zako$czony. Wykonali'my pe"ne stu-
dium wykonalno'ci dla nowego bloku 
w Turowie. Grupa wykorzysta"a na-
sze wyniki. 

Je%eli chodzi o analiz# mobilnej 
instalacji w +agiszy, mamy ju% wielu 
klientów. Jest to produkt o du%ym po-
tencjale komercyjnym.      

Je%eli chodzi o koncepcj# spalania 
tlenowego, nie przypadkowo zmieni-
li'my j! w trakcie trwania projektu i 
przeszli'my na modernizacj# bloku. 
Zauwa%yli'my takie tendencje 'wiato-
we, %e raczej nie wybudujemy nowe-
go bloku, gdy% by"oby to nieop"acalne 
ekonomicznie. Widzimy natomiast du-
%y potencja" w modernizacji wybranej 
klasy bloku rz#du 200 MW.

Chcia"bym jeszcze raz podkre'li&, 
%e potrzebujemy wsparcia ze strony 
zarówno NCBiR, jak równie% przemy-
s"u/grup kapita"owych do komercjali-
zacji naszych wyników. Prezentujemy 
katalog nowych produktów o bardzo 
du%ym potencjale komercyjnym.                

T. Chmielniak: Projekt strategicz-
ny jest projektem badawczym. W je-
go zamy'le - naszym zadaniem - by"o 
opracowanie metodologii i koncepcji 
poprawy sprawno'ci bloku energe-
tycznego, zwi#kszenie jego niezawod-
no'ci i dyspozycyjno'ci, elastyczno'ci 
cieplnej   oraz budowa instalacji piloto-
wej separacji CO2 ze spalin. Wszystkie 
te cele zostan! osi!gni#te. Jest ko-
nieczna natomiast dyskusja na temat 
przed"u%enia funkcjonowania projektu, 
tak aby niektóre wyniki doprowadzi& 
do fazy bardziej przydatnej do wdro-
%enia w przemy'le. Bezpo'rednio nie 
b#dzie mo%na wdro%y& wszystkich wy-
ników. Nale%y przewidzie& i wprowa-
dzi& etap wspomagaj!cy. 

Pewn! kontynuacj! tego projektu 
jest projekt - równie% NCBiR - w zakre-
sie duo bloku nadkrytycznego i zast#-
powania starych instalacji. Koncepcja 
ta pojawi"a si# dlatego, %e narasta ko-
nieczno'& adaptacji technologii w#-
glowych do wzrastaj!cego udzia"u w 
sektorze wytwarzania (róde" odnawial-
nych. Wprowadzenie duo bloków jest 
krokiem dla zwi#kszenia elastyczno'ci 
cieplnej. Ca"y szereg innych technologii 
jest do dyspozycji, ale trzeba tworzy& 
nowe programy badawczo-rozwojowe, 
niekoniecznie o wysokim finansowaniu. 

J. Kici$ski: Wspó"praca z du%y-
mi koncernami energetycznymi daje 
nam gwarancj#, %e czo"owe instala-
cje, w które si# przemys" bezpo'red-
nio zaanga%owa", zosta"y skrupulatnie 
przeliczone pod wzgl#dem modelów 
biznesowych, co daje nam pewn! 
gwarancj#, %e te obiekty powstan!. 

Mamy równie% du%o zapyta$ od 
odbiorców indywidualnych o mikrobio-
gazownie czy zgazowanie odpadów. 

Zale%a"oby nam, aby pod auspi-
cjami NCBiR stworzy& gie"d# potrzeb 
przemys"u, którym odpowiada& b#d! 
nasze produkty.

 ! Propozycje odeskiego 
"rodowiska naukowego

A. Denysova: Odeski Narodowy 
Politechniczny Uniwersytet (ONPU) jest 
wiod!cym uniwersytetem technicznym 
na Ukrainie, gdy% uzyska" najwy%szy 
poziom akredytacji naukowo-dydak-
tycznej i status uczelni narodowej. ON-
PU uko$czy"o 84 tysi!ce specjalistów z 
Ukrainy, by"ego Zwi!zku Radzieckiego 
i 91 krajów 'wiata, którzy awansowali 
m.in. na najwy%sze stanowiska w bran%y 
energetycznej, w tym ministrów, dyrek-
torów du%ych firm i elektrowni, zlokali-
zowanych w ró%nych miastach Ukrainy, 
Moskwie i miastach na kontynentach 
Ameryki, Azji i Europy. Odeska uczel-
nia techniczna posiada 13 wydzia"ów i 
zatrudnia ponad 100 profesorów, w tym 
3 cz"onków Ukrai$skiej Akademii Nauk 
(akademików) oraz 450 doktorów. W 

 ! Najwa&niejsi s' ludzie  
i ich do"wiadczenie

Prof. dr hab. in&. Halina Paw-
lak-Kruczek, Politechnika Wro-
c!awska: Od wielu lat wspó"pracuj# 
z bran%! energetyczn!. Mog# 'mia"o 
powiedzie&, %e ta wspó"praca mo%e 
przebiega& dobrze tylko wtedy, gdy 
przemys" precyzyjnie zdefiniuje swoje 
potrzeby, a tak%e jest otwarty i sk"onny 
do realizacji koncepcji, które proponuje 
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ONPU pracowa" laureat Nagrody Nobla 
akademik Igor Tamm. O poziomie na-
ukowym ONPU 'wiadczy m.in. cz"on-
kostwo Europejskiego Stowarzyszenia 
Uniwersytetów (EUA), Europejskiego 
Stowarzyszenia Edukacji Mi#dzynaro-
dowej (EAJE) oraz Mi#dzynarodowego 
Stowarzyszenia Uniwersytetów (IAU).

Na odeskim uniwersytecie tech-
nicznym (ONPU) w 2000 r. Organi-
zacja Narodów Zjednoczonych otwo-
rzy"a Wydzia" UNESCO ds. O'wiaty, 
Nauki i Kultury. 

Instytut Energetyki i komputerowo 
zintegrowanych systemów zarz!dza-
nia (dzia"aj!cy na prawach wydzia"u) 
ONPU posiada uprawnienia do nada-
wania stopni naukowych doktora i dok-
tora habilitowanego w specjalno'ciach: 
14.05.14 - elektrownie cieplne i j!drowe 
oraz 14.05.06 - techniczna fizyka ciepl-
na i przemys"owa oraz energetyka ciepl-
na. Dziekanem tego wydzia"u - Instytutu 
Energetyki od 19 lat jest akademik An-
ton Mazurenko, a prodziekanem aka-
demik A""a Denisowa. Kierunki bada$ 
naukowych powi!zane s! z rozwojem 
energetyki zawodowej i przemys"owej. 
Stwarza to znakomite warunki do kszta"-
cenia energetyków i wdra%ania wyników 
bada$ do przemys"u, tym bardziej, %e 
dyrektorami i pracownikami ukrai$skich 
elektrowni cieplnych i j!drowych oraz 
elektrociep"owni s! absolwenci ode-
skiej uczelni technicznej. W ostatnim 

10-leciu Wydzia" Energetyczny podpi-
sa" umow# z czterema elektrowniami 
(Mo"dawsk!, Krzyworisk!, Zaporow-
sk! i Przeddnieprowsk!) o prowadze-
niu studiów I i II stopnia dla energety-
ków bezpo'rednio w ich miejscu pracy 
czy w wy%ej wymienionych elektrow-
niach. W programie nauczania na I i II 
stopniu wprowadzono wybrane zagad-
nienia komputerowo zintegrowanych 
systemów zarz!dzania, automatyki i 
sterowania ze szczególnym uwzgl#dnie-
niem zagadnie$ ekonomicznych, eko-
logicznych i mo%liwo'ci ich realizacji 
poprzez energooszcz#dne technologie 
oraz wykorzystanie paliw odnawialnych. 
W 2014 r. zainstalowano kolektory s"o-
neczne w osiedlu studenckim ONPU. 
Opracowano projekt pilota%owy sys-
temu grzewczego z wykorzystaniem 
ró%nych rodzajów energii odnawialnej, 
np. wiatrowej, geotermalnej, s"onecznej 
i innych. Pracownicy, absolwenci i stu-
denci ONPU zaprojektowali i uruchomili 
krymsk! elektrowni# s"oneczn! o mocy 
7,5 MW na powierzchni 15 ha. Jest to 
najwi#ksza elektrownia s"oneczna na te-
rytorium by"ego Zwi!zku Radzieckiego, 
w pe"ni zautomatyzowana, która mo%e 
by& obs"ugiwana tylko przez 3 osoby. 
Aktualnie zbudowany zosta" i oddany 
do u%ytku „Omao Solar” o mocy 20 MW 
sk"adaj!cy si# z oko"o 90 tys. krystalicz-
nych modu"ów s"onecznych i zajmuje 
powierzchni# 40 ha. Wyprodukowana 
energia s"oneczna umo%liwia zmniej-
szenie gazów cieplarnianych o ponad 
20 tys. ton rocznie.

Odeska politechnika systematycznie 
uczestniczy w Forum Energetyków orga-
nizowanym co 2 lata pod has"em „Go-
spodarujemy Racjonalnie Energi!”. XIV 
Konferencj# GRE 2014 zorganizowano 
na bardzo wysokim poziomie i zaprezen-
towano nowoczesne - na 'wiatowym 
poziomie - rozwi!zania realizowane w 
programie strategicznym pt. „Zaawanso-
wane Technologie Pozyskiwania Energii” 
i programie operacyjnym „Innowacyjna 
Gospodarka”. Gratulujemy uczestnikom 
Konferencji i gor!co dzi#kujemy polskim 
Kolegom w szczególno'ci z bli(niaczej 
Katedry Elektrowni i Systemów Pomia-

rowych Politechniki Opolskiej, z którymi 
owocnie wspó"pracujemy ponad 30 lat. 

 ! Wnioski - kto mo&e 
zbudowa# most !'cz'cy 
nauk% z przemys!em?

W. Skomudek: Uwa%am, %e ma-
my w Polsce o'rodki naukowe, które 
s! w stanie wskaza& kierunki rozwoju 
krajowej energetyki. Wp"yw na wyty-
czenie drogi jej rozwoju maj! niew!tpli-
wie potrzeby gospodarki, rosn!ce za-
potrzebowanie na energi#, gwarancje 
utrzymania ci!g"o'ci i niezawodno'ci 
dostawy energii do jej konsumentów, 
a tak%e d!%enia do utrzymania rynko-
wej konkurencyjno'ci bran%y.

Nie bez znaczenia w kreowaniu 
prorozwojowego wizerunku energetyki 
jest szeroko rozwini#ta wspó"praca z 
konsumentami energii, w tym tak%e z 
jednostkami samorz!du terytorialne-
go. W tym wzgl#dzie szczególnego 
znaczenia nabiera wspó"praca gmin i 
ma"ych aglomeracji w procesie rozwo-
ju energetyki rozproszonej. 

Bardzo wa%nym elementem de-
terminuj!cym pomy'lno'& we wspó"-
pracy mi#dzy nauk! i przemys"em jest 
przede wszystkim wspólne inicjowanie 
prac badawczych 'ci'le zwi!zanych z 
faz! wdro%enia. W sferze promowania 
innowacyjnych rozwi!za$ te% mamy 
wiele do zrobienia. Najcz#'ciej infor-
macja o tych osi!gni#ciach jest do-
st#pna dla w!skiego grona specjali-
stów, a nie szeroko popularyzowana.

Równie wa%nym elementem kszta"-
tuj!cym dynamik# rozwoju energety-
ki jest tak%e wspó"praca mi#dzyna-
rodowa. Jej ukierunkowanie powinno 
g"ównie prowadzi& do tworzenia inno-
wacyjnych rozwi!za$ na potrzeby go-
spodarki, ale z bezwzgl#dnym udzia-
"em my'li i nauki tworzonej w krajowych 
o'rodkach naukowo-badawczych.

Wymienione czynniki wp"ywaj!ce 
na rozwój energetyki nale%y jeszcze 
uzupe"ni& o wszelkie narz#dzia praw-
ne, których tworzenie powinno nad!-
%a& za procesem transformacji gospo-
darczej. "# Fot. NE


